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БЪлЪжка на автора къмъ втория томъ.

Още при първъ повърхностенъ погледъ, читательтъ ще заб*-

лежи, че материала въ този томъ не е равномерно изработенъ.

Приготовленията въ тритт> първи окржзи : търновски, сливенски и

врачански еж разгледани твърди на кжсо, когато четвъртия — пана

гюрски окржгъ—захваща едва ли не двЪ трети отъ целата книга.

Тая неравном-Ьрность не само не е била присърдце на автора, но

даже тя го измжчва и днесъ още, а ще го измжчва и винаги. И не

само това. Приготовленията дори въ отделни окржзи не еж разви

ти симетрично въ своитъ части. За единъ пунктъ се пише повече,

за другъ по-малко; съ едно лице съмъ се занимавалъ повече, съ

друго по-малко. А като се земе прт,двидъ, че по тгвлия св-Ътъ хо

рата еж едно и сжщо, че по 1гЪлия свЪтъ единъ градъ ревнува на

другъ въ славата, едно село черни друго, едно лице оборва друго,

то заключението може да бжде и твърд* печално. Наивниятъ лес

но би помислилъ, напр., че историкътъ сжщо, както ония градове

и села и както всички хора по св-Ьта, има слабостьта да обича

единъ и да мрази другиго, и би стоварилъ върху менъ чувства и

пожелания, които—почти бихъ казалъ: за жалость — не ежществу-

ватъ и не могатъ ла ежществувагъ въ мене. Защото, както е есте

ствено вс+кой човтжъ да мрази и обича, така и благородно е, всб-

кой открито да изповеда привързаностигв и вражлить си. Но исто

рикътъ, докато е историкъ, почти че нъчиа и не може да има по

добни чувства. Той се грижи всбкждъ- и винаги не за „наши и ваши"

—прося извинение за баналния изразъ-—грижи се не да хвали лю

бимциге си и да анатемосва своигЪ врагове — не : единствената не

гова грижа е, съ помощьта на своя умъ, на своя уевтъ, да застави

събранитъ- отъ него исторически факти и доказателства да говорятъ

сами за себе си и за събитието. Само толкова и нищо повече.

Историкътъ е безгласенъ по-нататъкъ.

Читательтъ знае, че азъ б^хъ задълженъ да работя само за

четвъртия окржгъ : такава бъ възложената ми задача. И само затуй

тр-вбаше по-нашироко да се занимая съ него. Не б-вхъ задълженъ

да излагамъ приготовленията въ другигв окржзи, макаръ даже и въ

най-гЪсни рамки. Но азъ изложихъ всичко, що можихъ да събера

не само за четвъртия окржгъ, но еднакво и за всички други окржзи.

Постжпвахъ безразлично. Свободата, която си дадохъ, б-Ьше мое

дЪло, мое право, моя свобода. Никой не ме подучи, никой нито ме

подкрепи. Никой не знаеше какво правя и какво ще направя, Азъ



работихъ самъ и извършихъ което можахъ. На много места мо-

лихъ учители и други свЪдущи лица, да събератъ местни сведения,

да помогнатъ, но почти никой не се озова на молбата ми. И азъ

давамъ право на всички. Работата е трудна. Хората измрели, па-

метьта слаба, писмени и веществени източници н-Ъма. Никой, който

не е събиралъ подобни данни, не знае, каква адска и неблагодарна

работа е то. То ще рече просто — ако искаме да си служимъ съ

единъ учебникарски изразъ по физика — отъ нищо да създадешъ

нещо. Да събирашъ троха по троха отъ кажи-речи и да съградишъ

тайнствената сграда на цЬло едно велико събитие. И както мно

зина еж, които се радватъ съ очи на едно великолЪпно и красиво

здание, безъ да проникнатъ въ плана, въ зазиждането, въ материа

лиге и издигането му, така и всЬкой съ охота чете за бунтовните

шествия, за речите, тържествата и победата, всъкой съ трепетна

радость следва сраженията и геройските срещи, но никой нт>ма да

се сети, какъ. съ какви трудове, съ колко рискъ и жертви се е

приготвило всичко това. Даже самите двйци това не помнятъ и не

знаят ь. Всичко се е говорило тогава отъ ухо на ухо, всичко е

било смжтно и никой не е вЪрвалъ, немалъ хаберъ, какви основи

се копаятъ, какви гръмотевични събития се приготовляватъ. СамигЬ

апостоли не еж доизказвали мислите си, а оглашенитъ не еж и до

чували въ подробности, какво имъ казватъ.

Така, азъ събирахъ и събрахъ каквото можихъ. КждЪто на-

мърихъ повече, записакъ повече, кждЪто нищо не намЪрихъ, зах-

върлихъ перото.

Споменитъ еж по-живи въ четвъртия окржгъ. Множество ме

моари, издадени книги и дори такъвъ капиталенъ трудъ, както еж

„Записките" на Захария Стояновъ въ цели три тома. Другите окржзи

не притежаватъ нищо. Истината е, че не притежаватъ и борбите,

страданията и славата на четвъртия окржгъ.

София, декемврий, 1906.

д. т. с.
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ГЛАВА ПЪРВА

Търновски окржгъ.

I.

Какъ апостолигв пр-вминаватъ Дунавъ. Дата на пр-вминаването на Стам-

<>олова. Защо е закжсн^лъ. Неговигъ помощници : Христо Караминковъ Бу-

нито и Георги Измирлиевъ Македовчето.

Още въ краятъ на Декемврия, 1875, апостолитъ въ Гюр

гево се готв-вха за пжть. Въпросътъ за начина на тъхното

пръминаване пръзъ Дунавъ бт>ше се ръшилъ до извъстна

степень по законенъ редъ. Два мъсеци по-рано, сърбскиятъ

консулъ въ Букурещъ получилъ разръшение отъ своето

правителство да сдобие нашитъ хора съ паспортъ, като

сърбски поданици. 1) Но не всички апостоли минаватъ съ

сърбски паспорти. Ако смъемъ да върваме споменитъ на

г. Заимова, сърбски паспорти сж притежавали само апос

толитъ : Воловъ, Стамболовъ, Обретеновъ и Драгостиновъ.

Всички други минаватъ „кой съ турско тескере, кой съ

персийски, ромжнски и руски паспорти". Самъ г. Заимовъ

притежавалъ турски паспортъ, подъ името Андонъ Драга-

новъ 2).

Персийския паспортъ г. Заимовъ приписва на Бенков

ски. Това обстоятелство ние нъмаме данни да потвър-

димъ. Читательтъ знае, че Гавраилъ Хлътевъ се върна,

въ Септемврий 1875, отъ Цариградъ съ турско тескере,

1) 3. Стояновъ, „Опитъ за Биография на Хр. Ботевъ". стр. 128.

*) .Миналото", 75.
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извадено отъ Асень Русулиевъ, на име на полския еми-

грантъ Антонъ Бенковски. То е било само сбгШса!, отъ

който Руселиевъ зелъ името, а за всичко друго щеше да

служи само турското ново тескере. Разбира се, послъ туй

за единъ персийски паспортъ, на име на Антонъ Бенков

ски, мжчно може дума да става.

Колкото за сърбскитъ паспорти, Н. Обретеновъ е при-

тежавалъ единъ, но за другитъ апостоли, означени отъ г.

Заимова, ние свъдения пакъ нъмаме. Самъ г. Обретеновъ

е пазитель на цълъ редъ цънни документи. По случай на

двадесеть и петь годишнината на Априлското възтание, той

издаде, въ Руссе, единъ единственъ „Юбилеенъ листъ ", съ

дата 20 Априлий 1901, и въ тоя листъ, между другитъ-

цзнни памятници изъ архивата на апостола, четемъ едно

удостовърение отъ сърбското агенство въ Букурещъ, съ

дата 17 мартъ 1877, и подъ № 178, което свидътелству

ва, че поменатото агентство, пръзъ 1876 година, издало

сърбски паспорти на слъдующитъ лица: Стоянъ Христо-

вичъ Заимовъ, Георги Димитровичъ Апостоловъ, Кирилъ

Ботевъ и Никола Обретеновъ. Въпроснитъ паспорти носили

слъднигв дати поредъ, както следва: 20 Януарий (Заи

мовъ), 1 Февруарий (Апостоловъ), 5 Февруарий (Ботевъ) и

2 Януарий (Обретеновъ).

Едва ли бихме имали основание да пръдположимъ, че

този документъ е лъжовенъ. Ала това не ще рече, отъ дру

га страна, че нъкои отъ лицата не сж могли да притежаватъ

и други документи, и да сж минали съ тъхъ, а не съ сърб-

ския паспортъ. Самичъкъ г. Заимовъ едва ли щеше да

смъе да стжпи въ България съ собственото си име, както

изглежда, че е билъ означенъ въ сърбското удостовърение.

Неуспоримъ обаче остава пакъ за насъ фактътъ, че

гюргевскитъ апостоли, ако не друго, то сж имали поне

улеснението на сърбското и русско посолства. Съ помощь-

та на тия послъднитъ, прътазватъ тъ Дунава.

Точната дата, кога Стамболовъ, главниятъ апостолъ

на първи окржгъ, пръминава отсамъ, ние не може да

опръдълимъ. Споменитъ на съвръменници сж твърдъ не

точни и ненадеждни. Едно само е върно, че Стамболовъ



ПГр иготовления въ окржзит-Ь

мина по-кжсно, отколкото всички други апостоли по оста-

налигв окржзи. Неговото закъсняване е било въ свръзка

съ нъкои лични обстоятелства. Той ходилъ въ Букурещъ

и сръщалъ се съ Ботевъ и други познати. А задържала

го е, види се, още и нуждата, да отведе на сръщния брътъ

на великата ръка нъкои по-опитни въ оржжие хора, съ

които Стамболовъ е вече билъ въ кореспонденция. За то

ва ще бжде споменато и на друго мътто.

Като помощници-апостоли сж били дадени на Стамбо-

лова : Христо Караминковъ (Малкиятъ, наричанъ още Бу-

нито) и Георги Из-

мирлиевъ, Македон-

нето. И двамата ние

ще срещаме не ед-

нажъ въ по-ната

тъшния ходъ на съби

тията и затова умт>-

стно е да се запоз-

наемъ накратко ,,'съ

гвхния животъ. Име

ната имъ, въ^своя

редъ, бидоха спо

менати още въ спи

съка на ония лица,

щообитаватъ „казар

мата" въ Гюргево.

Христо Карамин

ковъ е роденъ въТър

ново, въ 1846. На

четиренаесеть годиш

на възрасть напус-

налъ училището и

постжпилъ чиракъ

халачинъ, послъ билъ

терзия. Н-БКОЛКО вре- ХР- Караминковъ Бунито, (Малки Христо).

ме пакъ миналъ на работа при зета си, който билъ ха

лачинъ, работилъ послъ- и съ вуйка си на сжщи занаятъ,

додъто вече, съ помощьта на майка си, която му дала па

ри, отваря самостоятеленъ дюгенъ.

 

%-:<С-^
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Но човтзкътъ, който не се застоялъ въ училище, и

който не прокопсалъ съ науката, още по-малко е требало

да чака отъ еснафство. Въ 1874, или още по-рано, 1) влъ-

зълъ въ редовете на комитетската армия. Двлото го у-

влекло до толкова, че още въ началото на 1875 год. той

заръзалъ своя дюгенъ, като успелъ тайно да прънесе всич

ката останала стока въ дома на вдовицата Елена Арнаудо

ва, за дъщерята на която по-послтз той се ожени. Неспо-

лучилото Старозагорско възстание пропжжда Караминкова

вънъ отъ прътгвлигв на България. Къмъ края на Септем-

врий той миналъ Ду-

навъ презъ Осмо-

Калугерово и Сви-

щовъ, придруженъ

отъ Танко Добревъ,

сжщо бътлецъ и е-

динъ отъ добритъ

работници въ Тър

ново, а въ Октом-

врий видвхме го ве

че житель на „ казар

мата". Караминковъ

доживъ да види ос

вобождението и по

чина въ 1892.

Георги Димит-

ровъ Измирлиевъ е

родомъ отъ Джумая,.

споредъ което го

прекоросватъ и македончето.2) Споредъ други, той е отъ

Дупница, 3) но това не е верно. Най-добръ би било да се

каже, че е отъ Джумая, Дупнишко, както за по-точно се

означаваше въ онова връме градецътъ, който днесъ е раз

 

1) Споредъ С. Чакъровъ (М. Г. Грековъ) „Още въ комитета, осно-

ванъ отъ Христо Ивановъ (ГолЪмиятъ) въ Търново, Караминковъ се числилъ

като членъ и се запозналъ съ Левски*. (Ср. Биографията на Хр. И. Голе

мия, писана споредъ собствените записки на послъдния, „Свътлина" г. VIII,

кн. VIII, стр. 4.).

г) Юрданъ П. Тодоровъ, .Възпоминания" 79.

3) Г. Димитровъ, „Княжество България", III, 494.

Г. Димитровъ Измирлиевъ.
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дъленъ отъ Дупница чръзъ турската граница.1) Въ 1876

той тръба да е билъ на около 27—9 години. Мнънията

за неговото образование сж сжщо разноръчиви. Споредъ

едни (Г. Димитровъ) той се училъ въ Галата — Сарай, въ

Цариградъ. А споредъ други („Поборникъ— Опълченецъ ")

въ турската столица Измирлиевъ билъ само учитель пръзъ

1872/70, въ българското училище въ Топъ-капия. Отъ Ца

риградъ той заминалъ за Русия, и тамъ, въ Одеското учи

лище, записанъ е билъ юнкеръ. Доведенъ отъ Ботева, като

инструкторъ за готвещето се пръзъ есеньта 1875 възста-

ние, той бива предназначенъ за работа въ Търновския

окржгъ.

II.

Оскждни свЪдения за хода на агитацията. Липса на източници. Би

блиография. Пристигането на Стамболова и на Измирлиева. Първо заседание.

Г.-ОрЪховица като седалище на апостолитъч Редътъ за подновяване частни-

тЬ комитети. Само кждЪ лично е ходилъ Стамболовъ.

Какъ е почнала агитацията и какъ се е развивала пос-

тепено въ Търновско, съ точния списъкъ на спечелените

едно по друго мъста, това е единъ предметъ много малко

проученъ, както въобще въ всички други окржзи. Откжс-

лечнитъ свъдения, пръснати безразборно тукъ-тамъ, не мо-

гатъ да се сглобятъ въ едно органическо цъло.

Търновскиятъ окржгъ заема най-видно мъсто въ Април

ското възстание слъ\цъ Пловдивъ, но за него твърдв малко

е писано. Докато за тракийскитъ възстанали гнъзда имаме

повече отъ десеть отдвлни монографии, за търновско тръба

да се ограничимъ съ общигв записки на Захария Стояновъ,

или съ оскждния сборникъ на г. Г. Димитровъ. И дори и

въ двътъ тия съчинения, Пловдивско е пакъ по-обширно про

учено отъ всичко друго, благодарение на запазени източници.

Едвамъ въ послъдно връме, пръзъ 1903, ние се сдобихме

съ обстоятелствена брошура за единъ кжтъ отъ Търнов

ския революционенъ окржгъ. То е „Историята на града

1) В. .Поборникъ Опълченецъ", г. I, кн. 7—8, стр. 38.
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Габрово и на габровскитъ възстания" отъ братия Гжбенски.

Една малка книжчица, отпечатъкъ на статия изъ в.

„Народни права", носи заглавие „Новоселското възстание"

отъ Ив. Н. Марангозовъ, когото заварихъ учитель въ туй

село. Друга една малка брошура отъ Н. Балабановъ (Н.

Трисе) „Нъщо по възстанието пр-Ьзъ 1876 въ Тръвна"

пръдставлява хвърчащь листъ, сгънатъ на четири. „Възпо

минанията" на Юрданъ П. Тодоровъ (Русе, 1897), бивши

членъ въ специалната комисия, която сждй заловенитъ въ

1876 възстанници, поради своя специаленъ характеръ, съ

държа твърдъ оскждни свъдения за приготовленията.

Стамболовъ миналъ — както отбълезахме и напръдъ

— сравнително по-късно — пръзъ Февруарий. Ако мо

же да верваме разказа на живия още Танко Добревъ

въ Търново, апостолътъ билъ придруженъ отъ сжщия Тан

ко Добревъ.

Измирлиевъ пристигналъ по-рано, и се остановилъ въ

Горня-Ореховица. Споредъ разказа на самата госпожа на

Караминкова, Анка, той стигналъ на връхъ сирница, въ на

чалото на Февруарий, като огбзълъ въ гвхната кжща —

въ дома на майка й, вдовица Арнаудова.

Стамбуловъ пренощувалъ у Хр. Дончевъ, сжщо единъ

отъ познатитъ комитетски дъйци тукъ. На слъдующата нощь

вече имало събрание въ дома на Янко Ангеловъ. Зело се

ръшение, Горна-Оръховица да стане седалище на окржж-

ния центъръ.

Горна-Оръховица и днесь образува търговския центъръ

на оня край. Въ градеца се стичатъ селяни и търгов

ци отъ всички страни на пазаръ. Така че, въ Горна-Оръ

ховица апостолитъ и всички дъйци щеха да бждатъ повече

на страна отъ зоркото око на властьта, а едновръмено и

близо до движението и масата на народа.

Планътъ билъ, всички дъятели и по-познати търговци,

които имали свои клиенти и приятели по селата, да се пръс-

натъ по цвлата околность, и да образуватъ бюра (мъстни,

частни комитети). Послъднитъ тръбало да състоятъ отъ по

1 2 души, или повече, за които, смътало се, да съставятъ

и кадра на бждащите възстаннически чети.
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Въ окржга беше настойчиво работено още презъ есень-

та, както знаемъ. Сега е само тръбало всички готови гнъз

да да се разбудятъ и насърдчатъ, като имъ се извъсти, ' че

възстанието никакъ не е било изоставено, а ще стане сега,

въ пролъть. Ще си спомнимъ, че, наистина, идеята за от

лагане бъше излъзла миналата есень . пакъ отъ тукъ. За

щото есенния годишенъ сезонъ, сб пакъ, съвсъмъ не

бъше тогава годенъ за едно сериозно горско дъло, какво

то тръбаше да бжде планираното възтание.

Разбира се, че, при тия условия, до нова клътва не

счели за нуждно да дойдатъ и нито пристжпили. Тя се явя

вала необходимость само въ ония мъста, дъто на ново е

тръбало да се отваря гнъздо.

Щомъ пристигалъ нъкждъ апостолътъ, или кое и да

било лице, натоварено за работа, свиквани били веднага

извъстнигв вече комитетски хора и казвали имъ просто, да

се сгвгатъ за работа и да стътатъ и своигв съмишленици,

съ каквото намерятъ и съ всичко що иматъ.

Споредъ свъденията, съ които разполагаме, Стамбо-

ловъ едва ли е самъ ималъ вртше да обиколи своя окржгъ.

Той не можилъ дори да се покаже, ако не по всички, то

ноне по главнигв точки. Бр. Гжбенски споменуватъ само

за Габрово. Тъ сж на мнение, че пролътьта 1876 апосто

лътъ миналъ еднажъ пръзъ тамъ. 1) Още едно свидътел

ство имаме, а то е отъ г. Ю. П. Тодоровъ. Той твърди,

че еждебната комисия въ Търново имала, между друго, да

сжди до 30 дущи селяни отъ Севлиевскигв балкански се

ла за сръща съ Стамболова. Тъзи селяни изповедали пръдъ

ежда, че „нъколко дни пръди да избухне възтанието, единъ

младъ момъкъ, на име Стефанъ Стамболовъ отъ Търново,

ходилъ да имъ проповъдва, какво въ цвла България ще

стане всеобщъ бунтъ и ще се добие българско царство".2)

Но когато селянигв бидоха сждени — то беше кжсно

слъдъ възстанието — тт> знаяха, че Стамболовъ се е спа-

силъ. Обща тактика бъше, въ подобни случаи, да се

товаря всичката вина върху паднали мъртви, или спасени

1) .Историята на Габрово", 125.

2) .Възпоминания", 139.
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и далечни хора. По сжщигв съображения, селенигв отъ

Севлиевско сж казали, че имъ е било съобщено за въаста-

нието едва н-вколко дни пръди избухването му. Въ твхенъ

интересъ е било, да представятъ делото не като мъттенъ

кипежъ, съ мъстни инициатори и съдъйци, а като глупаво

минутно увлечение, въ което всички скупомъ еднакво сж.

били виновни. Азъ обиколихъ и Севлиевските села, и Тър

новските, и Габрово — никжд-в не намерихъ слъди отъ орга-

низована и посл-вдователна обиколка на Стамболова. Бр. Гж-

бенски свързватъ идването на апостола въ Габрово още и съ

опита на полицията, да го хване въ Кръстниковия ханъ.

Туй обаче тръбва да се отнесе къмъ пролътьта 1875, ко

гато Стамболовъ бъта пръзъ. Стара-Загора, както знаемъ.

Въ книгата „градътъ Ловечъ" на Д-ръ П. Ив. Стояновъ

— една работа, както и другъ пжть отбълезахме, сравни

телно, твърде грижлива — стои друго. Тамъ е казано, че

Стамболовъ обиколилъ, още пръ\ци Старо-загорското възста

ние, Ловечъ и Троянъ, а това не е могло да бжде осв-внъ

пролътьта 1875. 1) Тогава ще да е миналъ той и прт>зъ Га

брово. По тоя предметъ ние притежаваме още и запискитт>

на касиера отъ тревненския комитетъ, Ц. Захариевъ, но и

въ твхъ нищо се не споменува, че Стамболовъ е обико

лилъ кога и да било оня край. И ако приемемъ, че въ

1876 той е билъ въ Габрово, въ Тревна се пакъ не ще

да е ходилъ.

III.

Основани комитети. Търново. Г.-Оряховица. Лътковецъ. Самоводени.

ЧетиритЪ точки на бждашето движение : Бъ\ча-черкова, Габрово, Ново-село,

ТрЪвна. Бачо Киро Петровичь и Св Франговъ отъ БЬяа-Черкова. Комитета

въ Михалци. Неточности въ съобщенията за Габрово. Н. Кабакчиевъ.

Комитета въ Търново състоялъ отъ сжщигЬ лица, как

то презъ есеньта 1875, само че между твхъ сега липсва, раз

бира се, стариятъ пръдседатель, Ив. Х. Димитровъ, който

остана, както знаемъ, въ Влашко. Другигв членове на ко-

!) Стр. 66.
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митета сж били : Аврамъ Пешковъ, Н. Кабакчиевъ, Пан.

Върбановъ (Бисмаркъ), П. Петровъ и Танко Добревъ. За

писвали младежи вжтръ въ града за съзаклътници. Но за

самостоятелни действия тукъ не е могло и дума да става,

поради бдителностьта на административната власть, при-

сжтствието на войска, и защото въ Търново имаше цълъ

кварталъ отъ вжоржжено турско население. Всички запи

сани бунтовници тръбало да се присъединятъ къмъ чети-

гв отвънъ.

Горна-Оряховица бъше, както казахме, свърталище на

Стамболова, както и на всички други ржководители. Тукъ

наоколо сж голъмигв населени мъста : Лъсковецъ, Дол-

на-Оръховица и Самоводени, като не забравяме, че и Тър

ново стои само шесть километра далечъ и Арбанаси на че

тири. Отъ Горна-Оръховица до Лъсковицъ е толкова, кол

кото отъ палата въ София до Орловия мостъ и до Цари

градската градина, или най-много отъ центъра на града до

гарата. Комитета образували тукъ : Ив. Пановъ Семерджиевъ,

Н. А. Начевъ, Сидеръ и Вичо Грънчареви, Мих. Х. Стоя-

новъ, Хаджи Лазаръ Х. Христовъ, Д. Т. Манчовъ, Ст. Фи-

лйовъ, Анастасъ Тодоровъ и Ради Радославовъ, братъ на

Минка Радославовъ, който живълъ въ Златица и често пръс-

качалъ до Горна-Оръховица.

Въ Лъсковецъ самичъкъ Стамболовъ основалъ коми-

тетъ, както и въ Самоводени. Въ Лъсковецъ къмъ коми

тета се числили: Ма*ринъ Станчевъ1), въренъ труженикъ още

отъ връмето на Левски, Маринъ Цонзарата (Голъмиятъ

Маринъ), Х. Никола Пенювъ Клотевъ, Досю Х. Василевъ,

Колчо Пасковъ и др., за които не разполагаме съ точни

източници2).

Въ Самоводени, богато и голъмо, чисто българско се

ло, централно мъсто за комитетска работа била кжщата на

извъстния Двдо Георги, който изпослъ, като опълченецъ

1) Когато го посътихъ, есеньта 1904, лежеше на смъртно легло. Него-

виятъ другаръ и съперникъ Маринъ Цонзарътъ—сжщо покойникъ вече — за-

варихъ тогава пъленъ съ енергия. ПослЪдни бЪше представитель на Буку-

решекото събрание, въ 1872, и пази поканителното писмо ни Левски.

а) ЛЪсковското общинско управление отдавна гласи да издаде една

история на градеца. Това би било добъръ приносъ. Но, за жалость, до сега

още нЬмаме нищо на ржка.
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при освободителната война, раненъ подъ Стара-Загора, не

•се знае въ кой лазаретъ издъхна. Синове, внуци, невъсти

и майки — всичко въ многочисленното патриотично сб-

мейство е било пръдадено на работа. Ц-блото село не оста

на сжщо назадъ: то бъше най-спасителното убежище за

всички прибътнали тукъ възстанници отъ всички окржзи,

както ще видимъ по-късно.

Ц-влата група отъ тия населени м-вста не можй, по

•една или друга причина, да играе отпослъ активна роль

въ самото възстание, макаръ че пръзъ всичкото връме на

приготовленията бъше свърталище на първитъ най-отлични

-агитаторски сили по цълото дъ\ло.

По-завидна роль се падна, както ще видимъ, на дру

га една група отъ села, пакъ чисто български, а по буд-

ность и по любовь къмъ образование букетъ дори и въ

наше време на всичко, що се нарича селско у насъ : то е

групата села около Бт>ла-Черкова.

Въ ц-влия Търновски революционенъ окржгъ имаме,

обаче, четири точки, двто възстанието, малко или мно

го грижтиво посвяно, даде плодъ, а туй сж: Бъла-Черко-

ва, Габрово, Ново-село и Тръвна. Всички тия точки дъй

ствуваха, при самото възстание, изолирано, почти сами за

себе си, което свидътелствува — поне до изв-встна степень

—за слабата и недобре комбинирана организация.

Въ Бъла-Черкова (Горни-Турчета) комитетското двло

датуваше отъ времената на Левски и Ангелъ Кънчевъ. И

двамата апостоли бъха минали отъ тукъ. Сжщо и на от

чето Матей Пръображенски (Миткалото), гениалниятъ пръд-

в-бстникъ на Левски, е било твърдъ добръ изв-встно госто

приемното гн-вздо.1) Душата на цълото д"вло билъ, въ по-

сетн-вшни години, остана и въ 1876, първостепенната зв-взда

отъ ония връмена, писатель, народенъ учитель и поетъ —

Бачо Киро Петровичъ. Споредъ разказа на енергичния

свещеникъ, Петко Т. Франговъ, д-вецъ отъ ония връмена

1) Колко дивенъ е този скнталецъ! Безпокоенъ духъ, писатель, хомео-

натъ и лтжарь, проповЪдникъ, калугеръ, мечтатель и поетъ, той е „всвкждЬ

и никждв"! Жално, че н-вмаме събрани сичкитв му съчинения скупомъ, и

че нЪмаме точно описание на романтично-оригиналния му скитнически жи-

вотъ. Той почина въ 1879 въ Ново-село (Търновско).
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и сжщо писатель — авторъ на „Кървавата ръка", „Б-вло-

черковската чета въ Дръновски монастирь" (Исторически

очеркъ, 1896 г.) и „Дръновскиятъ манастмръ" (трагедия

въ четире дъйствия, 1903 г.) и др., — пръзъ 1875, въ се

лото дошълъ Ив. Х. Димитровъ и подновилъ стария коми-

тетъ, въ състава на който сега влизали : Бачо Киро, Попъ

Гаврилъ (братъ на Бача Кира), Даскалъ Василъ Недвлчевъ,

Юрданъ Матеевъ, Цачо Неновъ, Д. Петковъ Косовцелията

и Тодоръ Пенчевъ. Пролътьта 1876 — пръзъ мартъ на

върно — миналъ Караминковъ, само за да пръброи орж-

жието, защото комитета не билъ разтурянъ. Събрали се на

заседание въ Попъ Гаврилови. Пръдседателствувалъ Бачо

Киро. Всичко имало 40 души приготвени или притежаващи

оржжие. Но, както ще видимъ, когато се обяви бунтътъ,

изл-взоха повече хора, което свидътелствува, че бълочер-

ковскигв борци не б-вха до послъдния часъ престанали да

двйствуватъ, за да се усили дълото.

Св. Франговъ е роденъ въ 1855. Въ 1874 билъ помощ-

никъ-учитель въ Горско Сливово (Севлиевско), а презъ

1875—6 се премъттилъ въ родното си м-всто, се още по-

мощникъ. Пръвъ учитель по възстанническото дъло му е

билъ, още отъ ученичество, Даскалъ Атанасъ Дончевъ —

който е приемалъ у дома си Ангела Кънчевъ. — ПослЪ

вече бунтовенъ ржководитель му станалъ, разбира се, Бачо

Киро. Въ 1876 Св. Франговъ е съзаклътникъ и, заедно съ

своя учитель — Бача Кира — защищаваше Дръновския

манастиръ до поагвдния часъ.

Ближните на Бъла-Черкова села : Михалци, Вишовградъ,.

Дичинъ, Мусина и др. били циментирани къмъ дълото, бла

годарение на обаятелната личность на Бача Кира, безъ да

се забравя, че всички тия гнъзда б"Бха твърдв събудени,

както сж и днесъ.

Въ Михалци, пръзъ 1873— 6, учителствуваше Т. Леф-

•теровъ, твърдъ интелигентенъ момъкъ, знающъ английски,

за когото ще имаме случай да споменемъ и по-късно. Въ

Михалци — второ слъдъ Бъла-Черкова по реда си м-всто,

като ядка на Дреновската чета — комитета ржководиха,

освънъ Лефтерова, още Свещенникъ Стефанъ и Славчо Ко
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.лювъ. Въ Мусина, трето по редъ, душата на комитета би

ли Недълко Геновъ, Рачо Трифоновъ, Василъ Цанчевъ, П.

Димитровъ и др.

Габрово и Тревна забиколилъ нъколко пжти Измир-

лиевъ. Той ходилъ и до Шипка.

Въ Габрово — както свидвтелствуватъ Бр. Гжбенски,

ло споменитъ на всички живи ьгвстни дбйци — „форма-

ленъ комитетъ, съ пръдседатель и подпредсъдатель, ка-

сиеръ, секретарь и пр. въ 1875 не е имало. Хората- прос

то работили, безъ да се кичатъ нито съ една отъ горъпо-

менатигв титли". Отъ тия дбйци се споменуватъ : Екимъ

Цанковъ, Тотю Ивановъ, Хр. Топузановъ, Г. Кръстниковъ,

Пенчо Постомпировъ, Г. Бочаровъ, Хр. Конкилевъ, Н. Са-

рановъ и Асень Каменовъ. 1) Сжщиятъ този комитетъ про-

дължилъ да двйствува и пръзъ 1876. За формално под

новяване на комитета Бр. Гжбенски не даватъ никакви свъ

дения. Азъ самъ, при моята обиколка, не можихъ да нау

ча нъщо повече. Но заключението на поменатигв Бр. Гж-

бенски, че формално подновяване на комитета не е става

ло, ще да е верно.

Трудътъ на Бр. Гжбенски съдържа сички чърти на

грижлива работа и заслужва съка въра, особно въ свъде

нията си за мъстнитъ събития. Общото организационно дъ-

ло, напротивъ, у тъхъ е твърдъ разноръчиво пръдадено,

което лесно се разбира, като помислимъ, че Бр. Гжбенски

се ползуватъ само отъ габровски източници. За началото

на комитетската работа, напр., гв привеждатъ разказа на

Г. Бочаровъ. Послъдни билъ пратенъ, въ началото на Фе-

вруарий 1876, въ Влашко, за да научи „какъ стояли ра-

ботигв на централния комитетъ". Той се върналъ, и Бр.

Гжбенски излагатъ, безъ никаква бълъжка, неговиятъ докладъ.

Ето сега, Бочаровъ какво билъ разказалъ на Габровци. Въ

Гюргево имало мъстенъ, тамошенъ комитетъ, на който пръд-

седатель билъ Стамболовъ, а съ Стамболова Бочаровъ оти-

шълъ въ Букурещъ, дъто, въ присжтствие на Ботевъ, за

седавали въ кжщата на Цъновичъ. Послъ, габровскиятъ

1) .История на града Габрово", 118.
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пратеникъ заминава за Браила, „дъто било седалището на

Ц. Р. Комитетъ "(0, и тамъ, имено, се ръшило „какво ще се

прави по-сетнъ". Ръшението било, че на Г. Бочаровъ ка

зали да си ходи у дома, а Ц. Р. Комитетъ отъ Браила ще

имъ прати войвода и оржжие ! Пратеникътъ се върналъ въ

Габрово на послъдния день отъ Февруарий.

Като земемъ пръдвидъ, че всички факти въ тоя раз-

казъ сж невърни, ясно е заключението, че не само до из

пращането на своя пратеникъ, но дори и слъдъ като се

той завърща отъ Влашко (дъто, съмнително е, дали е би-

валъ) габровци пакъ още не знаятъ нищо положително за

близкото възстание. А вече е начало на Марта и до въз-

станието оставатъ едвамъ два мъсеци !

Габрово е старо бунтовно мъсто — за него спомену

вахме не еднажъ и по-напръдъ — та хората сами рабо

тили, че и сами дори били наклонени да поведатъ на своя

глава дълото. Левски тукъ бъше свилъ революционно гнъз-

до, по-послъ Атанасъ Узуновъ мина. Подновениятъ въ 1875

комитетъ се дължалъ на агитаторската енергия на Н. Ка-

бакчиевъ отъ Търново. Послъдни, роденъ въ 1847, билъ

отначало комисионеръ за събиране пашкули въ Еленско,

изучилъ френски и италиански, а послъ захваналъ само

стоятелна търговия съ манифактура. Въ качеството си на

търговецъ, той обикалялъ окржга и развилъ плодотворна

агитаторска дъятелность. По Старозагорското възстание,

пръдаденъ отъ А. Момчевъ, той бъше хванатъ и закаранъ

на изпитъ въ Стара-Загора, дъто пролежа до три мъсеци.

Пжтьтъ му е билъ, разбира се, пръзъ Габрово. Нещастна

та случка не малко стръснала тамошнитъ революционери

и охладило ги къмъ дълото. Ала на обратенъ пжть, Н.

Кабачиевъ—освободенъ вече—окуражилъ изново своитъ съ

мишленици въ Габрово. А отъ тукъ тръба да броимъ и

началото за нова работа въ Габрово.1)

1) В. ,Поборникъ опълченецъ" год. I, кн. 4—6, стр. 19. Биография.

Разкъзътъ въ тази биография, че Н. К. е билъ гостенинъ въ Гюргевската

.Казарма* пада самъ по себе си, като помислимъ, че кжд-в края на Декем-

врий 1875 казармата се разтури, а Н. К. до туй вр-вме лежалъ затворенъ

въ Ст. Загора Бр. Гжбенски твърдятъ (по спомени, разбира се, на нЬкой

габровски разказвачъ), че Н. Кабакчиевъ лежалъ само единъ мътецъ въ затворъ,
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IV.

Общи за цЬлата страна постжпки отъ онова вр-ъме. Нотата на Андраши

Прошения за правдини изъ цвло Българско. ЛвЪ партии изггвло въ страната.

Края на чорбаджийството отъ стария типъ. Нови потиснически фактори.

Обаче, ако искаме да опръдЬлимъ по-отблизу непо

сръдственото развитие на работитъ въ Габрово, и да ги

изложимъ едно по друго въ логическа свръзка, треба,

пръди всичко, да спремъ върху н-вкои общи за ц-вла Бъл

гария въ ония връмена случки.

Нещастието въ Стара-Загора колкото и да порази

революционното дбло на самото мъсто и въ околностите,

не бъше сломило духа въ цълата страна. Сега обаче въ

своя редъ изпъкваше неусътно другъ факторъ. Революцио

неритъ — собствено революционните водители въ Влашко

— бъха до извъстна степень идейни врагове на мирнитъ

вжтръшни борци за черковна свобода. Враждата къмъ ре

волюционери обаче и открита борба съ тъхъ не влизаше

въ програмата на черковнитъ борци.

Всъко революционно избухване въ страната, колкото нъ

щастно и да бъше то, черковницитъ уползотворяваха, за да

го пръдставятъ като илюстрация на своето легално и прав

диво стръмление. „Не изпълнявате ли нашитъ безопасни

искания, ето какво ви чака" — викаха тъ при всъкой новъ

бунтовенъ пламъкъ.

По тоя начинъ, четната война въ 1867 и 1868 ускори и

разръшението на черковния въпросъ. Черковническитъ крж-

гове отъ Цариградъ не бъха чужди на комитетския „Мемоаръ"

отъ Букурещъ. Споредъ както гласи писмото на Стамбалова

отъ края на Августъ 1875, печатано въ Факсимиле къмъ

неговата биография отъ Билсонъ— една отъ първитъ грижи

на апостола, кога стжлилъ по онуй връме въ Цариградъ,

а кога на обратенъ пжть минавалъ пр-взъ Габрово, тъкмо тогава били р-Б-

шили да иратятъ Г Бочаровъ въ Влашко (,История и пр." 123) Г. Бочаревъ,

както знаемъ, тръгналъ на 3 февруарий. Отъ Старозагорското възстание до

тоя срокъ лежатъ много мътеци помежду, а пъкъ и турското правосждие не

б-вше отъ тъй бързигв да отпустне, вжтрЪ въ единъ мътецъ, изъ ржцъ"ГБ

си единъ здраво посоченъ бунтовникъ. Знаемъ, сжщо, каква грамадна

маса нещастници се пласгвше по онуй врт>ме изъ старозагорските затвори,

и колко мЪсеци гниха въ гвхъ съвсвмъ невинни хора. Така че, и свЪденията

на Бр. Гжбенски падатъ, като неоснователни.
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е била да се срещне съ Славейковъ. Тоя беше поетъ и пи-

сатель, беше и лидерътъ на черковницитъ.

Сега, старозагорското нещастие бъше дало другъ изгледъ

на работитъ. Огъньтъ въ България, както знаемъ, беше въ

свръзка съ оня въ Босна и Херцеговина, а това б-в извъттно и

и на ц-влъ светъ. Но кървавата разправа изъ ония сърбски

предъли не бъше още утихнала. Духов;.гв още повече кипъха

въ Сърбия и Черна-Гора. Туй се чувствуваше въ България и

отъ най-мирнитъ глави, и всвкой имаше право да пръд

скаже, че пролътьта нема да бжде мирна. Цариградските

български въстници бъха по твърде дипломатически начинъ

затржбили тръвога.

Така че, при гвзи натегнати обстоятелства, Портата,

като винаги, бъше прибегнала до об-вщания. На 2 Октом-

врий (н. с.) се издаде ираде, а на 12 Декемврий послъдва

царски ферманъ за всеобщи пръобразования въ цълата дър

жава. Но тоя пжть не изглеждаше, че силитъ ще преспатъ

сждбоноснигв сжбития. Тръвожното положение на работитъ

поведе дълги прътовори между т-вхъ, и тъй като никой

вече не верваше на фермани, програми и реформи отъ

Турция, въ средата на Декемврий — едвамъ 1 5 дни слъ\дъ

фермана—австрийскиятъ министъръ на външнитъ- дъла, Ан-

драши, подаде отстраната на Австрия, Русия и Германия,

извъстната своя нота до султанското правителство. Въ тая

нота се казва, просто на просто, че хората еж вече сити

отъ объщания и програми, съ които портата беше досега

хранила св-вта, и че сега се искатъ двла 1)

Заключението на ц-влата внушителна нота бъше туй,

че на възстаналитъ провинции тръба да се гарантира пълна

религиозна свобода — яр1еше е! впиете". Придаваха се и зна

чителни финансови и данъчни преобразования.

Черковнитъ водители беха схванали положението, а

всеобщо мнъние беше, че ако борбата съ врага донесе за

херцеговинци приятелска намъта отъ цъла Европа, то и една

1) А. Згюрой, „Ьез геюгтез с1 1а ргоксНоп с1ез сНгеНепз сп Тигцше",

сюситегйз сПрюгпа^иез, Рапз, 1904, р 178: 51 Гоп схатше 1е соптепи де Пгаде

с1и 2 осюЬге е1 йи Пгтап йи 12 с1есетЬге, оп пс реи1 Г етрссЬсг де гесоп-

паИгс цие 1а ЗиЬПте Рог1е зетЪ1е з'еЧге ргеоссирее Ь1еп р1из Йез ргтарез

^епегаих, цие Йе 1а расШсаИоп сЗек ргешпссз ащоитй' Ьш зоикуеез".^ ^3 ~

История^на~Априлското възстание. 2
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борба отъ страната на България противъ сжщия врагъ нъма

да остане безъ послъдствие.

Ала черковницитъ поеха своя всегдашенъ тактъ. Мълче-

ливо и неусътно, каточели отъ само себе си поникнали, тръ-

баше отъ всъкой градъ въ вжтръшностьта да тръгнатъ про

шения за правдини. — То е сжщото, за което Балабановъ

— редакторъ тогасъ на в. „Въкъ" и единъ отъ главнитъ

инициатори на тая работа —- деликатно ни само намеква

въ своята нова книга. Той казва, че „по въпроса очевидно

е имало общо споразумъние, а пъкъ всъка просба отъ

вжтръшностьта била пръдставяна нарочно въ различна до-

нъйдъ форма, като една и сжща пъсень съ други напъвъ,

за да не се мисли ужъ, че прошението произхожда отъ

една и сжща ржка, отъ нъкой тайно дъйствющъ комитетъ" 1)

Прошения послъдвали отъ мното мъста, като Сливенъ,

Ловечъ, Севлиево и др.2) А пъкъ отъ Габрово прошението

е било написано на 30 Декемврий 1875, подъ редакцията

на една градска комисия отъ осемь души, избрани отъ ка-

заалийския съвътъ. Послъдниятъ държалъ, отъ сжща дата,

единъ протоколъ, въ който се формулира на кратко онова,

що тръбвало да се изложи въ самото прошение. Исканията

сж двъ : българскиятъ езикъ да се признае за официаленъ

по всички учреждения изъ българско, а послъ, беделътъ —

данъкъ на глава — да се пръмахне, та българитъ да слу-

жатъ войници.

Каточели ц-влата страна саркастично питала портата :

„Нали съ хотихумаюна отъ 1856 и съ фермана отъ по-

слъдния мъсецъ провъзгласихте равенство на всички под-

даници пръдъ закона? Ето, нима ние искаме нъщо повече?"

Братия Гжбенски, като излизатъ пакъ отъ габровски

източници, обясняватъ твърдв оригинално прошението на

своитъ- съграждани отъ 30 Декемврий 1875. „Габровскиятъ

революционенъ комитетъ, казватъ гб, за да прикрие своята

революционна агитация, ръшилъ да се направи, чръзъ ле-

галеиъ пжлъ, постжпка пръдъ портата за объщаванитъ отъ

султана права на християнитъ. За тъзи цъль помогналъ Н.

1) .Страница и пр", 31.

з) 1Ш.
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Сарановъ, който билъ като секретаръ на тогавашния каза-

алийски смъсенъ съвътъ и пр.1)

Туй мнъние, разбира се, е пръувеличено. Прошението

за български официаленъ язикъ и за български войници—

нъщо, което напомня Мемоара отъ 1867 — не бъше дъло

на габровския революционенъ комитетъ, както не можеше

да бжде и на кой и да е комитетъ въ България. Най-вер

ното е тукъ, че нъкои отъ сжщитъ лица, които редакти-

ратъ прошението, сжщитъ пакъ сж членове на революци

онния комитетъ отъ есеньта 1875, и продължаватъ да сж

такива и въ пролътьта 1876.

И наистина, редакционна комисия въ Габрово сж :

Христо П. Манафовъ, Йончо Хр. Хесапчиевъ, Пенчо Хр.

Селвели, Ив. Хр. Бурмовъ, Д. Ил. Видинлия, Ц. Х. Дюзта-

бановъ, Атанасъ Кънчовъ и Цонко Д. Стояновъ,2) нъкои

отъ които ще видимъ свързани и съ възстанието. Но туй,

безъ да ни говори за дъятелностьта на революционния ко

митетъ въ Габрово, говори ни за нъщо друго, за което ще

тръба да направимъ тукъ нъкои общи наблюдения.

Окончателното разръшение на черковния въпросъ въ

1870 съвсъмъ развърза и ржцътъ на черковницитъ. Сега

вече между тъхъ не бъше дума за черковни правдини, но

за правдини въ живота, въ държавата. Борбата еднажъ

бъше почната, макаръ само за черкова, спечели се побъда,

а борцитъ стояха всъкой на своето мъсто, пакъ борци.

Ясно е, че полето бъше сега свободно, и пжтьтъ разчи-

стенъ. Нъмаше защо по тоя пжть да върватъ борци за

духовна независимость, отъ една страна, и революционери —

отъ друга, и да си пръчатъ едни на други. Всички бъха и

тръбаше да бждатъ сега за едно-едничко: чакаха полити

чески правдини, автономия, свобода.

Или просто казано: слъдъ 1870, въ България нъмаше,

въ строга смисъль на думата, двъ политически партии. Ако

между революционери и черковници има още нъкаква раз

лика, тя се състоеше въ темперамента на характеритъ тъй

добръ, както въ маниеритъ и такта за борба, но не и въ

1) 119.

*) М. Д. Балабановъ .Страница и пр *, 26.
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крайната цель, не въ идеигв. Само че, това е, разбира се,.

за преднитъ редове, за водителигв. Революционната идея

не б-вше популярна още редомъ въ масата. Оттукъ слъдва,

че въ България само за двъ течения може да става дума

презъ есеньта 1875 —тъкмо въ навечерието на Априлското

възстание : революциори отвънка и революционери отвжтръч

Първитъ сж. съ по-широкъ размахъ, а вторигв се движатъ

въ границигв на вжтръшнитъ условия.

Право б-влъжи пакъ г. Балабановъ, когато очъртава

духовете въ онуй време : „ Важни, ръшителни, извънредни

събития се очакваха — казва той — пръзъ пролътьта 1876,

както вънъ по провинциитъ, така и въ самия Цариградъ,.

между тамошнигв българи. Извъстни търговци и други лица,

съ други занятия изъ Тата.ръ-Пазарджишко, изъ Пловдив

ско, изъ Търновско и пр., които идваха, пръзъ туй време,

въ Цариградъ, при най-малкото доверие, които би могли

да иматъ къмъ свои тукъ приятели, познайници, съдруж

ници или търговски кореспонденти, щомъ се намърваха на

сам-в, другъ пръ\цметъ на разговоръ нъмаха, а само това,.

що се мислило, що се крояло и що се готвило въ тъхнигв.

мъхтности и другадв низъ България за едно общо и едно

връменно българско възстание, не дошло отвънъ, а при

готвено въ сама България; — и отъ тия лица едни на

пълно и безъ никаква пръдпазливость удобряваха и съ ен-

тусиазмъ възнасяха кроеното народно предприятие, защото

турската управия не била вече за търпение, други пъкъ

по-сдържани, го представляваха като необмислена младежка

см-Ьлость, съ гибелни, безъ друго, за страната сетнини, та

по това не се стъсняваха да се отзоватъ за него не до тамъ

удобрително " . 1)

Туй сж партиите : едни се въодушевяватъ, а други сж

по-сдържани — и само толкова : идеенъ антагонизмъ вече

нъма.

А всички тия „извъстни търговци и други лица, съ

други занаятия" — за които е дума — интелегентни и за

можни, всЬкой случай, хора, които пжтуватъ до Цариградъ,

за да говорятъ ^обстоятелс^сно по народни сждбини —

1) Стр. 39. ~
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всички гия „извъстни и други", бЪха изнесли на плещигв

си черковния въпросъ.

Кипещата вражда между черковници и революционери

б-вше охладнъла още отъ по-рано. И напраздно самъ Ка-

равеловъ, още презъ 1873—4, раздухваше враждата, като

продължи своята аларма противъ „книжници и фарисеи" и

„лалугери черковници". Работигв отъ само себе си бъха

се измънили и загладили. Къмъ края на 1874, както знаемъ,

революционеритъ вече бияха отбой. „Независимость" на

Каравелова спре, а Ботевъ на своето „Знаме" пишише по

мирение. Това не бъ току-така, .разбира се. Диктуваха го

измъненигв условия вжтръ и вънъ. Но по инерция, мно

зина продължиха старата война, поне само на думи.

Пакъ по подражание на Каравелова, Захарий Стояновъ

— човъкъ отъ 1876 — рисува наивно героя на Тракий

ското възстание, Бенковски, като закоренъ\лъ врагъ на всичко

книжовно и учено.1) И умно бълъжи, по тоя поводъ, Ст. За-

имовъ. „Това е клевета, казва той: Бенковски бъше обо-

жатель на науката, макаръ и въ научно отношение и да бъ

самъ профанъ. 3. Стояновъ самичъкъ страдаше отъ бо-

лестигв русофобия и граматикофобия. " 2) Умно, макаръ и

недоисказано.

Каравеловъ най-напръдъ биеше чорбаджиитъ. Противъ

сжщигб се бори още и Раковски. Тоя мразъше дори името

имъ, което, споредъ него, датувало отъ яничеритъ. Въ яни-

черскитъ орди, имено, сжществувалъ института чорбаджия.

Обаче отъ Танзимата, въ 1840, чорбаджийството, малко-

по-малко, изгуби своя страненъ характеръ. Сега имаше нови

административни длъжности и нови длъжностни лица. Между

послъ\цнигб попадатъ пакъ екземпляри — върно ухо на пра

вителството : такива, които свързватъ своето лично бждаще,

своята кариера, своя животъ, съ живота на чуждото упра

вление. Но това сж. единици, съ свои особни качества, съ

своя индивидуалность, не е вече каста. Като каста, съ

странни понятия, ние видимъ остатъци отъ чорбаджии —

повечето пакъ въ новъ видъ, като лихвари и капиталисти—

1) Напр. .Записки" т. I, 455.

*) .Етюди,* 78.
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въ Елена, Котелъ, Дръново и донъкждъ въ Копривщица.

Но болшинството между младитъ чорбаджии — новитъ

длъжностни лица — сж повече патриоти, както е случай

съ революционнитъ водители въ Габрово. Послъднитъ сж.

богати хора, или правителствени чиновници. Въ самитъ на

падки на революционеритъ отъ по-сетнъшни години противъ

чорбаджии, има бърканица или пръносно употръление на

понятията. Черковняцитъ, най-често заможни и влиятелни

хора, се кръщаватъ чорбаджии, което може да се отдаде

само на увлечението, естествено и при всъка борба. И

днесъ още въ нашия общественъ животъ, ние чуваме не

ръдко думата чорбаджия, кога тръба да се означи едно

лице заможно, пръди всичко, умърено въ възгледи и власт

но, най-послъ, до извъстна степень.

И тъй, въ 1876 нъмаме революционери и черковници;

единодушието, ако не е пълно, то е въ своето начало. Чор

баджии, като часть отъ каста, нъма, но сръщатъ се мало

душни и подкупни личности, каквито ги има и въ наше

и въ всъко връме.

Ако това разбистряне не сжществуваше въ главитъ,

ако не бъ туй единство въ идеала за политически прав-

дини между всички течения, какъ може да се разбере ве

ликолъпното и единодушно Априлско дъло въ Панагюрище

и въ цълъ редъ други значително населени мъста? Какъ

може да се разбере, въ единъ градъ, като Панагюрище,

отъ близо десеть хиляди жители, явява се единъ почти по-

луграмотенъ човъкъ — Бенковски — и още на първа дума

всичко: сухо и сурово, имотни и бъдни, учени и невъжи,

чиновникъ и работникъ — всичко се възпламенява, като

една душа, за идеята? Какъ може да се разбере туй иначе,

освънъ, че всички служатъ на едно и сжщо дъло: свобо

дата? Но гв и безъ Бенковски самички сж готови да раз-

виятъ сжщото знаме!

Това е духътъ, туй е непосръдственното развитие на

работитъ, пръди и въ навечерието на 1876: въ цъла бун

товна България. Отъ тамъ е началото и на революционния

пламтежъ въ Габрово. Нека- да не ни смущава обстоятел

ството, че дъйцитъ сж тамъ смъсени отъ единъ и отъ другъ
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лагеръ. Същото е вече почти всбкждб. Отъ 1874 насамъ,

докато революционеритъ биятъ отбой отъ закоренълата

вражда, черковницигв възвт>стяватъ заря за нова работа.

Само че за сериозна работа още е рано: хората сж още

кръхки— армията на новото дбло брои още само новобранци.

V.

Приготовленията въ Тревненско. ПжтьтъТна Измирлиева^отъ Новата-

иахала до Шипка.

Организаторската работа на Кабакчиевъ не е се огра

ничавала, както вече казахме, само въ Габрово. Неговото

име се слуша еднакво и въ Тревна и то дори до възста-

нието. Въ 1875 тукъ билъ съставенъ отъ него комитетъ,

въ който, споредъ запискигв на споменатия веднажъ Цаню

Захариевъ, послъдни билъ касиеръ, а Ц. Ши чковъ тайна поща.

Пролътьта 1876, презъ Тръвна миналъ Измирлиевъ,

като слъзълъ въ Ангелъ Алексовъ, а нощувалъ у Цаня За

хариевъ. Послъдни пакъ споменува въ своитъ- записки, че

„едно момче отъ Г.-Оръховица дошло, изпратено съ поржчка

да иде единъ отъ членоветв на Тръвненския комитетъ въ

централния комитетъ (на окржга) въ Г.-Оръосовица на засе

дание". На това заседание, както разказва сащиятъ, билъ

отреденъ да иде пакъ той, Цаню Захариевъ.

При разбърканостьта на понятията у дожив-блигб отъ

ония връмена, не може съ точность да се опрътгвли, за

какво заседание ще да е дума. Наверно, тукъ е въ игра

едно отъ средствата за агитация. Вика се човекъ въ цен-

трътъ на окржга и даватъ му се нъкои важни за мъстния

комитетъ упжтвания, или се зематъ нови за сжщия коми

тетъ св-вдения. Всичко това, разбира се, могло е да стане

не еднажъ и не дважъ, но всъкой помни само случаятъ,

при който самъ е двйствувалъ. Измирлиевъ успълъ въ

Тръвна да се сръщне и съ други м-бстни дбйци, като X.

Никола Икономовъ, Тоти Хаджиевъ и Хр. Томчевъ. !)

1) Бр. Гжбенски, 132.
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Отъ Тръвна, презъ Габрово и колибитъ- Негенци, Иов-

човци, Гарвановъ-камъкъ, презъ Газурници, Варговци и

Етърътъ — дъто на всЬко мъхто имало по едно малко

бунтовно гнездо — Измирлиевъ досегналъ още и Новата-

Махла, дъто ядка за бждащето дтзло образуватъ: Илия То-

тювъ, Донко Тодоровъ, Д. П. Априловъ, Пенчо Богдановъ,

Данаилъ Ивановъ, Георги Минковъ, П. Дяковъ и Стама-

товъ — и отъ тукъ вече се отправилъ за Шипка. Новата-

Махла е едно централно мъсто въ бждащето движение.

Отъ Новата-Махла до Шипка Измирлиевъ е билъ при-

друженъ отъ Данаилъ Ивановъ. Въ Шипка слезли у дас-

калъ Тиня, а събранието станало въ самото училище. Тамъ

дошли: учителитъ Петъръ и Христо Дерменджиеви, Х. Христо

Мирчевъ, Данчо Тотевъ, Костадинъ Чапкжновъ, Лалю Ха-

жиевъ и Недю Ходжевъ. 1) Между по-рано посветените въ де

лото споменуватъ се тукъ още Никола Атанасовъ и Ради

Духовниковъ. Ст. Гждевъ, шипченецъ, когото по-късно ще

срещаме не еднажъ, споменува още Хр. Боневъ.

Пръзъ Тревна и Габрово, Измирлиевъ е миналъ по

вече отъ единъ пжть, както вече отбълъзахме, а затуй спо

менуватъ почти всички отъ по-памътливитъ доживели по

борници.

VI.

Агитацията въ Севлиевско. Ст. Пешевъ. Дълото въ Батошево, Кръве-

никъ и Ново-Село. Хр. Ивановъ голЪмиягъ (книговезецътъ). Троянъ. Ловечъ.

Елена, ДрЪново.

Послъдното, едва ли не и най-заб-влъжително бунтовно

гн-вздо въ Търновския революционенъ окржгъ беше Сев

лиево и Севлиевскиятъ край. Ржководитель и душа на дъ-

,лото е билъ тукъ Ст. Пешевъ, братъ на послъ извъстниятъ

министъръ въ България и партиенъ мжжъ, П. Пешевъ.

Начало на дълото за 1876 ще да е турилъ, споредъ

разказа на живи поборници, Вичо Грънчаровъ, единъ отъ

най-дъятелнитв членове на Г.-Оръховския комитетъ. Съ при-

1) 1Ь1С|.
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'стигането на Вича въ Севлиево, клътвата била положена въ до-

жьтъ на Д. Симеоновъ, а свещенодвйствувалъ, при това, попъ

Георги Дабевъ.1) Въ течение на малко дни, посл-б туй, приели

клътва до сто души, и комитетското д-вло се усилило. Въ

комитетския съставъ влизали, освънъ Ст. Пешевъ, още :

Сава х. Ненчовъ касиеръ, Сава х. Ангеловъ секретарь, Ив.

Ярановъ, Петю Хилковъ Буюклийски, Йонко Карагйозовъ,

1Сава Апостоловъ и др. — като членове и съв-втници.

 

Ст. Пешевъ.

Най-ревностниятъ между всички, както за по-нататъш-

:нитъ приготовления, така и за агитацията въ околностьта,

1) „Ст. Ив. Пешевъ" отъ И. Г. Бакаловъ, София, 1901, стр. 11.
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билъ, както се и каза, Ст. Пешевъ. Той е роденъ на 2

Ноемврий 1854, училъ се въ своя роденъ градъ, а отъ 17-та

си година вече постжпилъ на работа при бъдния свой еснафски

баща, бакалинъ. Но любознателенъ, живъ и надаренъ, Пе-

шева не поглъщалъ бакаллжкътъ изцбло. Въ свободното

си връме той дъятелно челъ всичко, що му падало въ

ржка. За да улесни своето самообразование, той изучилъ

самичъкъ френски дотолкова, колкото е тръбало, за да се

ползува съ четива изъ богатия тозъ езикъ. Въ 1875, едвамъ

на 21 година, той билъ избранъ за председатель на сев

лиевското читалище „Росица", и билъ вече водитель на мла-

дежьта. Сжщата година, ако смъемъ да върваме неговия био-

графъ, Пешевъ издавалъ сатирически листъ „Гайда" — сържка

писанъ, разбира се, при липса на всъка печатница въ Сев

лиево. Сжщевръменно, той пращалъ кореспонденции и по

външни въстници, като бичувалъ золумитъ на мъстни тур

ски притеснители. Агитацията въ 1876 заварва тоя пламе-

ненъ младежъ тъкмо въ момента, когато е той билъ на ножъ

съ градскитъ деребеювци и, навърно, когато главата му е

вече, безъ друго, „въ торбата "1)•

Отъ Севлиево, агитацията пропълзъла къмъ балкан

скигв села Батошево, Кръвеникъ и Ново-село—а тия бъха

послъ истинските гнъзда на възстанието въ тоя край. На

чало на двлото било турено отъ Ст. Пешевъ, а послъ то

си вървъло тукъ на своя нога.

Въ Батошево повели напръдъ : Боню Куневъ, Ст. И-

лиевъ, Ат. П. Кръстевъ.2) А още тамъ дъйствували Дъдо

Мито Поповъ, Анко Ненчевъ и х. Попъ Коста Миневъ.

Душата на комитетскоко дъло въ Кръвеникъ бъше

Дъ\до Филю, съ своя синъ Хр. Филевъ. И двамата тия от

лични мжже, съ оржжие въ ржка, доказаха послъ привър-

заностьта си къмъ идеята, на която служиха. Дъдо Филю

се е ползувалъ съ голъмо уважение между своите съсе

ляни, които и днесъ още съ почить споменуватъ името му.

Въ ръшителния моментъ, той смъло повежда своигв еди

нодушни хора въ огънь.

!) ТЬзн свЪдения черпимъ отъ биографията му, която вече споменахме,

В. ,Ст. Ив. Пешевъ" отъ И. г. Бакаловъ — стр. 1 —50.

2) Бр. Гжбенски, стр. 147.
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Ново-Село е голъмо, чисто българско гнъздо, скрито

въ пазвата на Балкана, и тъкмо подъ гърба на Мараги-

дикъ. Тука имало отъ по-рано комитетъ. Първитъ съмена

отъ агитацията ще да сж дошли чрезъ Марко Ивановъ отъ

Троянъ. Той послъ довелъ тукъ и отецъ Матея Пръобра-

женски и запозналъ го съ своитъ приятели Колю и Нанко

Пачнекови.1) Споредъ Бр. Гжбенски, пръзъ тука миналъ и

Левски2) но азъ не намърихъ огвди отъ това. Есеньта 1875,.

приготовлението около Троянъ бтзше особно живо, както

знаемъ. Тамъ бтлне тогава Т. Хитровъ, а тръбаше да

пристигне и Панайотъ Хитовъ. Троянско и Ловченско по

онуй връме бъха обиколили Хр. Ивановъ Голъмиятъ и Ка-

раминковъ. Въ Ново-Село Хр. Ивановъ дошълъ пръзъ

есеньта 1875, а пролътьта 1876 пакъ миналъ пръзъ тукъ.3)

Но тъй като полицията го е пръслъдвала, той се крилъ

нъколко дни у Попъ Петка, живъ още, който свидътел

ствува туй, а послъ забътналъ къмъ Троянско.4) Отъ свое

то скривалище, обаче, той ще да се е явявалъ неръдко

пакъ по ттззи мъста и да е поддържалъ духътъ на съза

клътнициге. Иначе не може да се разбере, че Хр. Ивановъ,

въ самия разгаръ на възстанието, пристига съ своя чета,

както ще видимъ на свое мъсто.

Хр. Ивановъ Книговезецътъ, наричанъ Голъмиятъ Хри

сто, е единъ отъ забъл-вжителнигв дъйци пръзъ послъд-

нитъ възстаннически години. Той е роденъ въ 1838, въ с.

Какрина, до Ловечъ, училъ се на майсторъ въ Бълградъ,

а послъ билъ самъ майсторъ-книговезецъ на Хр. Дановъ

въ Пловдивъ. Политическигв вътрове съвършено го увлекли

най-послъ, и ний го видимъ, въ 1867, войникъ или членъ

въ Българската Легия въ Бълградъ. Въ 1868, слъдъ раз

турянето на легията, Хр. Ивановъ е другаръ, нъкое връме,

на Левски въ Влашко, за което, на своето мъсто, и спо-

менахъ. Пръзъ 1870 той се установилъ на своя глава

съ своя занаятъ въ Търново, ала сжщевръмено водилъ про

1) М. Ив. Марковски .Спомени и пр.*, 12.

*) Стр. 160.

3) Бр. Гжбенски, стр. 161.

4) Сравни оше Има-. Самото мЪсто, кжд^ се е крилъ, не можихъ и

азъ да науча.
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паганда по целата околность. Когато, въ края на 1874,

Грековъ държалъ събрание въ Търновскитъ лозя, когато

всички усилия се правиха, за дано бжде съживено комитет-

ското дбло, Хр. Ивановъ не оставалъ назадъ.1) Есеньта

1875, следъ Старозагорското нещастие, Хр. Ивановъ ще

да е забегналъ, за кжсо връме, въ Влашко, но както сви

дътелствува Заимовъ, въ „Казармата", въ Гюргево, той не

е билъ2), а ще да се е маилъ мъсецъ — два въ Букурещъ3).

• За Влашко свидътел

ствува и неговиятъ био-

графъ, който, споредъ

както самъ твърди, се е

ползувалъ отъ собствен-

нигв записки на Хр. Ива

новъ. Послъдни ще да се

е върналъ пръди начало

то на 1876, и пръди апо

столитъ отъ Гюргево, за

щото Заимовъ твърди, че

Стамболовъ, отъ Гюргево,

кореспондиралъ съ него

въ старата столица. Единъ

отъ живитъ поборници,

Танко Добревъ, живущъ

въ Търново, който въ

1875 сжщо бъгалъ въ

Влашко, а върналъ се съ

Караминковъ и Стамболовъ, разказва, че те заварили

Хр. Ивановъ въ Търново. Отъ всичко тръбва да се за

ключи, че Хр. Ивановъ, или съвършено не е ходилъ въ

Влашко, или, ако е ходилъ, върналъ се е пакъ скоро. Отъ

пролътьта 1876, до самото възстание, слъдитъ на Хр.

Ивановъ се губятъ. Самиятъ му биографъ не е проучилъ

 

Хр. Ивановъ КнпговЪзеца

(голЪмия Христо).

1) Ср. Биографията на Хр. Ивановъ отъ'самия Грековъ (Ст.^Чакъровъ)

.Свътлина" г. VIII кн. VIII, стр. 11.

8) „Етюди", 73.

3) Д-ръ Стояновъ привежда за свидътелство на туй едно по-късно

писмо на Драсовъ отъ 20 май 1901 СпоменитЬ на Лрасовъ не еж особно

сигурни ср. .Градътъ Ловечъ" 73.
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това, макаръ и да се е ползувалъ съ неговигв записки.

А важно бъше да се знае, кждъ- и какъ е боравилъ той, за

щото — намекнахме и по-напръдъ — че въ сраженията около

Ново-Село, както ще видимъ по-подиръ, Хр. Ивановъ из

пъква изеднажъ, съ своя дружина—не по-голтша, разби

ра се, отъ 20—30 души. Ала нъмаме източници да знаемъ,

отдъ се зели тъзи хора, кой ги подготвилъ1).

Въ самия Троянъ комитета се състоялъ отъ Цочо Спа-

совъ, Минко Неновъ, Ненчо Х. Василевъ, Ив. Пеневъ, Ганко

Мариновъ, Василъ Спасовъ, Ив. Колевъ, Ив. Минчевъ, Калчо

Гайдарски, Ив. Марковски, Д. Х. Василевъ и Ганко Лъси-

цовъ.2) За енергичнитъ приготовления тукъ, макаръ послъ

нищо и да не излъзе отъ тъхъ, говори още Г. Димитровъ3).

Вичо Грънчаровъ, стЬдъ като тури основа на комитета

въ Севлиево, пръминалъ и въ Ловечъ. Комитета съставили

тукъ Димитъръ Мариновъ, Илия Лукановъ, Апостолъ Хит-

ровъ и Петъръ Иванчо Бояджиевъ4). Както въ Тръвна,

Габрово, Севлиево и др., отъ тукъ сжщо билъ повиканъ.

далегатъ въ Горна-Ореховица, види се, за общо споразу

мъние по възстанието, и като такъвъ отишалъ Янко Урумовъ5).

Имаме свъдения, че дори и въ чорбаджийска Елена

било свито бунтовническо гнъздо, макаръ само отъ нъколко

бъдни хора. За това е споменалъ и г. Ю. П. Тодоровъ,

като Еленченинъ6). Той дава имената на слъбнигв лица:

Наумъ Цончевъ, Мих. Гуневъ, Стоянъ Мариновъ, Ат. Коча-

новъ, Ник. Милановъ и Ив. Чавдаровъ. При моята обиколка,

азъ можихъ да видя въ Елена само Наумъ Цончевъ, бъ

*) Хр. Ивановъ почина пр-ъди три години, а неговигв записки сж <въ

ржц-в на зетя му Ив. С. Вителовъ, книговезецъ въ Търново. Поради наслед

ствени разправии, види се, тоя човъжъ турилъ ржка на запискитв, които

требваше да бждатъ общо достояние, за слава на починалия. Азъ молихъ всъ-

какъ да ми даде възможность да ги прътледамъ, но работата остана така. — Г.

М. Ив. Марковски обещава да издаде втора»часть отъ своето съчинение за

Троянъ и Троянско, и тъй като въ първата часть е тъй грижливо прослъ\цнлъ

бунтовното д-вло въ тоя край прЪзъ времената на Левски, то въ втората

часть ще може да узнаемъ н-вщо повече и за подготвителната д-вйность на

Хр. Ивановъ около Нрво-Село.

2) 3. Стояновъ, „Записки", т. III, 137.

3) .Княжество България", II, 505.

4) „Градътъ Ловечъ", 63.

5) 1Ш.

6) „Възпоминания и пр.", 45.
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денъ кафеджия и днесъ. Той казва, че П. Арнаудовъ отъ

Г.-Оръховица и Маринъ Станчевъ отъ Лъсковецъ идвали

тукъ отъ по-ранни години и, въ видъ на честни търговци,

оръли на бунтовната почва. Имало тъкмежъ още по Старо

загорската работа. Послъдната пролъть отишли въ Г.-Оръ

ховица: Стоянъ Мартиновъ, Димо Н. Журовъ и той — на-

върно, като сж били пръдварително поканени. Тамъ, Из-

мирлиевъ и Пановъ (Семерджиевъ) ги клъли тържествено

за ново дъло. Когато се върнали въ своя градецъ, разбира

се, тръбвало да погледнатъ за съчувственици, а такива ста

нали скоро : Ат. Кочановъ, Мих. Гуневъ, П. Горбановъ —

всичко 20 — 30 души. Планътъ билъ, хората отъ Г.-Оръ

ховица и Лъсковецъ да пръскочатъ тукъ и, съединени съ

Еленци, да нападнатъ склада на войсковото отдвление, което

се маяло по онуй време въ Елена, и, като се въоржжатъ

по тоя начинъ, да хванатъ балкана, който е подъ носа на

-еленци.

Умъстно е, струва ни се, да прибавимъ, че тъмната

слава на Елена, като чорбаджийски Ерусалимъ на България,

е всбкой случай, една легенда. Елена бъше едно отъ най-

буднитт» м-вста въ България. Още въ началото на ХIX в-вкъ

еленчени не спъха, и тъхното име се чуе по гръцката

, Зав-вра".

И въ по-сетнешни времена революционери нелипсватъотъ

Елена. Панайотъ споменува за Ив. Кършовски, еленченинъ,

който въ 1864 г. иска да мине съ него отъ Сърбия за въ

-балкана1). Самъ тоя Ив. П. Хр. Кършовски послъ- беше въ

четата на Хаджи Димитра, заедно съ Михалъ Юрдановъ,

сащо еленчанинъ. Другъ единъ Кършовски, братъ на първия,

{уЬше въ Ботевата чета. А попъ Сава Катрафиловъ, както е

изв-встно, бъше дъсна ржка на Ботева. Юрданъ П. Ни-

коловъ Костовъ, еленчанинъ, е билъ, като учитель, единъ

отъ стълповегв на рев. комитетъ въ Дреново, ако може

въобще да приемемъ, че въ туй, сжщо чорбаджийско и

глухо, инакъ, за умственъ подемъ село е сжществувало бун

товно начинание2).

1) „Пжтувание", 57.

2) За комитетъ или нЪщо подобно въ Дряново ср. бр. Гжбенскн, 132.
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VII.

Въоржжение. Липса на оржжие и припаси. Примитивни спЪдства.

Обикновени ковачници като арсенали. Видове оржжия.

Относително въоржжението, ние вече намекнахме еднажъ,

че цвлото окржжие и всички отделни места били предоста-

вени сами на себе си : всекой е тръбвало да се веоржжи

съ каквото *и както намъри.

Но, разбира се, оржжие въ страната липсваше. Турцитъ

беха го обрали и препятствуваха строго на внасянето му

отвънъ. Та по тоя начинъ, всички спиратъ на ржждясалитъ

кремаклийки, на разни чифтета, а редко има белгийски

шишенета. Мнозина останали само съ револвери, а на още

по-мнозина липсватъ и те. Бр. Гжбенски сж ни разказали

подробно за изкусни ножари въ Габрово — старо изкуство

на габровци — които сега изработили своеобразни саби —

тежки и неискусни, разбира се — но които успъшно били

разнасяни почти по целия рев. окржгъ. Петъръ Качето билъ

единъ отъ тия майстори на саби, много отъ които били

разкупени въ Габрово и Севлиево. Петъръ Тасевъ израбо-

тилъ, по поржчка, 100 саби за Г.-Ореховица1). Ст. Пешевъ

на два пжти билъ купувалъ револвери и патрони отъ Русе

и ги пренасял ь по разни точки изъ окржга2).

Освенъ туй, по некои места беха направили и чере-

шеви топове, напр. въ Нсво-Село, но които не влезоха въ

употребление3).

Барутътъ се е купувалъ, както почти изъ цела Бъл

гария, повечето изъ турски села. Тоя баруть е билъ —-то

се знай —- контрабанда разнасянъ. А приготовляванъ е билъ

по примитивенъ начинъ отъ турцитъ, а често е бивалъ и

фалшифициранъ яарочно, за да не е за въ работа. Защото,

фабрикантитъ му сж предугаждали неговото бждаще назна

чение. Като източници за барутъ въ Троянско се споме

нувате селата : Команчени, Борине и Доброданъ4).

') Бр. Гжбенски, 126.

2) Ю. П. Тодоровъ, „Възпоминания и пр.", 136.

8) Бр. Гжбенски, 164.

*) Д-ръ Ив. Стояновъ, „Градътъ Ловечъ", 65.
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Колкото за свинецъ, кжд-вто и колкото се намерило>

олово, и въ какъвто ще да е видъ, пръливали го въ фи-

шеци. Прибегнали дори до обикновенитъ сачми, които пре-

ливали въ куршими1).

При тая въпиюща оскждность отъ оржжие, дори въ

самото Габрово— и то презъ самото възстание— разчитатъ.

едвамъ на 20— 30 ловджийски шишинета2).

ГЛАВА ВТОРА.

Сливенски окржгъ.

I.

Прошение до|Портата за правдини. Старинниятъ хайдушки духъ въ.

отечеството на Хаджи Димитра. Едно писмо на Панайотъ Воевода Отговоръ

на Централния Рев. Комитетъ. Нено Господиновъ въ Гюргево. Причинитъ,

защо е дошълъ Стоилъ воевода въ Сливенъ.

На 1 януарий 1876 г. до .500 души отъ Сливенъ под

писали прошение до Великия Везиръ да искатъ равенство.3)

То е било едно отъ ония сжщи заявления, за които об

стоятелствено говорихме въ по-първата глава. Ще си при-

помнимъ, че прошения отъ тоя родъ бъха се пакъ изразъ,.

само по-мекъ и по-легаленъ, на единъ и слицъ кипежъ, на

който служеха и революционнитъ апостоли. Въ отечеството

на Хаджи Димитра, Панайота, Таню, Тодоръ Харболу, Ди-

митъръ Дишлията, Георги Трънкинъ, Калъчлията Димитъръ

и др., работите б"Бха още отдавна узрели. Споменахме сжщо

еднажъ, че още Панайотъ въ своето „Пжтуване" разказва,

какъ едвамъ е могълъ въ 1867 да придума своигв Сли-

венци да не възставатъ.

Ала съ тая ранна пробуда, имено, обяснява се доне- .

кждЬ и оригиналния пжть, който бунтовното дъло зема

тукъ въ своето развитие. Старинниятъ и отживълъ вече зна-

1) Бр. Гжбенски, 126.

2) 1Ш. 136.

3) Текстътъ напечатанъ въ .Стражица и пр.", отъ М. Д. Балабановъ, 36.
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чително хайдушки духъ е неизменно кръпъкъ въ Сливенъ.

Умоветъ замръзнали на тая традиционна висота, и всичко

туй бърка на новата организация. А пъкъ ние видвхме по-

напръдъ, че изобщо и челото на самит-в апостоле отъ 1876

не е достатъчно разведрено въ тая посока. Тъй че тукъ,

въ Сливенъ, работитъ стоятъ още по-злъ.

Въ архивата на Сливенския революционенъ комитетъ

е запазено едно едно писмо отъ Панайотъ Хитовъ до сли-

венци, съ дата 23 ноемврий 1873 г. Писмото ги подканя

къмъ новъ хайдушки походъ, но съ изв-встенъ вече при-

м-всъ отъ военни планове. Панайотъ б-вше и си остана хай-

дутинъ, и не можа умствено да се издигне до уровена на

новигв комитетски течения. Запазено е още и писмо отъ

Централния комитетъ, който дава наставления на сливенци,

какъ да отговарятъ на хайдутина воевода. Въ писмото си

Панайотъ е дотолкова наивенъ, че, слъдъ като напомня,

какъ и по-рано е писалъ до сливенци за сжщата цъль, но

тъ не му отговаряли, не се още догажда, че съ своята по

кана тика своитъ верни хора отъ Сливенъ между два огня,

непримирими помежду си. Ние привеждаме тукъ целото

въпросно писмо, защото е интересно и като документъ, и

като психология, и защото, най-послъ, туй писмо ще илу-

стрира най-добръ ржководнитъ мисли въ изложеното досега,

а пъкъ и не е идвало още до печатъ. Ето документа :

Любезнш ми братшя и дружина въ Сливенъ!

Лътосъ Ви писахъ, и въ писмото Ви молжхъ да проводите

съсъ приносжщй-тъ на писмо-то ми наедно оть васъ едного, кого

то в1й намерите за способенъ, за да ся договоримъ за мое-то пи

таше ; но вн пожалость само ми казахте че сте готови и по-вече

нищо ! Това и азъ го знаш, че е тъй, но не е възможно тъй да

бжде. В1й тръбва да еж съберете и да ся договорите заедно съ

он-Ьзи, кои-то Ви доносятъ писмото ми и съ гвхъ заедно да каже

те, че сте съгласни на едно мнгьше. Бъчие ми много чудно, като

ми казаха, че не сте дошле, но сте казали, че азъ Ви знамъ ; —

то е тъй и азъ съмъ увЪренъ, че Ви всЬкога сте били готови, но

сега тр-Ьбва подруги начинъ да ся работи, ако искамм пб-сигурно

да постигнемъ ц-вльтж си. Затова не сми могли да напрЪднимъ, за

щото градове-гв не еж били въ споразумъше по между си. Знаете

че на 67 лъто искахте да захванемъ работа-та, но азъ не склонихъ

затова, защото видвхъ, че вШ отъ Сливенъ мислихте, че щомъ взе-

История на Априлското възстание 3
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мемь Сливенъ, ще падне Турското царство! Но не е тъй брат1я ;

требва за единъ пжть и Сливенъ и Търново и Видинъ и София и

Филибе и Габрово и Ямболъ и пр. пр. да се подигнатъ за единъ пжть.

Затова Ви молнк да сте юнаци и както Ви знамъ че сте були ис

крени синове на милото ни отечество. Цо сега, отъ нашцй-тъ сла-

вень градъ Сливенъ никакво издайство и прЪдателсгве не е станало

и азъ въ толкова разстояние (връме) като приживъхъ сб около Сли

венъ даде Богъ и зимъ- и л-вгв по тшь мили пръмгвли, както Ви е

познато съ малкж дружинж петь-шесть години не можихж турцм-

т-Ь не сь низами, нито съ казаци и потери отъ турци и българи

нито казвам ь неможиха да ми сторьхтъ, и то защото имахь добри

пр1ятели, а и добре ся чувахь, както и сами знаете. . . Но да оста

вим ь старото и да се захванемъ ида гледаме по-здраво и по-юнаш

ки ; затуй, ето сега Ви казвамъ, че требва да отберете отъ Сливенъ

едного или двама и да доджтъ, съ приносящ1й-тъ на това писмо,

заедно, който устно ще да Ви раскаже дъ ще Ви заведе и да ся

договорите, азъ ще очаквамъ отговорътъ Ви, ако кажете всички

заедно да дойдж — азъ щж дойдж, ако ли не ще глЪдамъ да ся

захвана на другж работж. . .

Брат1я, глъдайте, както тръба ла ся работи, тр-Ьба планъ да

ся направи за събирате на пари и хора, а това лесно може да

бжде, като имами достойни мжж1е т. е. юнаци. То може, ето какъ:

първо и първо всЬкой юнакъ тр-Ъбва да си купи пушкж и барутъ

и да си направи фишеци, да бжджтъ измърени на пушкж-тж му и

други войнишки потръбности да има. ТТодйръ това ся глъда какъ

ще да ся сбератъ на едно мъсто. А ето какъ най-лесно : да гле

дате около Петровъ-день защото и тогази пълнж планинжтж съсъ

стокж, а В1Й сливенши-тъ да гледате да направите да става панаиря

два пжти, както е по Георпевъ-день да бжде и на Петровъ-день,

пакъ тъй на панаирь-тъ най-л-всно можемъ да ся сберемъ и мон<емъ

отъ всеко м^сто да повиками хора да дайджть съ коне-гв си и съ

оржж1е-то си, тъй ще нар-вдимъ и по други мъста. Ето тъй брат1я,

като имами достойни синове на отечество-то всичко-то е лесно т.

е. такива хора, кои-то освт.нъ отечество-то да не жальжтъ нито жи-

вотъ, нито имотъ ! Защо-то кой-то това прежали той е готовъ да

направи всичко. Браля сливенци ! В1й тр^ба да сч запознаете съ

Шуменъ, кой-то е най-опасенъ градъ за наше-то освобожден1е. Въ

него тръба да имами достойни хора, за да могжтъ да го запальхтъ,

и да изгори топхана-та съ топове-тв а и жепхане-то, и то пръди

да захванемъ бой-тъ, и туй ще бжде голяма полза за насъ. Още

единъ такъвзи градъ има а той е Битоля (въ Македонпж) но и зч

него ше приготвимъ хора та да постжпьжтъ по ежпцй-тъ начинъ.

Уверенъ съмъ че Ви и по добри планове знаете, но немогж да за-

мълчщ и да Ви не напомня извинете ! Тъй сжшо съмъ ув4ренъ че

знаете какъ ще приготвите селачи-гБ и пр. и пр. Друго като Ви

искарватъ по ловъ тр-Бба да ся обучавате на нишанъ и да, си при
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гртв^те фцшеци, поел* трЪба Щ гледате релитра и тукюртъ да

имате вевкой пжть, че то лесно ще направимъ б^рутъ. Да даде

Богъ това мое писмо да Ви намери здрави и весели и съ распалени

сърдца. Юнакь никога не тр-Ьбва да ся отчайва, защото въ юнаш-

кмй-тъ законъ казва : че кога-то се неотчайва юнакъ-ть, той тогава

щЪщЪ рр^рсть и ^е«с^р сърдце и издава. прятивъ недриятед^тъ

си свободень и побеждава го.

Да Ви кажж още неколко рт>чи отъ минали-тт> врЪмена. На

1828 год. когато дохождаха Руски-гЪ войски до Едрене, съ тЪхъ

имаше и българи волентири около 20000, които коляхж турци,

распарахж каджни и гощаваха ся съ гайди. Руски-тъ войски съде

ха ц-Ьлж зима вь Българин^ Гд^то имаше чорбаджш отидоха, при

руски тъ годъмци да искатъ да купуватъ мупни и да печелжтъ

пари, а башибозуцн-тт. волентири, като хаджи Александр1я, кой-то

е и сега (мисль*) живъ въ Сливенъ и други съ него взимахж тур-

ски-гЪ каджни и ходиха съ гвхъ по баньггъ, но за жалость ! ни

кому недоде на умътъ и да, каже : хайде да отидемъ да видимъ

брат1я, на какво остана наший- тъ народ I., и като индъхж че Руси-

тк еж връщатъ, тогава имъ дойде наумътъ да плачжтъ и да мо-

лшть Рускн-тъ голЪмци но всичко бт>ше вече напразно защо-то

уговоръ-тъ б-вше свършенъ . . А гдЪ-то пише Раковски че Дибичъ

{Руски генералъ) искалъ да обърне топови тъ дани б1е то не е ис

тина, само. н^мамъ врЪме да Ви пишж напространно ; намъ никой

не е ни крнвъ рсв/Ьнъ ши сами българи-тЪ, защото нещемъ да ста-

немъ и да рсвободимъ отечество-то си мила Бъдгар1я. Отъ това ся

види че шй нетръбва да губимъ врт>ме ; и всичко-то зависи отъ

Васъ, само гледайте да ся приготвитъ.

Като Ви поздравлявамъ най-искренно желая Ви добро здрав^е.

Вашъ съотечественникь

Панаютъ Хитиовъ.^)

Централниятъ комитетъ, съ писмо отъ 1 6 януарий

1872, омаломощва домогванията на стария хайдутинъ съ

лаконически наставления: „На тия писма (Панаиотовигв)—

казва се тамъ— ще отговорите тъй : Г-не ! за всичко що

ни пишешъ, то е работа на Централния комитетъ и съ него

тръба да се разберешъ, отдъто зависимъ както ний, така

и всички частни комитети, водими по единъ законъ, който

по вишегласието на всички ни е нареденъ, и докогато се

не съобразите съ законътъ и поднесете писменно вашето

участие, че сте членъ на централния Комитетъ и всички

1) За Дибича Раковски д-Ьйствително пише тъй, както споменува Па-

найотъ. (В. белЪжкит* къмъ .Горски пжтникъ"^.
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твои писма ще бждатъ напраздно, защото не см-вемъ да ви

отговаряме. Тамъ въ писмото му виждаме да ви кани да

си изберете човъкъ, та съ приносящиятъ да отиде при хо

рата, дбто ти познава, та да се разберете за всичко. При

носящиятъ двто ще води вашия човъкъ за споразумъние,

то е въ Ловечъ при частниятъ ни комитетъ (думата е, че

тръба да пращатъ за споразумение само до Левски, седа

лище на когото б-вше, както знаемъ Ловечъ) и думитъ ви

отъ тамъ ще бждатъ сжщигв тия, които ви горе бтзлтз-

жимъ" — т. е. за другъ отговоръ до хайдутина воевода,

който не иска нищо да знае за комитетъ и за правилна

революционна организация — не може дума да става.

Та личи си, че въ умственния кржгозоръ на сливенци

понятията сж още старинни: ето защо Централниятъ Ко

митетъ е ималъ нужда и да ги поучава. Но ние имаме и

други данни по сжщия предметъ. Дори и въ самата 1876,

сливенци се хранятъ съ сънища отъ старъ кроежъ. Въ

свързка съ подаденото до Везира заявление, духовете сж тамъ

още повече разбудени. И тъй като охотници за шумата—въ

сжщность кжсове отъ разни стари хайдушки чети — не

липсвали, то чувствувало се вече належаща нужда отъ ново

начинание. И ето че б?зпокойни глави, като Кондю Д. Ка-

вржковъ, Михалъ Д. Гаджаловъ, Михалъ Стоенчевъ и др.

събрали се, събрали помежду си пари, за да отправятъ

единъ свой човтжъ по чужбина. А пратеникътъ требало да

имъ изнамери една глава, която имъ липсала: единъ вое-

вода. Пратеникътъ, когото си гв избрали и отправили, билъ

Нено Господиновъ— единъ, всвкой случай, добъръ патриотъ,

но екзалтиранъ субектъ: н-вщо подобно на Мито Х. Мицовъ

отъ Вратца, само не такъвъ мекъ, невиненъ мечтатель, но

см-влъ и опърничавъ палячо, който иска още и да диктува

на другитъ — единъ типъ, съ хайдушка подплата въ нра-

витъ- си и, върху всичко, единъ куцъ умъ. Той билъ въ

старата столица, посл"Б мйналъ въ Влашко, билъ въ Гюр

гево, и както и днесъ още разказва самичъкъ, тамъ ще

да се е сртлцалъ и съ комитетскигв хора. Навърно, и въ

свързка съ главната задача, за която Нено б^вше тръгналъ

отъ Сливенъ — а имено, че търси воевода — въ свързка
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съ това ще да се намира и ръшението на Гюргевския ко-

митетъ да прати за отечествения градъ на Панайота, още

въ самото начало на революционната агитация, единъ хай

душки воевода — Стоила: нъщо, до което не тъй лесно по-

сътатъ въ кроежитъ си за другитъ окржзи. Разбира се, тукъ

може и случаятъ да е игралъ роля. Не ще да не е влияло,

напримеръ, и това, че Стоилъ, както знаемъ, бъше неот

давна хайдушки воевода въ Сливенско, познаваше мъстата

и хората, а Заимовъ отрано успе да го тури на разполо

жение на комитета. Че и самъ Стоилъ не е могълъ да

иска другадъ да ходи толкова, колкото го е теглило къмъ

Сливенско.

Съ една дума, гвзи сж били обстоятелствата за най-

ранни приготовителни стжпки въ този край.

II.

Иларионъ и Г. Обретеновъ. Г. Икономовъ. Начало на скрития лагеръ

въ планината.

За главенъ апостолъ на Сливенския революционенъ

окржгъ бъше опръхвленъ, както знаемъ, Иларионъ Дра-

гостиновъ. Той требаше да бжде ржководитель на агита

цията въ целия районъ. За глава, обаче, на самата въорж-

жена акция -— на революционното двло — се пращаше

Стоилъ. Противоръчието между бждащата теория и прак

тика личи, но, види се, немало е що да се прави. Че и

самитъ понятия на всички апостоли отъ оная епоха не

бъха—и това знаемъ—чужди на тоя шаренъ смъсъ. За по-

мощникъ още на Илариона бъше отреденъ Георги Обрете

новъ, по-младиятъ братъ на Никола, апостола въ Врачанско

и Софийско. Той помагалъ н-вкое връме на баща си въ

търговски пръдприятия изъ Дели-Орманъ, после емигриралъ,

билъ въ Белградъ и Влашко, а есеньта 1875, заедно съ

Измирлиевъ, Н. Славковъ и др. е билъ между послушни

цитъ на Гюргевската казарма.

Отъ апостолитъ въ Гюргево- пожелалъ Да дойде за

апостолъ въ Сливенъ — неговъ роденъ градъ — още и



<№ ИстбВйкЙкАйгЗйп^кВтВБъзЬтаЙие

Г^брЬй ИкВЙВмВйъ; кВгВтВ досгатъчЙВ пВЗнаЙаме5 ош| отъ

СтЗМагВРскВто ДълВ: тай е бйлъ йе МаЛкВ йайВзнатз ^

сЙВйгв сътраждаЙй Не сШ Ь-№ МладВ вВъме; йВ Вше Й

Втъ агЙтацЙЬйната ВабЪта отъ- мййШта ес1екк: ЙЙктВ ЙЙ

евЙдътелстЙуШ ЬаМъ Г. ДймйтБВв-Й; ЙосЩйЙ Вйл-У нШЙа-

ВеЙъ* да ВВйкВлй; кйтЪ агйтатВВъ' Йо СтарЬЗ&гВВскотЪ вЧйЗ-

сШЙе, йъкой мъста, катВ НВвй-ЗагоВа и *ШбВлъ; й Шс$

дВуВтВ, Штд Ь Г. ИкВЙВмВвъ, ЙВсътилй й Стшвейъ.1)

Апостолиге- отъ ГюргевВ изминаха Мъ Бълга^Йя раз

пръснато :—- което бъше пВъдпазлйва тактика. И йВслъ,

всъкой минаваше, кога й пръзъ дътВ йамърй за удоВнВ.

Ето защо, Икономовъ стигналъ въ Сливенъ пр^дй сйВйгЬ

другари.

По свидътелство на живи мъстнй дъйцй, НенО Госпо-

диновъ заминалъ за Вл. шко пръзъ Януарий, а върналъ се

въ Сливенъ въ началото на Февруарий. Отъ Русчукъ до

Търново Нено Господиновъ, както разказва и самъ, пжту-

валъ заедно съ Измирлиевъ; което отговаря на дъйстви-

телностьта. Една седмица слъдъ него стигналъ ИкойВмовъ —

значи, не по-късно отъ сръдата на 'Февруарий. Закъснението

тръба да се обясни, на първа ржка, съ лошйтъ условия

за пжть по ония връмена. Послъ, сезонътъ е най-неудоб-

ниятъ за пжтуване: то е сръдъ зима. При туй Икономовъ

е тръбало да се крие на всъка стжпка. Съ него пристига

и Стоилъ. Било по пръжно познанство отъ Гюргево, било

по пръпоржка отъ Г.-Оръховица — което сочи и Г. Куку-

мявковъ — и двамата слъзли у Нено Господиновъ.

Стоилъ изеднажъ съумълъ да влъзе въ своята прак

тическа роля. Той притежавалъ и тактъ, и умъние, и авто-

ритетъ; за да извърши онова, което мислилъ. Първата му

грижа е, да основе единъ скритъ възстаннически лагеръ въ

балкана. Преимуществата на такова едно хайдушко — единъ

видъ -— гнъздо^ били очевидни. Двъ цъли се постигали

изеднажъ. Тамъ ще да се натрупатъ ощ? съ връме прови

зии и муниции за четата отъ цълия районъ — една идея,

която не бъше чужда на ржководителитъ въ онуй връме.

!) „Княжество България" II, 232.
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Тръбва Да си мйслимъ, че още въ 1873 г. Каравеловъ

преведе отъ сръбски и издаде „Четование или война съ

чети" отъ Любомиръ Ивановичъ — една книжка, за която

пръвъ Левски търсъше пръводачъ. Наистина, въ тая книжка

за лагеръ се посочва едно село, една паланка или дори

единъ градъ, но идеята е една и ежща. И послъ, на Стоила

тръбва да е подъиствувало още и друго едно практическо

съображение, което го и кара да почне изеднажъ отъ скри

тия станъ\ Имало въ Слйвейъ компрометирани хора, на

който бъи1е тъсйо да стоятъ пръдъ очитъ на полицията и

йласткта, ала криеха се се пакъ по разни кжтове изъ града.

Тъзй тъмни хора, именно, скрити йа едно опръдълейо мъсто

въ балкана, щеха всъкой часъ да бждатъ пръдъ очйтъ на

Новата революционна йласть и да вършатъ работа — да

бждатъ йолезнй. Имало, както по-напръдъ отбъл-взахме, и

такива, които гората е теглила часъ по-скоро къмъ себе си.

Оттеглени тамъ, тъ щеха да се упражняватъ на походния

животъ и да заякнатъ за мжжко дъло.

Разбира се, че подобно едно начинание, а<о се хваща

сериозно, би изисхвало прьди всичко жилава проповъдь и

здрава организация между масата. Само такй можеШе да се

върва, че йъ скоро връме, отъ всички страни изъ окол-

ностьта, кждъто е поставенъ лагерътъ, ще почнатъ Да се

притичатъ хора, както и да се набиратъ сръдства.

Не на такава нога, обаче, застава дълото на Стоила.

Всичко се ограничи, както ще вйдимъ, само около туй, да

се прибиратъ хайдушкитъ остатъци, да се циментиратъ не-

мирнитъ елементи, колкото ги имаше въ околностьта. А тъ

образуваха само една малка, балканска чета.

Отъ само себе си се разбира, че начинанието на Сто

ила можеше да бжде цълебно, ако се бъше прислъдвало

и по едйнъ модеренъ начинъ. Ние знаемъ, че възстанието,

което се готви, тръбваше да се извърши отъ масата на на

рода. Но за тая маса не се пръдвиждаше друго устройство,

освънъ пакъ на чети, па и не можеше друго и да се пръд-

вйди. Но водителитъ не бъха ясни върху тоя пунктъ. По-

йататъкъ ще имаме възможность да се запознаемъ още по-

отблизо съ тая фатална страна на цълото дъло въ 1876 г.
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Отсжтствуваше една планомърна и разумна хармония между

системата за- масовъ подемъ и четното водене на войната.

Додето отъ една страна, малки чети щеха да съставляватъ

ядка за бждащи по-голъми въоржжени единици, отъ друга

страна, агитацията сръдъ революционираната маса тръбваше

планомърно да подготвя своите хора и да запълня списъ

ците си. Но за да се изпълни всичко туй, не само поня

тията не бъха ясни, но и време и възможность липсваше.

И тъй, готовите отъ по-рано за балкана, Кондю Д.

Кавръковъ, Михаилъ Д. Гаджаловъ и Михаилъ Стоенчевъ,

намърили за свои другари още Василъ Желчовъ и Маринъ

Димитровъ. Ръшено било да излъзатъ на св. Четиреде-

сеть, (9. Мартъ) което и направили. Отъ ,гбхъ Мих. Стоен

чевъ останалъ около воеводата за да му помага. Съ туй се

турила основата на бждещия укръпенъ станъ, или съста--

вила се ядка за една бждаща чета.

III,

Ходътъ на агитацията. Уживление слЪдъ пристигането на Андонъ Ку-

тевъ. Заседание въ неговата кжша. СвЪдения за Кръстю Кючуковъ. Р-вше-

ния на заседанието. Причини, по които Икономовъ напуща Сливенъ.

Самата агитация, между това, не особно успевала. Ико

номовъ билъ принуденъ строго да се крие. Той е билъ,

както казахме, познатъ тукъ, и лесно можеше нтжой да го

познае и да го предаде. Властьта бъше будна и могла е

лесно да тури ржка на него. Отъ друга страна, хората въ

Сливенъ били сплашенй още отъ есеньта, поради станалите

пръдателства въ Стара-Загора, та се теглили назадъ.

Малко повече оживление се забъугвзало, когато, малко

по-подиръ, въ родния си градъ се завръща и Андонъ Ку-

тевъ. Послъдний бъше едно живо, юначно момче, на около

25—30 години. Неговото юначество : немирно, буйно и пълно

съ вражда противъ бейски синове, напомня младитъ години

на Хаджи Димитра, разказани съ такова увлечение отъ За

харий Стояновъ. Кутевъ, станалъ почти невъзможенъ въ

родния си градъ, хваща пжтя за влашко, а тамъ — въ
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Плоещъ, именно, дъто ималъ вуйка търговецъ — пръкаралъ

около 4 години. Но, пръдвидъ на приготовленията за общо

възстание въ България, намърилъ възможность да прътази

Дунавъ, и пр-взъ Русчукъ, въ началото на Мартъ, озовава

се въ Сливенъ.

 

Андонъ Кутевъ.



И ИстВрйй Йа АпрййсАо + б възстайие

ШгШеНйятй млаДежъ йгкбаййВ пВтърсйДъ ЙкоЙВмоЙа,

ЙактВ й йоейбДата, й Вще отй Йървйк часъ стайалъ йм-й

в-йреЙй Другари Йъ' Ьбщата раббта. Айдойъ Кутевй Ймал-Й

сйВй стари другари, койтВ й сега йе мВж&ха да му' ВЬта-

натъ чужди въ революционнитъ работи. Твхъ, сега, нОвВ-

пристигналиятъ свикалъ на събрание въ собствената си

кжща, която е доста отстбайеЙа въ горния край—близо

при Гюрь-чешма. И дъйстйЙтелЙЬ, тукъ, на 14 или 21 мартъ,

събрали се : Нено ГосЙбДчйоЙЙ, Д. Кукумявковъ, П. Каракос-

товъ, Д. Сжбевъ, ГеЬргЙ КйрякОвъ и наверно още Х. Ди-

митръ Х. Петровъ-: Тука, йй това събрание попадва, по

всички запазени ЬйомечЙ; сж.щВ й единъ чужденецъ: Кръ

стю Кючуковъ; отъ' ШуменЙ; беЗъ да е живълъ до сега въ

града, и който еДЙа току-щВ се бйлъ прибралъ въ Сливенъ.

СвъденияТЙ за този Кръстю кючуковъ сж тъмни и

доста противорйчййЙ. Той е бйлъ съучастййкъ На Шумен

ското приключение1) й НослЙ се крйлъ Йъ Йарна, или дру-

гадъ. ПогръпШо ййше Г. Дймйтрбвъ, че Дошълй Втъ Влашко,

заедно съ КутейЙ.^ На друго мъсто; йпрбчемъ, сжщиятъ

авторъ, макаръ Й въ сжшата кййга, дава за Кючукова мно

го по приемливи свъдения. Той бйлъ рОдомъ отъ Шуменъ,

но работилъ йъ Йусчукъ, дйтб Й стайалъ членъ на рево

люционния комйтетъ. Помаменй пакъ йъ родния си градъ,

поради приготовленията пръзъ 1873, Кючуковъ основалъ

тамъ комитетъ, А При случката съ французина, въ началото

на 1875, когато Втт; Шуменъ йзбъгаха Воловъ и Енчевъ,

забъгналъ и той въ Варнен;ко Отъ Тука вече, Кръстю

Кючуковъ—споредъ наивния разказъ на Г. Димитрова—

пролътьта 1876, били йзлъзълъ, съ нъколко души въз-

станници, и присъедйймлъ се къмй четата на Стоянъ вое-

вода, подъ Жеравна, дйто Й падналъ убитъ. Въ тая реди

ца отъ факти, като- поправимъ им;то Стоянъ, и го на-

правимъ Стоилъ—защото въ 1876 никой другъ воевода не

е се показвалъ окблз Жеравна: разказътъ напълно ще съ-

отвъствува на въЗМОЖнйтъ странствувания на Кр. Кючуковъ,

докато попадне Йъ Стивей-Й.3)

1) Ср. т. 1, за червеноводската й шуменската

2) „Княжество България" т.—И, 482.

чети.

3) Г. Димитровъ, .Княжество България", т. Ида се види въ страници 382,

385 и 390. Туй противоречие въ едно и сжщо съчинение се обяснява съ



ПрйгОтЬ§Лкнйй Йъ бкрж8йт4 Н

В% Ь&икайотВ Втъ* Кутева съВйаЙйе; ИконВмОЙЪ; УтВ

айосШъ, йокйзйЛ-Й сйВетВ Ьълйомощно; ВаЙкрилъ йрог(За-

Мта ка Г&РеЙЬкйМ кВШетъ за ВързЪ й ЙЬеобщо Йъзггй-

нй§, й кВ&кй^Е^й Йъ СлйОД*Йъ бйлъ• ВсЙойЙйъ:

Д: &. кукуШШкВЬъ; въ сЙВйтЙ книга: „СпВменй за

Сливенското възстание", (стр. 26) нарича Н. ГоспВдйнойъ

председатели; кй+В дббайй ВЩе, че за йодпръДседателЬ билъ

Йаречейъ- еам-Й тВЙ; Д: КрумяВковЪ; касиери П: Кара-

кВстВйЙ и ййсйрй Г. КйркЬвъ: СлицВтЬ ЬзйачеЙЙе йрйема

Г: ДЙмЙтрбЙЪ (Ьгр: И 82)—коЙтВ, въ йзложеййето си М

е^ШйейскотВ ЙЙзстанй^; .ййВбще се йодй Йеотстжпно Нб Д.

С. Кукумявковъ. Обаче, както ДругадЙ; тъй й тук^, НоД-

рйздйлеййятй Втъ тВя Ййдъ' сж йакЪ' йо-късйа; честолюбива

прибавка. СймВ длъжйостйта йа кйсйерь, катВ пазачЪ Йа

еъбрйййтъ Ьу1йй; е била Ьйр-Бдълейа: Едно Втъ наЙ-з-аслу-

Ж^нйт-Й й йлиятелнй лица йъ' ц-йлВтВ дйло е бйлъ X. Дй-

митровъ Х. Петровъ, за когото Кукумявковъ, по неизвъст-

йй йрйчййй; йе е йскаЛъ М сйВмейе:

ИкоиВиВйъ- ДДлъ йужДниТт> указайия, какъ' да бе' води

агитацията. ВсъКОй йамиралъ съчувствейицй и кръщавалъ

ги въ идеята, безъ да обади, отъ кого е самъ билъ кръ-

стенъ, или кого изобщо познава въ организацията. Турило

се начало на тайната полиция и на комитетската поща.

Разпръдълени били и хората, които да дъйствуватъ като

агитатори въ разнйтъ части на окржга. Д. Сжбевъ и Д.

К^куийвкЬй-Й зелИ балкаМскитЙ села\ На АйД: Кутевъ' й П.

Каракостовъ оставили грижата за града.

Съ основаването йа комитета, Г. Икономовъ намърилъ

своята мисии за изпълнена въ Сливенъ. Изглежда, ппро-

чемъ, че той не е чувствувалъ въ себе си призвание за

туй, че Г. димитровъ за тъзй по-ранни работи черпилъ сведенията си въ

Шуменъ, а за сливенските работи по-късно записалъ, каквото му говорили

въ Сливенъ. И тъй като между едното и другото изслъдване се минало много

връме, Г. Димитровъ изгубилъ й съединителната жица между единия и дру

гия разказъ. Между прочемъ казано, цълиятъ трудъ на Г. Димитровъ страда

отъ тъзи непроученость. Той така наивно записалъ Шуменския разказъ, че

тъй като тамъ не ще да сЖ зйаили името йа Стоила—нъщо далечно за Шу

менци, казали му го Стоянъ воевода, което й Той записалъ. И твърденсто,

че Кючюковъ излъзълъ и се присъединилъ съ нъзстаници къмъ Стоила,

пакъ е Нръувелйчение на йъкйй фантасенъ шумналия, който искалъ да поиз-

дигне своя съгражданинъ. Но това ще видймъ по-късно.
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.агитаторъ. И послъ, боялъ се е, навърно, да излъзе по

обиколка. А боялъ се е, може би, не толкова за себе си,

колкото за двлото, което би се осуетило изеднажъ, съ не

говото хващане. Но истина е, сжщо, че Икономовъ и по-

лослъ, въ връме на възстанието, не показа ни енергия, ни

качества.

А тукъ, въ Сливенъ, за неуспъха му играятъ роля най-

вече пръпятствия, които наистина твърдв сж голъми и не

пръодолими. Полицията, както казахме, дирила го дъятелно

като му била въ диритъ още отъ . Старозагорското възстание.

Мнозина отъ гражданитъ го познаваха, та пръдателството

не бъше мжчно да се извърши.

Върху всичко туй, Икономовъ не закъснълъ да се

скара и съ сприхавия Нено Господиновъ. Скарнята била по

вече отъ личенъ характеръ. Нено Господиновъ искалъ и

искаше, както ще видимъ и другъ пжть, да се бърка въ

всичко.

Прочее, Икономовъ намврилъ за нуждно да напустне

по-скоро града. Съпроводенъ отъ М. Стоенчевъ, той по

тегля, кждв сръдата на Мартъ, за Лъсковецъ.

IV.

Пристигането на Иларионъ Драгостиновъ и Г. Обретеновъ. Заседание.

Нови разногласия. Спорътъ за четна война и масово възстание. Агитацион

ни райони. ДЬятелностьта на Иларионъ Драгостиновъ и Г. Обретеновъ. Ново

разпределение. Случката въ Градецъ.

М. Стоенчевъ, проводникътъ на Икономова, на обратенъ

пжть за Сливенъ довелъ тука Иларионъ Драгостиновъ,

който ще да е стигналъ къмъ края на Мартъ. Малко по-

кжсно, за Сливенъ—пакъ отъ Лъсковецъ—отправя се и Г.

Обретеновъ.

Споредъ Д. -Кукумявковъ, Иларионъ дошълъ на 27

-Мартъ. Димитровъ прави малка поправка въ тъзи дата.

Той туря 17 вмъсто 27. И наистина, Д. Кукумявковъ, слвдъ

като бълъжи еднажъ, че Ил. Драгостиновъ пристигналъ въ

Сливенъ на 27, (стр. 35), на слъдующата страница вече

пише друго. На 22 Мартъ, казва той, имало заседание въ
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Сливенъ, въ което участвували Иларионъ Драгостиновъ и

Обретеновъ — което, разбира се, не може да бжде. Обаче

истината е, че както датитъ- на Д. Кукумявковъ, така и по

правката на Г. Димитровъ не сж н-вщо абсолютно, а тръба

да ги приемемъ, като предположение. Защото, като се има

предвидъ, че Икономовъ тръгналъ около сръдата на Мартъ,.

а неговиятъ проводникъ, М. Стоенчевъ, съпровождалъ и Ила-

риона, тръба да се допустне, чеглавниятъ апостолъ е пристиг-

налъ най-малко една недвля послъ заминаването на Иконо

мова. Или, което е се едно, ако датата 22 Мартъ на за

седанието въ Сливенъ е верна, то другитъ требва да се

турятъ по-рано, и наопаки, ако другитъ останатъ, то чи

слото 22 тръба да направимъ най-малко 30.

Новоппистигналитъ апостоли скоро требаше да разбе-

ратъ, че сливенскитъ работи стояха твърдв назадъ. Особно

за Иларионъ това е било твърде чувствитална несгода. По

пжтя за Сливенъ, той присжтствувалъ на комитетскигв съ

брания въ Търново, Горна-Оръховица и Мусина, които ви

наги сж били многочислени. А сега тръбало тукъ, въ Сли

венъ, да ржководи комитетски заседания, които не отиватъ

по-далечъ отъ 4—5 души. И наистина, малкото лица, които

се б-вха обявили за приятели на бунтовното дъло, сж били

още и твърде незначителни, и по качества, и по положение.

По-виднигв граждани стояли на страна. А лесно е, послт>

това, да се разбере още, че и касата на комитета е била

пуста. Изобщо, организацията се намирала още въ пелени.

На заседаниете, за което б-вше дума, че е станало на

22 или 30 Мартъ, разбрало се, че измежду гражданитъ

имало пакъ нъкои, които показвали съчувствие къмъ де

лото, но всичко оставало само на думи. Хората не се клъли,

не купували оржжие, не се упражнявали, не се готвили.

Никакви статистики за оржжие, муниции, провизии, стока и

хора не сж били дотогава приготвяни, за да се види, съ

какви сили разполага бжджщето възстание.

Съ една дума, новит-в апосполи имало да се борятъ

съ най-гол-вми мжчнотии. Като най-главно зло, обаче, из-

пръчва се отново н-бщо мъстно и непредвидено за гвхъ. То

е било, този пжть, различието на възгледи между двамата нови



-^3 Исторрр н,а Дпвцл,скртр чъдртдние

^прртрли и крмитетския съста^ъ—крето впррчемъ трЪб^ще

и, да се 9Н^к1й- РйНРв9т-ь Ца *Щ&ЩКЩ ГПЗДЪ цр ФИЙ ?3>г

гдаснц ца, масово възстание, к^кто искаха апрстрди.тй. ^р^а

станало яв,нр рще въ прм^нат.ртр събра^це. Дъдъгъ сцрръ

ддамнадъ ро в^ррса. р.пърцича.црстъта, ца Ненр ^осподи,-

цовъ рсилвала {штагрцизмд. ^рмцтета ЙЦДТ>. на ?Р'вни(е, Щ Ре

води четца, врйра. Желающид"в да възрта,натъ трфбдлр да

бждатъ замислени в,ъ отделни чети, крито по радни пжти

ща да излъзатъ на, укрепени м$рта в> балкана й ТЧШ>,

имгно, да се развие борбата—дадечъ отъ цаселенид"^ мД*ртд,

ртъ коитр цикор пр възмржиррть «е бивалр да се по.бутне. Не

тръбало да се дразнятъ турцигЬ $ да. се настървяватъ прр-

тивъ мирното население. Последствията отъ това щели да

фчцатъ разсипването на цЪлия наррдъ.

Този планъ на Сливенци б$ще, разбира се, диаме

трално протцарцоложенъ на програмата ца Централни Гщр-

гевски комитетъ. Ще си припомцимъ, че гьди, цЪц\> цмецр

се гоцъще — тъкмо отъ което б^гатъ сливенци. Централ-

нуятъ комитетъ бъше убъденъ, че ако и всички българи да

възстанъха като единъ човъкъ, пакъ не мргатъ се бори съ

турската държава безъ външна помрщь. Но задачата б^ше,

да се раздразнятъ турдитв, да се възбуди фанатизма имъ,

ц като се дигнатъ села, и градове, които трЪба да бждатъ

подпалвани, тргава дивата башибозушка сгань ще удари на

свчь, а съ туй ще настжпи и намъсата отъ вънка.

Сливенркия комитетъ не отстъпва, ни на, крсъмъ отъ

своя планъ за четца война, като не иска да чуе за под

палване нито на една колиба.

По тоя начинъ, рабртитъ въ този районъ още. отъ сд-

мото начало не се поставятъ на опръдълена и здрава нога.

Дв-амата апостоли требвало или да отстжпятъ, или. съвсъмъ

да напустнатъ окржга си, крето щеше да бжде едно и

сжщо, защото и въ двата случая—отидатъ, иди рстанатъ—

сливенци запазваха развързани рждъ да правятъ само туй,

което пожелаятъ иди могатъ.

Ето, защо, при самото начало още на приготовленията

тукъ изпъква липсата на всЬка система, нфма и нуждцотр

единство,, за да се ррганизуватъ маси за едцо всеобщо

възстание.
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Иларадрнъ ад Обретеновъ не напустнали, наистина, свря

окржгъ, но печалната сждба на далото р била, ртъ рано

ревдеча- Всекри случай, и двамата се запрфтватъ с$ пакъ

да разв,адятъ агитационна дЬятелность, колкото се може.

•Обретенрвъ зема селата, отъ които въ пр-виднитъ, като

Кортенъи Терзоба, имало и отъ по-ранр възстаническад гнъзда.

Сжщотр вр^ме, Иларадрнъ заминалъ за Ямбрлъ, д-вто въ

лицето на Г. Дражевъ, добъръ търговецъ и състоятеленъ

човъкъ, той намърилъ яръкъ защитникъ на далото.

На връхъ Великдень станало ново разпръдъление на

агитационни райони. Тръбало да се спечелятъ всички насе

лени мъста въ околията. Нено Господиновъ и Г- Кириаковъ

се задължили да зематъ грижа за полскитъ села, коитр въ

полукржгъ заобикалятъ Сливенъ. Д. Кукумявковъ и Д. Сж-

бевъ тръбало да тръгнатъ за Котленската долина, дъто не

маловажно бъше да се спечелятъ всички бадкански села.

Обретеновъ оставалъ съ западния край на околията, къмъ

Кортенъ, а на А. Кутевъ, заедно съ И. Костовъ, подпома

гани отъ апостолитъ, оставили пакъ да рабртятъ въ града.

Д. Кукумявковъ и Д. Сжбевъ стигнали на 6 априлъ

въ Градецъ, едно чисто българско гнъздо отъ 600 кжщи.

Тамъ имало само 4—5 турски огнища, които сж били при

тежание или чифликъ на нъкой си Вечи Бей. Заседанието

станало въ кжщата на Кукумявковъ, който самъ е гра-

дечанинъ, а живъе въ Сливенъ. Д. Сжбевъ търгувалъ

съ бакалия, билъ таксилдаринъ на х. Стеф. Чаржкчиевъ и,

поради туй, билъ сжщо доста познатъ въ Градецъ. Въ ко

митета, който веднага се основалъ, влъзли : Божилъ Митовъ,

Пенчо Божиловъ Чапразовъ, Василъ Тодоровъ, Ив. Андре-

евъ, Сава, Андреевъ, Тодоръ Ц. Ключковъ, В. Жековъ, Бо

жилъ Димчовъ, Коста Цаневъ, Юрданъ Вавовъ, Атанасъ Д.

Стидовски. Отдвлили поща : Пенчо Б. Чапразовъ. Тайна по

лиция (щпионъ) Божилъ Митювъ. Не се клъли. Никакъвъ

планъ за дЬйствие не имъ се съобщилъ. Само тръбало да

се готвятъ.

Градецъ, по своя видъ, не е село, а почти една па

ланка. Той заема сръдоточно мъсто въ малката котловина,

на която околийски градъ, само по влияние и грлъмина, е

Котелъ, макаръ и да стри на края и почти, отлжченъ отъ
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долината. Да се спечели такъвъ единъ централенъ пунктъ,

като Градецъ, било е твърдъ важенъ придобивъ за рево

люционното дъло. Наоколо, като огърлица, се редатъ бъл

гарски села, като Ичера, Нейково, Катуница, Кая - Башъ,

Ново - Село, Жеравна, Мъдвенъ и др., които сж доста близо,

тъй като и цълата котловина, както казахме, е малка.

Споредъ споменитъ на Д. Кукумявковъ, покойникъ, но-

виятъ комитетъ билъ натоваренъ да свика пръдставители

отъ гвзи села на общо заседание, за да се кръстятъ въ

революцията. Обче живитъ дъйци отъ Градецъ, като Пенчо

Божиловъ Стидовски и Сава Андреевъ, не помнятъ нищо

подобно, или поне отричатъ за подобно начинание. Тръба,

тогава, да е било кроежъ на самитъ агитатори, безъ уча

стие .на комитета. А като не можа да се изпълни кроежътъ,

то и другитъ не ще и да сж узнали вече за него.

За да подготвятъ духоветъ за подобно свикване на

пръдставители, двамата агитатори, Д. Кукумявковъ и Д. Сж-

бевъ, на другия день— слъдъ като основаватъ комитетъ въ

градецъ — заминали за Мъдвенъ, като сж мислили да за-

бикалятъ сжщо и други нъкои села. Мъдвенъ е друго пакъ

голъмо село въ котловината, 1 У2 часъ отъ Градецъ, и родно

мъсто на Захарий Стояновъ. Тукъ били спечелени учите-

литъ: Господинъ Бъчеваровъ и шурея му, Желъско Лоловъ.

Но, между това, чорбаджийскитъ уши въ Градецъ били

вече доловили нъщо за опасното начинание. Ето какъ ста

нало това. Сава Андреевъ побързалъ да се похвали на В.

Стояновъ, тоя обадилъ на Хр. Николчевъ, пъкъ тоя послъд-

ния побързалъ да каже на Вълко Митевъ и Хр. Ив. Вавовъ

негови ближни, а сжщо и първенци — ази въ паланката.

Послъднитъ трима отишли въ кжщата на дъда Гиня Ми-

тювъ, башъ чорбаджия. Повикали тогава Стоянъ кехая (Ра-

девъ) у дъдови Гиневи, викатъ и Тодоръ Ключковъ, 25

годишенъ човъкъ, манифактуристъ, който и сега е живъ и

разказва, питатъ го, и той обадилъ, че имало заседание, че

се приготовлявало нъщо. Тогава, всички тия голъмци не

спали цъла нощь и се събрали рано въ черкова, повикали

още чорбаджии и ръшили да изпитатъ учителя Стидовски.

Заплашили го, че ще го изключатъ отъ службата му. Въ

заключение, поржчали му да обади на немирницитъ, само
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да си идатъ, отдето сж дошли. Той имъ обадилъ. Те се

пръсторили, че ходятъ по търговия, но потеглили се пакъ

по тайната си работа за Мъдвенъ. Но когато, слъдъ два дни, тъ

се върнали отново пакъ въ Градецъ, чорбаджиитъ изгубили

търпение, събрали се за втори пжтъ въ чгркозата и ръ-

шили да хванатъ немирнитъ чужденци.. А това е било из

вършено. Д. Кукумявковъ и Д. Сжбевъ откарали, съ вър

зани назадъ ржцъ, въ Сливенъ. Съ тъхъ заедно отвели,

сжщо вързанъ, и Божилъ Митовъ, който ги билъ придру-

жавалъ отъ Градецъ до Мъдвенъ.

Но цълата случка— която, при други условия би имала

фатални слъдствия за дълото— се свършва досущъ без

вредно дори и за хванатитъ.

Въ Сливенъ видни граждани се застжпили за аресту

ванитъ и тъ били пустнати подъ гаранция. Освободенъ

билъ сжщо и Божилъ Митювъ.

Но подозрънието, види се, оставало у турцитъ. А туй

значеше, че комитетското дъло, въ пелени още по своето

развитие, длъжно било вече да издържи мжчителни изпитания.

Будностьта на правителственитъ агенти се увеличила.

Правителството получило донесения—чръзъ нагласени шпи

они, — че и войводата Стоилъ се крие въ града. Станало,

прочее, опасно, да не бжде хванатъ и той. Ето защо, Сто

илъ се ръшилъ, накрай, да иде и самъ при хжшоветъ въ

Балкана.

И наистина, воеводата излъзълъ на 1 9 Априлъ и на-

мърилъ своитъ момчета. Сжщевръмено, обаче, излъзълъ и

бюлюкбашията (старшия) Али байрактаръ Топчия, съ явно

пръдназначение, да улови скрититъ въ балкана комити, за

които, види се, правителството сжщо имало достоверни

свъдения. Бюлюкбашията устроилъ засада на четата и при-

чакалъ я, на 22 Априлъ, на мъстностьта Хамамъ-сую, между

Каракютюкъ и Колешница. Но въ пръстрълката, която се

почнала, падналъ самъ той, бюлюкбашията, убитъ. Стоилъ

билъ леко раненъ въ кълката и скоро оздравълъ.

Съ убиването на бюлюкбашията, враждебниятъ духъ

между турци и българи се наострилъ. Турцитъ се стръс

нали, а българитъ добили куражъ. Мнозина, които още не

История на Априлското възстание. 4
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вървали, че работата е сериозна, зели деятелно да се въо-

ржжаватъ. Пушки и барутъ се купували отъ всички страни.

Но — то се знай, — източницитъ сж били оскждни. Всъ-

кой ще се съти, че тия източници не можеха тукъ да бж-

датъ по-добри отъ ония въ Търновско и които ние доста

тъчно вече познаваме.

И тъкмо въ тоя моментъ, имено, когато мисъльта да

се готвятъ за сериозна работа, е въ своето надеждно на

чало, когато— тъй да се каже — идеята за бунтовно дъло

едвамъ заживъва: сливен:китъ патриоти биватъ изпръва

рени отъ напора на събитията. Не тръба да забравяме, че

при горната случка великиятъ оня день за цълата епопея,

наричана Априлско възстаиие — деньтъ 20 Априлий —

вече е немощно пръскоченъ отъ сливенци.

ГЛАВА ТРЕТА.

Врачански окржгъ.

I.

Помощници на Заимова. Ф. Симидовъ и Спасъ Соколовъ. Приблизи

телните граници на агитацията въ окржга. Безвръмено заминаване на помощ-

ницитЪ~апостоли. Несполука и оскждность на източници.

За помощници на Заимова, като главенъ апостолъ въ

Врачанския окржгъ, бъха опръдълени Г. Апостоловъ, ко

гото познаваме отъ Старозагорското възстание, а още и

Иваница Данчевъ, който придружаваше Заимова още при

първото му идване въ Враца.

Кждъ сръдата на Ноемврий, Заимовъ и Данчевъ се

върщатъ, както знаемъ, отъ Вратца, дъто бъха дъйству-

вали не по-малко отъ мъсецъ, и като спиратъ въ Гюргево,

тамъ се туря и най-здрава основа за цълото Априлско дъло. 1)

Заимовъ се върща отново въ Вратца едвамъ въ вто

рата половина на Януарий, слъдъ като заседанията на Гюр-

!) Сравни т. I, втори отдълъ : „Причинители*.
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гевския комитетъ бъха прекратени и апостолитъ се пръс

наха. Видвхме, съ какъвъ паспортъ е могълъ той, недав-

нашенъ бъглецъ отъ Диарбекиръ, да мине пакъ въ пръдв-

литъ на Турската империя. За помощници или районни

дъйци въ окржха той е ималъ още: Ф. Симидовъ и Спасъ

Соколовъ. Симидовъ бъше учитель въ Бъла-Слатина. Той

снабдява съ лъжливи тескерета не единъ отъ апостолигв, а

сжщо не малко и други д-вйци, щомъ бъ- ставало нужда. Той

е сжщиятъ, който днесъ ржководи своя фабрика за мастило

въ Русее, а бъше и редакторъ на безъ връме спрълия

„Поборникъ-опълченецъ".

Въ Б-вла-Слатина комитета е основанъ още, кога

пръвъ пжлъ мина Заимовъ, и въ него влизали, осв-внъ Си

мидовъ, още Ив. Сейковъ, П. Миловъ, Петко Тодоровъ

Цигарата, В. Николчовъ, Ив. Каменовъ, Дъдо Цоло и др.

Симидовъ двйствувалъ още по селата: Браница, Търнова,

Търнакъ, Струпенъ, Еница, Кнежа, Долни-Луковитъ и Га-

лича. Едно фалшиво тескере, попаднало нечакано въ рж-

цът-в на властьта, принуждава Симидова да търси безъ връме

сръщния брътъ на Дунавъ. Послъ туй вече той се откжсва

отъ по-нататъшния развой на събитията.

Спасъ Соколовъ е билъ учитель на разни мътта, като

се м-встилъ често, за да разшири кржга на своята агита

ция. Роденъ презъ 1854 въ Тулча, 1868 той постжпилъ

въ богословското училище въ Бълградъ, защото близкитъ-

му настоявали да стане духовникъ. Но билъ скоро молеп-

санъ отъ бойния духъ на връмето и, сл-вдъ като напраздно

се опитва да постжпи въ военното училище, виждаме го

записанъ при сапйоритъ. Братъ му х. Димитръ х. Атанасовъ

б-вше байрактаръ на четата на х. Димитръ и Караджа. На

званието Соколовъ е зелъ като псевдонимъ, за да си укрие сж

щинското име, но е принадлежало на едного отъ прадъ-

дитъ на младия революционеръ. Въ 1869 или 1860 Со

коловъ напуща Бълградъ и отъ тогава е учитель на разни

м-Бста въ Раховско, като : Добролево, Букйовци, Вранякъ и

др. По тия мъхта Соколовъ остава нъколко години. Той

билъ посветенъ въ комитетскигв работи отъ Сребро Стой-

новски, главенъ учитель въ Ряхово, който е сжщо единъ
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отъ влиятелнитъ двйци въ оня край. Летото 1875, когато

се кроеше общото възстание, той скочилъ до Тулча и Бу-

курещъ, отдвто го пратили обратно да готви духоветв въ

Ряховско. Слъ\дъ като възстанието не сполучи, зимата 1875

 

Спасъ Соколовъ

— 1876 Соколовъ се въртълъ въ Тулча и Браила. Отъ тука,

имено, Заимовъ го привлича отново къмъ Ряховско. Слъдъ

хващането на Славкова, 1) властьта успела да тури ржка и

върху Соколовъ, но той, по чудо, пакъ билъ пустнатъ и

забътва отсреща. Отсетн-в Соколовъ мина съ Ботевата

чета, бъше на заточение и сега жив-ве, като адвокатъ,

въ София.

Сжщинскиятъ помощникъ-апостолъ на Заимова, Г. Апо-

столовъ, сжщо не остава до край въ окржга. Той билъ н-вкакъ

1) Ср. т. 1, .Причинители".
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скаранъ съ касиера на Врачанския комитетъ. Помежду имъ

дошло дори до теглене и револверъ, та Заимовъ го посъвът-

валъ да се оттегли благоразумно въ Ряхово, а отъ тукъ Апо-

столовъ, по своему, пръминалъ отсръща, като се придру-

жилъ къмъ Обретенова.1) Отпослъ всички се присъединиха

къмъ Ботевата чета. За Обретенова, който по неволя се

върти нъколко връме въ Вратца2) и за Н. Славковъ, ко

гото хващатъ на пжть за Орхание, говорихме на свое

мъсто.

Апостоловъ, додъто се маеше въ окржга, ходилъ,

споредъ свидътелството на нъкои съвръменници, въ Бер-

ковско, а стигналъ дори и до Ломъ, но за плодоветъ на

неговата дъятелность, ние нъмаме никакви положителни

свъдения, и нито намираме за сега отдъ нъщо да черпимъ.

Самъ г. Заимовъ си спомня, че е билъ на проповъдъ по

слъднитъ мъста : Оръхово, Ломъ, Берковица, Бъла-Слатина

а ходилъ и въ Плъвенъ, Орхание и София.3) -РЬзи имена

ще означаватъ и една схема за границитъ, додъто се е

прострътш, презъ Априлското възстани» , агитацията въ

Врачанския революционенъ окржгъ.4) Извъстно е, че въ

цълото широко пространство, между тия граници, огъньтъ

остана само да тлъе, а пламъкъ не се прояви никждб, ни

въ отдълни села, ни съ каква да е чета, както криво-лъво

се случи въ другитъ окржзи. Поради туй, цълиятъ кипежъ,

като е миналъ безъ никакви сътръсающи послъдици, не

само не остави слъди и памятници за себе си, но и самъ

по себе лишава се, може би, отъ по-живъ интересъ за из-

слъдване. Тръбва да се прибави, че записки за всичко, що

се е вършило въ окржга, не сжществуватъ, или поне ние

не притежаваме, освънъ ония на Мито х. Мицовъ, които

имахме случай да цитираме по-напръдъ. Не знаемъ и нъ-

кой да е писалъ по пръдмета, защото, както казахме, не

ще да е занимателенъ. Г. Заимовъ е живъ и читавъ, той

би ни подробно изложилъ своята агитаторска дъятелность,

като ни запознае обстоятелствено и съ всички бунтовни

гнъзда и работници въ окржга.

!) „Миналото", етюди, 190.

*) 1Ш.

3) „Етюди", 190.

*) В. карта № 3 въ притурка.
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Изобщо, не сж. основателни възгледитъ на покойния

Захарий Стояновъ, който всичкия неуспъхъ на революци

онното дъло въ Врачанско приписва на мудното пипане или

даже на личнитъ гръхове на Заимова1). Не едно и не двъ

бъха неблагоприятнигв обстоятелства, които сж дъйствували

съвмъстно, за да осуетятъ добритъ усилия както на Заимова,

тъй и на цълъ роякъ мъстни и външни дъйци. А едва ли

нъкой отъ всичкитъ тия дъйци бъше лишенъ отъ пламе-

ненъ ентусиазмъ, и отъ желание, и отъ енергия. Разбира

се, че бихме се твърдъ отклонили отъ своята програма, ако

бихме спръли тукъ върху подробния анализъ на неблаго

приятнитъ обстоятелства.

II.

Комитета въ Враца. РазпрътугЬение на града. Агитация къмъ Берко

вица и Вършецъ. Липса на планомЪрность въ приготовленията. Причини.

Фатално отежтствие наоржжие. Интересната арера за лойта. Горчивата сжд-

ба на Мито Цвътковъ.

Комитета въ самия центъръ на окржга се е състоялъ

отъ слъднитъ лица, които, впрочемъ, и знаемъ отчасти :

Мито Анковъ, Анг. Х. Йоцевъ, Стефанаки Савовъ, Митю

Цвътковъ, Саво Петровъ, Мито Х. Мицовъ и Мито Анге-

лакевъ, който се присъединилъ малко по-късно. Ржководя-

ще лице билъ Мито Анковъ, който и пръдседателствувалъ.

Ангелъ Х. Йоцовъ билъ касиеръ, а кореспонденцията водилъ

Стефанаки Савовъ, който пръдставлявалъ единъ видъ дъ-

ловодитель на комитета.

Стефанаки Савовъ бъше притежатель на ханъ, въ кой

то спираха бунтовнитъ апостоли и куриери. Този ханъ още

стои, както между живитъ е и самъ Стефанаки Савовъ, бив

ши другаръ на Ботева и сега адвокатъ въ родния си градъ.

Градътъ билъ раздъленъ на 4 или даже 5 чети, спо-

редъ махли: Ханъ Махла (Възнесенски отдълъ), Сръдна

Махла, Долна Махла, Кемеръ Махла и др. Като бждащи

пръдводители на чети се тъкмъли : Мито Анковъ, Коста

1) , Записки", т. I, 454, 506 и др.
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Йончевъ, Ив. Стаменовъ и др. За комитетски пощалиони

служили : Григоръ Ивановъ и Коцо Поповъ.

Нъкои отъ самитъ членове на комитета, като влиятел

ни търговци, поддържали агитацията извънка. Тъй напр.,

Стефанаки Савовъ пжтувалъ по Берковско. Въ самата Бер

ковица съчувственици на комитетската работа били X. Пе-

търъ Х. Илиевъ, Н. Живковъ (учитель), Арсенчо, Дав 1дъ

Марличевъ и др. По-надеждно е стояло дълото въ Вър-

шецъ. Тамъ дъйствувалъ Попъ Исаия попъ Тошевъ, който

ималъ влияние и въ ближни нъкои села. Сжщо и въ Ози-

рова дъйствували Антония и Кузманъ Бецови.

Но колкото свъденията по пръдмета и да сж отри-

въчни, пакъ си личи изобщо, че цълата работа е стояла

слабо. Това сж съзнавали и говорятъ го, по споменъ, дори

и днесь самитъ живи дтзйци отъ комитета въ Враца. А при

сериозни начинания, като единъ бунтъ, нищо не говори по-

ясно за бждащия неуспъхъ, и нищо не ни убеждава въ без-

надеждностьта му по-силно отъ туй съзнание.

За планомърность въ приготовленията нъмаме никакви

данни. Съзаклълницитъ едва ли можеха да иматъ надежда,

че ще успеятъ да завладъятъ града, кждтзто оевънъ редов

на войска, имаше и турско население, въоржжено много по-

добръ отъ българитъ. А вънъ отъ този пунктъ, на кждв

щеха да се движатъ възстаналитъ маси, коя щеше да имъ

бжде опорната точко и коя — крайната походна цъль — не

може да се сжди. Изглежда, че агитационната работа — да

се убеждаватъ и циментиратъ въ революционата идея ма-

ситъ — погълщала е всичкото внимание. На туй безгрижие

относително бждащия планъ на движението ще да е съдей

ствувало оригиналното географическо положение на Враца.

Балканътъ е тукъ— съ ржка да го стигнешъ. Всъка чета,

малка или голъма, можеше да хвана изеднажъ планината,

и като се опира на подържката на революционираното на

селение, да издигне протестующия си гласъ и да води една

жилава и надеждна борба.

Освънъ това, още отъ самото начало и дори докрай,

безсилието се е чувствувало тукъ по всички посоки.

Защото и тукъ, както всъкждъ, оржжие липсваше. Въ
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туй сжщото^ положение враченци -се намериха дори, ко

гато избухна възстанието отвънка. Поправяли мъстно, старо,

раждясало оржжие. Въ Кремена правили ножове. Имало

кремъклии пушки, твърди наредко шишинета — само по

ловци на опасенъ дивечъ — а тукъ-тамъ се меркали и лов

джийски чифтета — за сачми, разбира се. Петь револвера

донесълъ Иваница Данчевъ, като се върналъ за втори пжть

отъ Гюргево1). Тия револвери били раздадени около коми-

тетския съставъ и стотницигв.

Една долна, по естество, афера изпълня почти цълия

периодъ отъ приготовления въ Враченско. Тъй като самиятъ

развой на събитията по-послъ се свързва изъ цълия оня

края съ тази афера, принудени сме да я изложимъ тукъ,

доколкото разполагаме съ източници за това.

Средства липсвали, както казахме. А пъкъ оржжие

тръбваше и то требваше наложително. Или оржжие, или

нищо.

При тази безпокоителна перспектива, още отъ самото

начало на приготовленията възникнала мисъль за нъкои,

макаръ нелегални сръдства, за да се намтзрятъ тия сръдства.

По сжщигЬ подбуждения едно връме — въ днигв на Лев

ски — б-вше въведенъ терора. Планътъ билъ тоя пжлъ да-

денъ отъ Мито Цвътковъ, а изпълнили го двама: той, въ

общество съ Иваница Данчевъ. Послъдний даже претендира,

че било наопаки — за което едвали ще има нъкой да му

завиди : Иваница Данчевъ билъ генералътъ, а оня войникъ—

изпълнитель2). Фактъ обаче е, че и двамата играятъ еднаква

роля въ цълата афера, макаръ че по-малко рискува, и по-

малко увредениятъ, въ двйствителность, е паьъ Иваница

Данчевъ.

Думата е за прочутата афера за лойта. Ето какъ е

стояла тази работа.

Въ Вратца имало гол-вми скотобойни (салхани), които

се отваряли въ ранна есень — отъ Кръстовдень до Петков

1) „Иваница Данчевъ", стр. 45. Авторътъ твърди, че е донелъ „нъколко

револвера отъ магазина на Пенчо Радуловъ въ Гюргево, за да раздаде по

единъ на основанитъ отъ него комитети отвждъ Дунава".

!) 1М ; стр. 46.
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день. Търговията съ пастжрма и лой била е особно раз

вита. Прочее, на врачанските патриоти хрумнала мисъльта,

да направятъ една голъма покупка отъ тъзи артикли, да

ги експедиратъ въ влашко, и съ паритъ отъ продадената

стока да купятъ пушки. Иваница Данчевъ се явилъ купу-

вачъ — търговецъ, а Митю Цвътковъ му станалъ кефилъ

 

Иваница Данчевъ.

(поржчитель). Паритъ условили да се платятъ слъдъ нъ-

колко мъсеци, когато щеше да избухне възстание — т. е.

когато никой никому н-вмаше нищо да плаща. Сдълката спо

лучила. Единъ богатъ търговецъ — турчинъ увърилъ се на

устното поржчителство на Митю Цвътковъ — който самъ

е билъ притежатель на значителни имущества - - и стоката

отъ лой и пастжрма скоро била прънесена въ Пикетъ. Про

дажбата донесла 13000 лева'). Оттогава Ив. Данчевъ, Н.

)) „Иваница Данчевъ", 47.
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Обретеновъ, Г. Апостоловъ се разтичали изъ влашко да ку-

пуватъ оржжие. Пушки се намърили, но прънасянето пръзъ

Дунава се указало невъзможно.

Ще заб-влтзжимъ, че въпросътъ за връмето, кога е

била извършена покупката, не е лесно разръшимъ, поради

липса на положителни източници. Съгласно споменитъ на

съвръменници, и споредъ казването на г. Заимова, още ко

гато послъдний пръвъ пжть пристига въ Вратца, придру-

женъ отъ Иванипа Данчевъ — значи пръзъ октомврий —

планътъ е билъ вече скроенъ. После вече кждъ края на

есеньта — а тукъ слъдваме разказа на самия Данчевъ —

когато въ Гюргево апостолите вече тръбва да сж били раз-

пръдълени, кой кждъ ще мине — а то е било не по-рано

отъ декемврий — Иваница Данчевъ миналъ самичъкъ Ду

нава, свършилъ сдълката въ Вратца и пакъ пръскочилъ

отсръща1).

Митю Цвътковъ ще да е миналъ сжщо заедно съ сто

ката, послъ той се мае въ Гюргево и тича заедно съ всички

други за да купува оржжие. Споредъ свидетелството на

Заимова, той се считалъ въ Гюргево като делегатъ на Вра

чанския комитетъ, и въ качеството си на такъвъ, изплатилъ

на Д. Горовъ 1000 лева разноски, направени отъ апосто-

литъ обитатели на Гюргевската казарма2).

Да се прънесе и продаде всичката стока тръбвало е

да мине доста дълго връме, защото, споредъ свидътелството

пакъ на Иваница Данчевъ, пари се получили едвамъ въ

онуй връме, когато Попъ Харитонъ и неговитъ другари ми

наха пръзъ Свищовъ въ България, а както ще видимъ, това

се случи пръзъ мартъ3). Сжщо около това връме и Сидеръ

отъ Горна-Оръховица минава отсръща за да купи пушки

за тъхнитъ мъста — а туй вече споменахме на свое мъсто.

Отпослъ изъ Вратца билъ отправенъ още и Стефанаки

Савовъ за да ускори купуването на пушки. И двамата, за

едно съ Митю Цвътковъ, минаха послъ въ България за

едно съ Ботева.

1) Мй ; 45.

2) „Етюдм", 74.

3) „Иваница Данчевъ", 4'
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Интересна е сждбата на Мито Цв-втковъ и дава добро

освътление на ц-влата афера. Несъмнъно, Мито Цв-втковъ

б-вше единъ добъръ и веренъ, а всвкой случай и заслу-

жилъ патриотъ. Нъмаме сжщо причини да не вврваме онова,

що се разкава въ Вратца за него, отностително послуш

ната негова злочеста сждба. Сжщото потвърдява лично и

г. Заимовъ. Сдълката съ лойта б-вше едно мошеничество

и си остава мошеничество, колкото безкористна и да е

цельта, за която е тя извършена. Мито Цв-втковъ гор

чиво изплатилъ за греха си. Сл-вдъ като възстанието

биде смазано, всичкото имущество на тоя ентусиазтъ за

идея и нещастенъ чов-вкъ било справедливо разпродадено

за въ полза на изиграния турчинъ. Дори освобождението

на България, за доброто на която Мито Цв-втковъ съ та

кава готовность б-вше жертвувалъ и своята честь, — съ

една дума, и крилатата свобода, за която Мито Цв-втковъ

толкова безкористно мечтаелъ, заварила нещастния все още

длъжникъ и осжждала го да се чувствува сега още по-

нещастенъ и дори двоенъ робъ. То е почти жестоко да се

разкаже. И наистина, дод-вто н-вкогашнигв другари на Мито

Цв-втковъ и всички негови съотечественници се радваха

вече на всичките блага на свободния чов-вшки животъ, на

новото, младенческо за ц-влъ единъ народъ щастие, сломе-

ниятъ патриотъ билъ принуденъ да слугува още на своя

кредиторъ — да бжде слуга и робъ на единъ турчинъ, —

за да му се издължи. Ето тукъ и било двойното робство.

Разказватъ още, че н-вкои сърдечни хора застжпили

се за него при новигв политически и партизански води

тели — бездушни често по навикъ. Защото, разбира се, оте

чеството требаше да признае нищожния дългъ на оня кл-втъ

труженикъ — дългъ, направенъ съ такава света и безко

ристна ц-вль. Но политиканътъ-партизанинъ—министърътъ,

къмъ когото се обърнали съ молба, останалъ непоко-

лебимъ и дори прогонилъ застжпницигв. Наверно, защото

Мито Цв-втковъ не ще да е билъ отъ неговата партия. Тъй

правятъ и до день днешенъ силнигв отъ всички лагери.

Отпущатъ пенсии на своите приятели, отнематъ залъка и

дори и живота на чужди. Забравятъ, че и на отечеството
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требатъ свои приятели. Забравятъ, че татковината е една

за всички насъ, че и всички ний треба да бждемъ едно

за нея.

Че и всички бивши другари на Мито Цветковъ, които

били твърде охолни сега, не откжснали по н-вщо отъ сърдце,

за да спасятъ загинващия.

„ Както свъщь — разказватъ очевидци — както свещь

се топи, когато гори, така и Мито Цвтзтковъ залинъ, за

топи се отъ тежката обидна еждба и въ скоро връме

огасна безвъзвратно".
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Приготовления въ четвърти окржгъ.

ГЛАВА ПЪРВА.

Първи стжпки.

1.

Бенковски и Воловъ прЪзъ Дунавъ. Деньтъ на минаването. Апосто

лите въ Враца. Възможния пжть до Стр-вмската долина и до Пловдивъ.

Съображенията, за да минатъ прЪзъ Карлово. Начинъ на пжтуването.

Колко дни.

Отъ всички Гюргевски апостоли най-рано потеглили

на пжть и най-първи минаха Дунавъ Бенковски и Воловъ.

По всички свъдения, които можеха да се събератъ въ

Пловдивско и въ Вратца, и съобразно редътъ на всичко

онова, което слъдва, двамата енергични апостоли сж стжпили

въ България още въ началото на Януарий. Те прътазили

Дунава при Ряхово. Единъ увлекателенъ анекдотъ, който ни

е разказалъ талантливия епизодисть 3. Стояновъ, говори,

че великата река не била още замръзнала. Имало на сръ-

дата една т-всна, жива струя и апостолигв се повърнали

на бръта, откъртили отъ н-бкждв една дъска, която имъ

послужила послъ- за мостъ. И минали.

Туй се случило, както казахме, въ началото на Яну

арий. Рисковано, обаче, е да поставимъ по-точна дата. За

харий Стояновъ е по-см^лъ, и приема, като дата за туй

произшествие, втория день после Ивановдень т. е. 9 Яну
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арии.1) Г. Димитровъ приема едицата дата.2) Но 3. Стоя-

новъ, навърно, кжсо я реже и тукъ, както въобще всв-

кждъ, щомъ се касае за цифри. . Додъто въ първия томъ

на съчинението си той означава, за тази случка, 9 Януарий,

въ III томъ вече стои друго : тамъ е казано, че на връхъ

Ивановдень, т. е. 7 Януарий Бенковски и Воловъ били въ

Синджирлии/1) Заимовъ пише, че Бенковски и Воловъ ми

нали пръзъ Декемврий.4) Заимовъ и Обретеновъ съпрово

дили двамата до Букурещъ. На Бенковски дали 1 5 напо-

леона до Пловдивъ, сжщо, навърно, и на Воловъ. Бен

ковски платилъ борчоветъ си и не му стигнали, та Заимовъ

далъ шифрована записка до х. Ангелаки Йоцовъ въ Враца,

да му даде още пари. Тоя брсилъ на апостола 65 сребър

ни катеринки, и Бенковски писалъ сетнъ на Заимова, съ

дата 1 5 Мартъ, че ги пази споменъ за тридневното си

пръбивавание въ Вратца.5)

Въ запискитъ на Мито X. Мицевъ стои : Бенковски

замина пръзъ Вратца съ Воловъ 6 Якуария 1876 г. (стр.

28). Сжщиятъ твърди още, че щомъ Бенковски (съ когото

се познаватъ отъ Букурещъ) стжпилъ въ Враца, - попиталъ

за него. На 3 день, кога тръгвали отъ Вратца, Бенковски

го задължилъ да тръгне съ тъхъ. Мицевъ ги придружилъ

до Лютъ-Бродъ, дъто объдвали. Оттамъ още ги упжтилъ

за Клисура, показалъ имъ пжтя до монастирския ханъ и

за Беклемето, отдъто било лесно да стигнатъ и сами въ

Лютаково. А за тукъ носили писмо до Наумъ Цинцарина,

живъ още.

Въ Ряхово пръспали на хана на Ив. Димитровъ. Отъ

тукъ яхнали комитетски коне. Най-ближенъ пунктъ билъ

Б-вла-Сяатина, дъто пръспали въ хана на Петко Тодоровъ

Цигарата. Презъ Борованъ и Баница е по-пръкиятъ

пжть. Отъ Б-вла-Слатина вече се отправили, разбира се, за

Вратца. Носили пръпоржчително писмо и отъ Ряхово.

Въ Враца слезли въ хана на Ст. Савовъ, дъто, споредъ

както самъ тоя казва, пръстояли 3 дни, или, както по-е за

1) Записки, т. I стр. 318.

2) .Княжество България", т. V, 396.

3) Записки, т. III, стр. 35.

4) Ст. Заимовъ „Миналото", 92.

») Има, 93.
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верване, като стигнали привечерь, пръспали сж или пръстояли

два дни; а на третия, както свидътелствува Мито Х. Ми-

цевъ, отпжтували. Пжтьтъ имъ билъ, както вид-вхме по сви

дътелството на сжщия, презъ Лютаково. А оттукъ, презъ

Арабаконакъ, Гължбецъ, Пирдопъ и Клисура гонъха право

Струмската долина.

Центрътъ на четвъртия окржгь б-вше Пловдивъ, както

знаемъ. Апостолигв можеха да ударятъ правия пжть за

тамъ — отъ Гължбецъ-Мирково презъ Петричъ, Панагюрище

право за столицата на Тракия. Но други съображения —

които не е мжчно да нагодимъ — сж ги накарали да избе-

ратъ по-околния пжть презъ Клисура и Карлово.

Воловъ по-първата есень, сл-вдъ разбиване на Старо

загорското възстание, б-вше миналъ, както споменахме и

другадв, 1) презъ тия мъста. Тогава той ходи въ Карлово,

а билъ спиралъ и въ Царацово при Бай Ивана Арабаджията.

При сжщия случай той се мае и въ Пловдивъ. Прочее,

Воловъ можеше сега да служи за проводачъ на другаря си,

който, до изв-встна степень, пръвъ пжть идвше въ този

край. Предпазливостьта е диктувала, да заставатъ само при

познати и да избиратъ винаги по-сигурния пжть, макаръ

да избикалятъ. Тъй щото явно е, че по пжтя Гължбецъ—-

Петричъ—Панагюрище—Пловдивъ нгвха почти винаги и на

вевко м-всто да бждатъ чужди.

Колкото за начина, какъ сж пжтували по тоя начър-

танъ маршрутъ, двамата най-важни двигатели на Април

ското възстание, имаме само откжслечни данни, ггъкои при-

помнятъ, че отъ Орехово до Вратца гв сж минали, както

се и спомена вече, на комитетски коне, което, впрочемъ,

се нуждае отъ проверка. Споредъ разказа на Мито Анге-

ловъ Иотинъ, сжщата вечерь, когато стигнали въ Вратца,

апостолит-в били доведени у дома му и той ги гощавалъ.

Посл-в, нагодилъ имъ и коне за по-нататъшния пжть. Далъ

своя конь, а за още единъ — зели коньтъ на Ангелъ Стат-

ковъ. Бенковски яхналъ послъдния. Коньтъ на Мито Ан-

гелакевъ билъ дорестъ. Другиятъ конь билъ сжщо дорестъ,

!) Ср. т. 1, .Причийители".
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но само по-тъменъ. И двата коня вече се не върнали

въ Вратца.

Така щото, разноскитъ на двамата пжтници за цвлото

пространство отъ Влашко до Пловдивъ били отначало пла

тени отъ Гюргевския комитетъ, които не ще да сж особно

стигнали, та отъ Вратца за насамъ двамата гости получили

не само пари, за които ни свидътелствува г. Заимовъ, но

още и коне, които задържали за себе си. Апостолитъ били

облечени като обикновени търговци - джелепи, съ тъсни,

биргйотлии потури, отъ карловски шаекъ.

Проповъднически опити по пжтя не сж били правени

— наверно отъ пръдпазливость. А може би, на мъхтъ сж

били хвърляни далечни загадки — за да опитватъ почвата,

но и никждъ не се задържали за по-дълго. Бенковски,

винаги по-буенъ и по-нетърпеливъ отъ другаря си, и често

непръдпазливъ, и въ язикъ, и въ деликанлийски привички,

съ ядъ, споредъ казването на некои, споменувалъ по-късно

за Мирковци и Пирдопчани, които, разбира се, не ще да

сж му съ нъщо угодили.

Отъ Вратца до Панагюрище или Клисура, по правия

пжть и на добъръ конь, може да се стигне и за единъ

день, ала нашитъ пжтници, навърно, пръспали сж въ Ор-

хание, а на слъдуещата вечерь могли да бждатъ вече на

границитъ на своето бждеще царство. Като туримъ единъ

день изгубенъ въ Ряхово, додъто нагласятъ по-нататъшното

пжтуване, единъ день (най-малко) пжть до Вратца, два дни

тукъ и два дни още пжть насамъ — всичко шесть, и като

приемемъ за в-врно споменътъ, записанъ отъ Захарий Сто-

яновъ и повторенъ отъ други списатели, че двамата агита

тори сж стжпили на българския брътъ два дни с/гвдъ Ива-

новдень — 9 Януарий, по-сетнъшния тъхенъ пжть ще ни

бжде — кждъ по-малко, кждъ повече — опръделенъ.
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II.

Въ Клисура. Пжтьтъ на Волова миналата есень прЪзъ Пловдивско.

Първиятъ частенъ комитетъ въ Четвъртия окржгъ.

На 15 Януарий, по мръкнало, пжтницитъ похлопали

на портата на Павурджиевия ханъ въ Клисура1). Двамата

гости поискали стая, и тамъ поржчали да имъ се донесе

вечеря. Държали се пръдпазливо. Тъ не били пръпоржчани

до никое върно лице тукъ и нъмали познати. Казали, ху

баво да се нагледватъ конетъ, че утръ рано ще вървятъ

за Карлово. Види се, не били пръдвидъли въ своя планъ,

да почват ь сериозно дъло отъ Клисура. Слъдъ като се раз

говорили по-дълго за охолни работи съ Петъръ Павурджи-

евъ, синъть на стария ханджия, тоя спечелилъ довърието

имъ, и тъ го питали за х. Василъ Караивановъ въ Карлово.

Х. Василъ бъше сащо ханджия и заклътъ още отъ връ

мето на Левски.

Ту^<ъ му е мъстото да допълнимъ онова, което и малко

по-пръди пакъ зачекнахме : познанството на Волова съ Кар

лово и Пловдивско. Това ни се налага непосръдствено отъ

по-нататъшния ходъ на разказванитъ случки.

Воловъ се познавалъ съ поменатия Х. Василъ въ Кар

лово — както може да се сътимъ — още отъ миналата

есень. Ние знаем^ь, че при разгрома на Старо-Загорското

възстание, апостолътъ се намираше въ Троянския монастирь.

Тъй като се дигнало страшно гонение противъ всичко чуждо

и подозрително въ страната, и неминуемо било да го хва-

натъ, Воловъ, който върно оцънилъ, колко е опасно да

хване пжтя пръзъ Свищовъ за Влашко, дъто турцитъ най-

будно пазили, ударилъ за Пловдивъ, отдъто, съ едно тес-

кере на име на Георги Търневъ, когото по-късно ще сръщ-

немъ, заминалъ за Цариградъ. Ето при тоя случай, именно,

той се билъ отбилъ въ Карлово у Х. Василя. Но по-ната-

тъкъ вече, кога стигналъ въ Царацово при Пловдивъ, лег-

налъ тежко боленъ отъ гърло, у бай Иванъ Арабаджията,

1) Ср. „Самуилъ, исторически разказъ", отъ Хр. Ф. Поповъ, стр. 5, ка

зано: , около 15 януарий". А лично г. Поповъ, който живяе въ София, твърди

безъ забикалки, че е било 15 януарий.
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и на кола билъ занесенъ за операция у Докторъ Рашко

въ Пловдивъ, който го и изцърилъ1). Въ Пловдивъ ПОслЪ

апостолътъ се укрилъ у Найденъ Геровъ.

Прочее, въ Клисура, запитали сега младия ханджия за

старъ познайникъ, Х. Василъ въ Карлово. Защото, имали

страхъ и желаели да научатъ, дали, въ свръзка съ Старо

загорското възстание, не е билъ и Карловскиятъ прия-

тель между затворенитъ.

Въ Клисура, по онова връме, сжществуваше гвсенъ

кружокъ отъ младежи, които се интересували отъ съби

тията и съобщавали си единъ другиму всички важни из-

въстия, които, по единъ или другъ начинъ, могли да стиг-

натъ въ Клисура. Тъзи младежи бъха : Хр. Драгановъ, Хр.

Г. Трувчевъ, П. Павурджиевъ, Хр. Ф. Поповъ, Ст. Поче-

ковъ, Ганчо Кунчовъ, Никола Андръевъ, Дълчо Рачевъ и

др. Отъ гвхъ учители : Хр. Ф. Поповъ, Хр. Трувчевъ и

Стефанъ Почековъ. Хр. Ф. Поповъ билъ по-рано главенъ

учитель въ Градецъ и, споредъ както самъ разказва, виж-

далъ се еднажъ и съ Панайотъ Воловъ. Това е било въ

Котелъ, въ книжарницата на Димчо Великовъ, — случка,

за която нъмаме по-точни данни2). Хр. Поповъ и Трувчевъ

бъха учители въ класното училище. Хр. Ф. Поповъ ималъ

дон-вкждъ и книжовнически наклонности : явява се и като

сътрудникъ въ нъкои отъ тогавашнитъ списания3). Тъ се

!) 3. Стояновъ, томъ I, 321.

*) Фактътъ би билъ интересенъ и каго епизодъ изъ живота на Па

найотъ Волова. Биографията на послъдния е твърдя слабо проучена поради

липса на надеждни източници. При обиколката си, азъ заварихъ стария кни-

жарь още при живитв, ала не можа нищо да си припомни по случката.

3) Въ .Читалище", год. II, 1771, кн. IV, — е напечатано напр. слЪдното

негово стихотворение, означено отъ Градецъ и носяще цвлото име на Хр.

Ф. Поповъ. Привеждамъ го като илюстрация, за да се види, какво е зани

мавало тогава духовегв. Стихотворението е дълго — азъ изпущамъ ц-вли

още седемь куплета !

Българщината въ Македония.

Тукъ българина вЪсма страда

Се тъпче и страшно напада

Отъ гърци, които желаятъ

Въ еленизма да го погълнатъ.

Гръцки владици люто върлуватъ,

Български язикъ. народность гонятъ,
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събирали отъ време на връме въ класното училище, кж-

дъто се помещавала библиотеката на читалището „Съгласие"

— събирали се ей така — за по-интимно да си разменятъ

н^кои мисли. Него день дори, кога пристигнали апостолигв,

некой тъхенъ познатъ билъ си дошълъ отъ Пловдивъ и

неговигв разкази за жестокитъ послъдствия на Ст.-Загор

ското възстание били пръдметъ за ново заседание въ чи

талището.

Когато апостолигЬ запитали за Стара-Загора и чули

отъ Павурджиевъ, че младежи се събиратъ въ читалището

за да говорятъ за народни работи, поискали да видятъ не

кого отъ тъхъ.

Тръбва да се забележи още, че по-рано въ Клисура

не бъ основаванъ комитетъ. Между учители само и по-ин-

телегентни се говорило за възстание и освобождение, но

нищо организирано не е имало. Читалището бъше основано

още отъ пръди 1870.

БЪдни българи въ тъмници хвърлятъ,

Народни жизненни сили смучатъ.

Тамъ въ Цариградъ дружини сбиратъ,

Патриарси цъ\ль благославятъ :

Да се успЪе да се потжпче,

Въ Македония българщина вече !

Гръцки учители безплатно служатъ,

И гръцки книги даромъ се даватъ :

Само да може младо българче,

Да се пръобърне въ сжщо гърче.

- А ний, братя, какво ли правимъ,

При тия гръцки движения ?

Повеч'то хладнокръвни стоимъ,

При народнигв злочестия.

! . . . .

Единъ день и ний здобити,

Съ наука и просвЪщение,

Съ изряденъ успъхъ обвити,

Въ морално образование,

Щемъ тръгнемъ, къмъ кждъто щемъ,

И направо ще се поведемъ.

Тогава веч' не ще ни пръчатъ,

Ни патриаршески проклътии,

Ни гръцки комитети, комисии,

Ни грозни паликарски дандании! ....
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Късно пръзъ нощьта, сега, Павурджиевъ похлопалъ у

приятеля си Хр. Ф. Поповъ, и заедно послъ- озовали се при

апостолигв. Други не били викани. Апостолит-в се открили

по каква мисия ходятъ, и П. Павурджиевъ и Хр. Ф. По

повъ произнесли, по диктовката на Бенковски, бунтовната

кл-втва, като съ това образували и първото щастливо зв-вно

въ дългата върволица отъ върни гнезда на революцион

ната агитация въ Четвъртия окржгъ.

Както можеше и да се очаква, впечлатлението, произ

ведено отъ апостолитъ върху двамата новооглашени, е било

извънредно силно. На другия день, Павурджиевъ и Поповъ

свикали всички свои приятели на съв-вщание, и комитета

билъ основанъ отъ сжщитъ лица: П. Павурджиевъ, Хр. Ф.

Поповъ, Ст. Почековъ, Хр. Драгановъ и Хр. Г. Трувчевъ.

Рано сутриньта апостолите хванали пжтя за Карлово.

III.

Апостолигв въ Карлово. При Бай Иванъ Арабаджията въ Царацово.

Основаване комитетъ въ Пловдивъ и Царацово. Скица на плана за по-ната-

тъшенъ маршрутъ изъ окржга.

Стариятъ Карловски комитетъ оставаше незачекнатъ.

Пр-Бследванията по Старозагорското възстание не го

беха засегнали. Къмъ него принадлежаха : Х. В. Караива-

новъ, В. Платнаровъ, Н. Гичевъ, Ст. Странски, Ил. Мила-

новъ, Д-ръ Киро Поповъ (об-всенъ по възстанието въ 1876 г.),

Костадинъ Поповъ Папата, братъ на първия по-сетнъ Вра

чански епископъ, Илия Симеоновъ и Братия Илия и Тинко

Рачови (последния обесенъ въ 1876 г.) 1)

Апостолитъ сл-взли у Караивановъ. Тъй като Воловъ е

билъ познатъ, а пъкъ и комитета сжществувалъ, избътната

е била формалностьта на клътвата. Лицата били напълно

надеждни и кл-бти. Дали имъ само опитвания, какъ да уси-

лятъ комитета, да го привикатъ къмъ новъ животъ и да

развиятъ двятелность върху нови начала. На другия день

още — 17 януарий — апостолигв хванали пжтя за Пловдивъ.

1) Заимовъ, „Василъ Левски", 96.
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Веднага, слъдъ като апостолите си тръгнали, съживъ-

нитъ привърженици на стария комитетъ въ Карлово събрали

се на заседание, основали и циментирали новъ комитетъ, съ

постояненъ съставъ (настоятелство) : Караивановъ, Ил. Ми-

лановъ и В. Платнаровъ.

Разказътъ на 3. Стояновъ, 1) чте Бенковски и Волозъ,

на 10 Февруарий, сл-взли у Ганчо Гайтанджията, кждвто

произвели клътва, не може да се потвърди. Бенковски е

миналъ отъ тукъ само единъ пжть, при първото си идване,

което е могло да бжде — по всички данни, които прите

жаваме, и които споменахме до сега — по-рано, ала въ

никой случай, не можеше да бжде по-кжсно отъ 17 януа-

рий. Воловъ, комуто на грижитъ по-кжсно принадлежеше,

както ще видимъ, този районъ, слизалъ е наистина у Ганю

Николовъ, наричанъ Маджарътъ — една малка кжщица въ

долния край на града, кждъто преди е спиралъ охотно и

Левски но, както казахме, то ще бжде по-послъ. Тука,- въ

кжщата на Маджарътъ, Воловъ при второто си идване

преЗъ Февруарий, е дъйствително клълъ нъкои видни бога

таши отъ града, което обстоятелство, навърно, 3. Стояновъ

е примъсилъ съ първото идване на Воловъ въ другарство

съ Бенковски. Въ сжщата клипа е шито малкото Панагюр

ско знаме, поржчано отъ Воловъ и донесено отъ слиция

въ Панагюрище, съ което се и прогласи възстанието, както

ще видимъ на свое м^сто. ^

Апостолите зели адреси за разни села : като Карато-

пракъ, Синджирлии, Елешница, Паничери и др., а за Плов-

дивъ не тръгнали направо по шосето, но се отбили въ Ца-

рацово при Иванъ Арабаджията, познатъ дъецъ отъ вре

мената на Левски и останалъ такъвъ и за въ блдаще.

Бае Иванъ, родомъ Каратопраченецъ и заселенъ отъ

години тукъ, работъше коларство. Сиромахъ, но честенъ

човъкъ, той живееше въ една отъ пристройките къмъ дома

на богатия селянинъ и неговъ приятель, Божилъ Ходжовъ

— една малка колибка, въ самия дворъ на приятеля, въ

която е работилъ своя занаятъ. Въ тая колибка и днгсъ

още жив-ве стопаницата на покойния Арабаджия.

!) Томъ I, стр. 320.
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Апостолитв стигнали вечерь и останали тукъ да нощу-

ватъ. Не било мжчно, домакинътъ да познае неотдавнашния

си гостенинъ. Бай Иванъ не билъ измънилъ на далото.

Още зараньта, стариятъ човъкъ се запжтилъ за Пловдивъ

— който е твърдъ близъкъ съсъдъ на селото имъ : не

повече отъ половина часъ. Тръбало да се подготви приема

на апостолите въ града. Бай Иванъ отишълъ при Хр. Тър-

невъ, неговъ другарь и сжщо преданъ на революционното

двло още отъ връмената на Левски.

Съ Левски Търневъ се билъ сръщалъ най-напредъ

пакъ въ Пловдпвъ. Тогава, сжщо като сега, викали го да

иде въ Царацово, но той поради нъкакви залиси не мо-

жилъ да иде, та Левски самъ дошълъ. Отпослъ вече кж-

щата на Търнева стана агитационна станция въ Пловдивъ,

сжщо тъй, както и колибата на Арабаджията бтзше станция

въ Царацово.

Още сжщия день, Търневъ, като зелъ за другарь и

Хр. Благоевъ, върналъ се съ Бае Ивана въ Царацово, а ве-

черьта двамата апостоли били заведени въ града. Тукъ

слъзли въ хана на Търневи, въ Каршиака, ала не пръспали

тамъ отъ пръдпазливость. Търневъ ги повелъ въ кжщата

на Ст. Дрънски, който живълъ пръзъ онова вртше въ

гръцката махала, между Хисаръ и св. Петка. Въ сжщата

кжща живъли Хр. Благоевъ и Антикаровъ.

Тукъ, освънъ Хр. Благоевъ и Ст. Дренски, били сви

кани на съвтзщание още : Н. Караджовъ, Кочо Чистемен-

ски и Свъщарозъ. 1) Апо:толитъ развили програмата си.

Пръзъ настжпващата пролъть тръбало да се организува

сериозно възстание. Отъ присжтствующите се образувалъ

и комитета. Споредъ Хр. Благоевъ, съв-вщанието станало

въ кжщата на Кочо Чистеменски, кждъто и пръспали апо-

столитъ.

За да се нагоди и връмето, въ което апостолитъ сж

били въ Царацово и Пловдивъ^—поне, за да се видятъ и

мъстнитъ източници, за които, всякой случай, принудени

1) Захарни Стояновъ прибавя, че сж били викани оше : Калчевъ, На-

ботковъ, А. Балтовъ и Т х. Георгиевъ, за което нямаме достоверни данни.

.Записки*, т. III, 268.
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<:ме да държимъ смътка, поради липса на документи и па-

мятници—ще приведемъ нтзкои отъ разказигв на доживъли

хора.

Когато апостолигв стигнали въ Царацово, въ сжщия

дворъ, дето живъе Бае Иванъ,—у Божилови—имало свадба.

Женилъ се Георги Минчевъ Пъндишки, който е живъ. Дю-

генджията на Божила, човъкъ бекяринъ, като живълъ у

него, билъ кумъ. За да скрие гостигб отъ голъмата нава

лица, и тъй като въ кжщицата на Бай Ивана, като въ сжщи

дворъ и на лице, при това и твърдъ малка, било неудобно,

стариятъ арабаджия завелъ апостолигв въ братовата си кжща,

дъто живътгь Георги Атанасовъ Бахчиванинъ. Тая кжща

е пакъ въ този голъмъ дворъ, само отсръща и на страна.

Свадбата, споредъ както разказватъ ония, що се женили

тогава, била по Атанасовдень. А тъй като главни веселби,

особно въ кжщата на кума, ставатъ тукъ само сръщу не-

двля, пристигането на апостолигв требва да се тури въ

сжбота сръщу недвля. Атанасовдень въ 1876 г. пада въ

недвля, 1 8 януарий. Свадбата като е била по Атанасовдень

т. е. приблизително около тоя праздникъ, апостолитъ сж

стигнали тукъ или на 17 януарий, или слъдующата неделя

— 24 януарий.

Само едно може да има съмнително въ тъзи спомени :

за кое идване на апостолигв се говори, когато отивали за

Пловдивъ, или когато се връщали отъ тамъ. Мжчно е изобщо,

слъдъ триесеть, години, да установяваме дати на память.

Въ кжщата на Чистеменски събрали се, втората вечерь,

пакъ сжщигв лица, безъ Караджовъ и Дрънски. Тукъ влъзли

вече въ подробности, какъ да се организира възстанието.

Третята вечерь апостолигв пръспали въ хана на Търнева,

-а споредъ разказитъ на нъкои — пакъ у Чистеменски.

А сутриньта вече домакинътъ, Хр. Търневъ, самъ по-

велъ гостигв си назадъ за Царацово, както ги беше до-

велъ отъ тамъ. Бай Иванъ сжщо билъ стигналъ, за да ги

придружи.

Въ Царацово свикали сега десетина селяни. Събрали

се въ кжщата на Божила, кждъто и пр-вспали апостолитъ-

Събранието е имало за цель само да уформи сжщес*

твуващия тамъ комитетъ, който не бъше разтурянъ.



74 История на Априлското възстание

Въ интименъ съвътъ съ Бай Ивана, Божилъ Ходжевъ

и Хр. Търневъ, съставилъ се списъкъ на всички околни

села, които ще обхване пропагандата. Апостолигв сжщо на-

чъртали плана на своя маршрутъ. Споредъ тоя планъ, Бен

ковски хваналъ пжтя за Старо-Ново-Село, и отъ тамъ за

Копривщица и Панагюрище, а Воловъ, слтздъ като се опи-

талъ, споредъ разказа на нтжои, да основе комитетъ въ

Татаръ-Пазарджикъ — но безуспъшно — повьрналъ се и

ударилъ на дътно къмъ Синджирлий и Карлово.

Иванъ Атанасовъ Арабаджията ималъ още отпръди

сношения съ върни хора отъ ближнитъ села : Мързянъ,

Чирпелий (Климентиново), Строево, Радиново, които се на-

товарилъ отново да приготви.

1V.

Пжтьтъ из Бенковск! отъ Царацово къмъ Копривщица и Панагюрище.

ПрЪзъ Дуванлий въ Елешница. Комитета въ Старо-Ново-Село. До Коприв

щица. Първото заседание. Петко Кундураджията предизвъттитель въ Пана

гюрище. Основане на Копривщенския комитетъ. Съставъ. Разнор-вчиви източ

ници за деньтъ. Текстътъ на клътвата. Интересенъ епизодъ : какъ Бенковски

отрича себе си.

Въ запискитъ на Генчо Динчовъ отъ Елешница четемъ

подробности за по-нататъшния маршрутъ на Бенковски.

Генчо Динчовъ презъ 1 876 г., билъ дюгенджия, какъвто

е и сега. По-рано, презг 1867/8 — 1868/9 г., билъ учи-

тель въ Елешница, оженилъ се и останалъ дюгенджия. Ро-

домъ е отъ Стрелча, тамъ се училъ при Х. Дяконъ Хи-

лендарецъ. Пръзъ 1876 г. билъ на 28 години. Съ даскалъ

Найденъ Сланинковъ, когото по-нататъкъ ще сръщнемъ, се

знаелъ още отъ 1865 — 66 година, когато той бъше учи-

тель въ Цалапица. Отъ 1867 г., Найденъ си остава учи

теля въ Старо-Ново-Село.

Като излъзълъ отъ Царацово, Бенковски отишълъ въ

с. Дуванлий - - 1 V* часъ отъ Царацово — и основалъ ко

митетъ. Оттукъ довелъ го до Елешница приятеля на Г.

Динчовъ, дуванлиецъ, Танчо Петковъ.

Елешница имала 95 — 100 кжщи —- всички български.

Била е войнишко село. Селякигв давали войници (коняри),
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както бъше това и съ Панагюрище, Войнягово и Цалапица

(половината) 1)• Бенковски слъзълъ въ Елешница у Г. Дин-

човъ, късно кждтз 3 — 4 часа по турски вечерьта. Бърже

се намърили десетина съчувственици. На слъ\цующата нощь

Бенковски спалъ у Г. Кумановъ за промена. Тамъ се и

клъли новопосветенитъ Петко Вълковъ, Рангелъ Костади-

новъ и Георги Кумановъ, които скупомъ образуватъ и по

стоянния съставъ на комитета.

Сжщата нея нощь и даскалъ Найденъ отъ Старо-Ново-

Село, комуто е било извъстено, разбира се, дошълъ самъ

и повелъ апостола нататъкъ. На съмване тръгнали. Отъ

Елешница до Старо-Ново-Село е 1 часъ разстояние, та

върно е било пръсмътнато, да се прибератъ пръди още да

съмне. Всбкждб по-нататъкъ ще бждемъ свидътели, какъ-

неуморимъ и пръ\цпазливъ е Бенковски.

Както Генчо, тъй и Найденъ б-вха близки съ Арабад-

жията, който ги пръдупредилъ за Бенковски. Та първитъ-

сигурни стжпки на апостола се длъжатъ все пакъ на вер

ния другарь на Левски.

Бждащиятъ герой на Априлското възстание още веднажъ

не стжпи по гбзи мъста. По-късно минава Воловъ презъ Фе-

вруарий и послъ още еднажъ на Връбница. Въ Старо-Ново-

Село Бенковски слиза у Ненчо Налбантина, и най-малко ще да

е престоялъ тукъ 2 нощи. Но споменитъ сж изобщо твърде

смжтни въ днешно връме. Още повече, че липсватъ живи

и надеждни поборници въ оня край. Комитета се съставилъ

отъ Ненчо Искрйовъ Налбантина, Даскалъ Найденъ (Ива-

новъ Сланинковъ), Михо Мирковъ, Тодоръ Начевъ и поп-ь

Атанасъ. Клъли се у Ненчови.

Пжтьтъ на Бенковски сега лежеше за Копривщица.

Бенковски не искалъ да се издаде, отде е родомъ, за

туй и родния си градецъ държалъ между чуждитъ. Прочее,,

той поискалъ пакъ хора да го съпроводятъ, както и да му

се пръпоржча върна кжща, въ която да слъзе, защото самъ

той ужъ нъмалъ тамъ познати.

Тодоръ Искрювъ Налбантинътъ, нареченъ още Душанца-

лията, на когото Ненчо Налбантинътъ въ Старо-Ново-Село

1) Иречекъ „Княжество България", томъ 1! — 347.

-
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^ъше братъ, билъ опръдъленъ да бжде оня човъкъ, въ кж-

-щата на когото апостолътъ ще слъзе. Така само Бенковски

се отправя за Копривщица. Ненчо му далъ за спжтникъ

•своя зетъ, Харалампия Недълевъ, който се занимавалъ съ

кираджилъкъ, и който тръбвало да доведе апостола въ на

сочената роднинска кжща.

Едновременно, Даскалъ Найденъ Сланинковъ тръгналъ

да пръдизвъсти и Стрълчани да чакатъ апостола. А Стрълча

стоеше на пжтя на Бенковски отъ родното му мъсто до

Панагюрище.

Пжтьтъ отъ Старо-Ново-Село за Копривщица минава

пръзъ Сръдна-Гора. Пжтницитъ пжтували на коне. Имало

дълбокъ снъгъ, който газили съ мжка. Пръкия конски пжть

е пръзъ Дутова Поляна. Другиятъ пжть, пръзъ Зелена По

ляна, обикаля 1 часъ. Пжтницитъ зели направо.

Късно вечерьта стигатъ тъ въ^ Копривщица и — раз

бира се — слизатъ у Тодоръ Налбантина. Бенковски пра-

тилъ записка до Найденъ П. Стояновъ, главенъ учитель, да

дойде при него. Найденъ билъ отъ пръди посветенъ на

дълото. Той бъше по-рано учитель въ Панагюрище. Прос-

вътенъ, зрълъ мжжъ и отъ сърдце пръдаденъ на народния

идеалъ за политическа свобода, той бъше познатъ въ окол-

ностьта. Найденъ сега обадилъ, отъ своя страна, и на Ка-

блешковъ — сжщо познатъ и почти самостоятеленъ апос-

толъ за политическа свобода.

Двамата незабавно отишли въ кжщата на Танчо Ша-

бановъ. Слъдъ единъ малъкъ съвътъ, приятелитъ ръшили,

че не могатъ да се събиратъ въ кжщата на Тодоръ Нал

бантина, дъто ги чакаше Бенковски, защото на домаш-

нитъ на налбантина не могли да се довърятъ, та пра

тили Танчо Шабановъ да земе апостола у дома си. А сами,

Найденъ и Каблешковъ, останали у Шабанови да чакатъ.

Кжщата на Танчо, която още и днесь стои, както си

е била тогава, е на отстранено мъсто, и въ нея може да

се дойде незабълъзано и лесно отъ горния край на града.

Шабановъ нъмалъ дома си освъиъ една стара майка. Тъзи

условия бФ>ха тъкмо пригодни, за тайната и опасна сръща.

Тръбва да се забълъжи, че въ Копривщица, дъто имаше
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полицейска власть и, освънъ това, още и будни турски

очи между самигв българи, приятелитъ на свободата имаха

да се борятъ съ двоенъ врагъ, и тръбваше още повече да

се пазятъ отколкото всъкждъ на друго мъсто.

Апостолътъ и троицата Копривщенски патриоти вече-

рятъ и пръкарватъ нощьта заедно. Бенковски, при надежд-

нитъ събесъдници, съ които случаятъ го сръща, отворилъ

напълно картите си. Той, за прозорливия погледъ на ко

гото не ще да е било неразръшима задача да пръдугади.

че въ бждещето възстание Копривщица може да играе рж-

ководяща роль, развилъ всичката своя енергия.

Ръшено било, сутриньта да се съобщи на всички на

деждни хора, за да се събератъ на събрание за слъдую-

щата вечерь. Числото на лицата се пръдполагало да бжде

около 12.

Въ сжщото вртше, додъто сж ставали приготовления

за пръдстоящето събрание, Петко Бояджиевъ Кундураджи-

ята, единъ познатъ още отъ връмето на Левски револю-

ционеръ и патриотъ, родомъ отъ Панагюрище, билъ извъс-

тенъ още зараньта за пристигането на апостола. Той се

сръщналъ незабавно съ Бенковски и, по негова поржчка,

пръзъ деньтъ още заминалъ за Стрълча и Панагюрище, за

да приготви посръщането на апостола и тамъ.

Черновъждъ разсжждава погръшно, и погръшно е съ-

общилъ, че на Петко Бояджиевъ било извъстено отъ Плов-

дивъ за идването на Бенковски, „понеже и той (Петко-

Кундураджията) билъ съзаклътникъ" 1)• Ето какъ ще да е

произлъзло туй съобщение. Тъй като Петко донесе въ Па

нагюрище извъстието, да посръщнатъ Бенковски, и Черно-

въждъ е знаелъ това, другото е прибавилъ по умозръние,

защото не знае точно Бенковски до кого е отишълъ и какъ

е пжтувалъ. Иначе тръбва да пръдположимъ, че г. Черно-

въждъ притежава нъкои документи и въобще източници отъ

Пловдивъ, които не ни е споменалъ, и които ние не поз

наваме. Напротивъ, за насъ е ясно, че той не разполага и:

съ оскжднитъ макаръ и необходими данни по случая и;

1) ЧерновЪждъ, „Панагюрското възстание", стр. 8, бЪл. 3.
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принуденъ е да гради по свое усмотрт^ние. Така е излезло

у него, че въ Копривщица Бенковски слиза въ кжщата на

Петко Кундураджията, 'и че самия Петко му дава човъкъ,

който да съпроводи Бенковски до Панагюрище. Съ- една

дума, излиза въобще, че Петко е билъ всичко за револю

ционна Копривщица, което не е върно. Бенковски е зна-

елъ, че има революционери въ родното гнъздо на Караве-

лова, ала се пакъ хваща другъ тактъ — той постжпва офи

циално : обръща се къмъ непознато лице — Найденъ П.

Стояновъ, а послъдний му е билъ пръпоржчанъ отъ дру

гия Найденъ отъ Старо-Ново-Село. И сетнъ, идеята бвше

тъй узръла, че апостолитъ отъ 1876 година, смъятъ, до из-

въстна степень, да каратъ и пръзъ просото. Стига нъхой

да е добъръ патриоть, тъ му се откриватъ. Така е станало

съ Найденъ Сланинкавъ, така и съ Найденъ Попъ Стоя

новъ, и съ Петка, и съ други.

Петко Кундураджията бъчпе единъ отъ ръдкитъ дъя-

тели, отдаденъ отъ цела душа на замамчивата идея за по

литическа свобода. Като се занимавалъ съ своя скроменъ

занаятъ между чужди хора, той не билъ скжсалъ връзкитъ

си и съ своя роденъ градъ. Така, той ималъ често по-

ржчки отъ Панагюрище, кждъто и често ходилъ. Тамъ по-

държалъ той твсно приятелство съ Найденъ Дриновъ и съ

други по-будни сили, съ които често говорилъ върху бж-

дащата борба за освобождение. Ето защо Бенковски не мо

жеше да нам-ври и по-подходяще лице, което да прати като

пръдизвъститель за своето идване въ Панагюрище.

Вечерьта били свикани въ Копривщица само 10 души.

-Тв сж, освънъ извъстнигб трима — Найденъ Попъ Стоя-

нозъ, Тодоръ Каблешковъ и Танчо Шабановъ -^- още: Нешо

П. Брайковъ, Рашко Стойчовъ, Брайко Еневъ, Петко Дон-

човъ Кесяковъ, Илия Мангърътъ и Цоко Будинъ. Попъ

Никола Б"Блчовъ дошълъ малко по-късно. Н. Беловъждовъ

-отсжтствува по недоразумъние. Съ Петко Бояджиевъ, чи

слото щъ\ло да стане пълно 1 2, както се гласъше, ала

знаем ь, че кундураджията бтлне отпжтувалъ за Панагюрище.

За вр'вмето, кога Бенковски стжпилъ въ Копривщица

и кога се положила основата за тамошния революционенъ
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комитетъ, мЪстнитв източници сж твърдв ненадеждни. Въ

белъжкитъ- и протоколитъ на поборническата комисия въ

Копривщица е казано, че Бенковски е дошълъ на 12 яну-

арий, което, разбира се, ние не може да приемемъ. На сж-

щото мнъние еж. всички доживътш поборници, което лесно

се разбира, като помислимъ, че въпросната комисия се е

състояла пакъ отъ сжщигв, и че и протоколитъ сж дър

жани и подписани пакъ отъ гвхъ. Тъзи протоколи—единъ

тлъсть тефтеръ — сж били най-щастливата идея на побор

ническото тъ\ло въ градеца. Хората видвли, че старостьта

ги отвлича отъ тоя свтзтъ, и намислили да запишатъ и съ-

хранятъ своите спомени за любознателното потомство —

една много похвална и благородна идея.

Ала Бенковски не можеше да бжде на 1 2 януарий въ

Копривщица, когато едвамъ на 1 5 стигна въ Клисура. Въ

своя роденъ градъ апостолътъ е стжпилъ сръщу самия

край на голъмъ свчко.

Събранигв положили клътва. Текстътъ на тази клътва

е дон-бкждб възпроизведенъ отъ нъкои съвръменници—на

память, разбира се—защото я нъмаме запазена документал

но—нъмаме я черно на бъло. Попъ Груйо отъ Баня, за когото

по-късно ще говоримъ, прънесълъ я въ своитъ- стихотворни

записки на книга. Имаме я и въ запискитъ- на Захарий Стоя-

новъ. Сжщо и въ книжката на г. Бъловъждовъ тя не липс

ва, но е отъ една и сжща редакция. Единъ домороденъ

живописецъ въ Копривщица, който завъщалъ на потомството

нъкои картини, изображающи какъ е пукнала първата пушка

за възстание въ родното му гнъздо, записалъ клътвата на

гърба на едно отъ своитъ оригинални произведения — отъ

които нъкои сж пръпечатани вече въ „Княжество България"

на Г. Димитровъ — и които сж запазени дори въ собстве

ната кжща на художника въ родния му градъ. Колкото,

обаче, и да е грижливо и старателно записана тази клътва,

струва ни се, тя е пакъ пръписъ отъ 3. Стояновъ и дъло

не само на върна память, но и на писателско перо. Ето

текстътъ на клътвата, приблизително: „Заклъвамъ се въ

името на Бсемогжщаго Бога, че за слава на народа си и за

честьта на Православната въра ще забия петстотинь-годиш
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ния ръждясалъ български ножъ въ гърдитъ на келявия

султанъ. Ако пръстжля клътвата си, да бжда проклвтъ отъ

ц-блия български народъ и да ме постигне най-тежкото Бо

жие наказание". 1)

Единственниятъ споръ върху този текстъ би билъ, дали

покойния Захарни Стояновъ, за да го възпроизведе, се е

водилъ по стиховеттз на попъ Груя, или послъдния е гра-

дилъ своята поезия върху готово нагласената отъ мемоари-

ста клътва. Но тъй, както я имаме, тя е, и по стилъ, и по

композиция, рожба на Захария Стояновъ.

По редътъ си, апостолътъ поржчалъ какви бунтовни

принадлежности тръба да си набави всъкой съзаклътникъ.

Далъ сжщо необходимигв съвъти по организацията — какъ

да се събиратъ статистически свъдения, какъ да се привеж-

датъ нови бунтовници подъ клътва, начърталъ устройството

на парични сборове, поща, тайна полиция и пр.

Първитъ съзаклътници отъ първото събрание сж обра

зували и единъ видъ учредителенъ комитетъ.

Отъ пръбиваванието на Бенковски въ Копривщица се

е запазилъ единъ интересенъ епизодъ, който освътлява нъ-

кои изключителни чърти въ характера на силния послт> аги-

таторъ. Както знаемъ, идейки въ родното си мъсто, той е

билъ ръшенъ, не само да се не обажда на домашнитъ си,

но и до край да държи, въ строга тайна, копривщенското

си произхождение. Танчо Шабанътъ, пратенъ да го доведе

у дома си, позналъ го още отъ първъ погледъ. Бенковски

настоявалъ да отрича себе си. Танчо, който е още живъ,

разказва съ увлечение за случката. Апостолътъ билъ най-

послъ принуденъ да се признае. Но и принуденъ е билъ

на това, или способствувало е пакъ едно случайно обстоя

телство. Пръзъ есеньта 1875, едва нъколко мъсеца по-рано,

Танчо билъ въ Цариградъ и тамъ се сръщналъ съ Бенков

ски. То е било тъкмо въ онуй връме, когато Бенковски

б-вше миналъ въ турската столица, натоваренъ, заедно съ

Заимовъ, да подпали седалището на Султана и да го из

1) Н. БеловЪждовъ, .Първата пушка", стр. 31.
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гори отъ основитъ. Този опитъ излъзе, както знаемъ, яловъ.

Тамъ прочее, двамата копривщенци се сртзщнали и Бенков

ски, види се, тогава нтзмалъ никакви причини да крие рода

си. Сега, Танчо му напомнилъ тъзи обстоятелства на недав-

нашната среща, Бенковски се противилъ, ала най-послъ

билъ принуденъ да капитулира. Твзи обяснения станали по

пжтя къмъ Танчовата клипа. Ала тъй като у дома ги ча

каха даскалъ Найденъ и Каблешковъ, Бенковски помолилъ

Танча, да не издава тайната му, защото — обяснилъ той —

като го узнаятъ кой е, могли сж да изгубятъ нуждното оба

яние къмъ дълото. Танчо объщалъ. Ала и тази искусвено

издигната позиция не могла да се одържи. Танчо не мо-

гълъ да скрие отъ Даскалъ Найденъ и Каблешковъ, ала

тукъ и замързва тайната. На 3. Стояновъ не била неизвъ-

стна тази случка, макаръ и да ни я съобщава малко друго

яче. Той казва, че Бенковски се обадилъ само на Найденъ

Попъ Стояновъ, като добавя, че въ връме на агитация

едва ли е имало нъколко души, които да знаятъ, че Бен

ковски е отъ Копривщица. 0 Бенковски зелъ честно слово,

че ще пазятъ неговата тайна — за да не се вредило на

дълото. Освънъ това, апостолътъ оставилъ и писмо до

майка си, което требвало да й пръдадатъ, когато си от

пжтува. Въ него той й поржчвалъ, между другото, да му

прати единъ топъ шаекъ, който да предаде на Шабановъ.

А на послъдния поржчалъ да продаде шаека и стойностьта

да впише, като вносъ отъ Бенковски, за касата на коми

тета. Така той и лично изплатилъ дългътъ си — колкото и

да е скроменъ той— къмъ своя роденъ градъ. А може би,

и по тоя своеобразенъ начинъ е далъ изразъ на затаената

въ душата си частична обичь къмъ бащиния и съграждани.

Често по-избранитъ характери сж и твърдъ чудновати въ

пожеланията си.

1) 3. Стояновъ, .Записки" томъ I, 502.

История на Априлското възстание.
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V.

До СтрЪлча. СвЪдения за селото. Съставъ на комитета. Особенни

причини за усггЪха на агитацията.

Споменахме, че учительтъ Найденъ Сланинковъ тръгва

отъ Старо-Ново-Село, за да пръ\цизвести Стрълча. Той из-

вършилъ точно своята задача. Обадилъ на стрелчани, че

Бенковски е заминалъ за Копрившица, и че тъ- сж длъжни

да пратятъ човъкъ, който да го доведе въ селото имъ.

Стрълчани, наистина, опрътгвлили Яко Кацаровъ, който да

придружи апостола.

Найденъ Ивановъ Сланинковъ билъ стигналъ въ Стр-влча

привечерь (по икиндия), а тръгналъ и самъ той съ Яко Ка

царовъ за Копривщица, дъто пристигатъ въ 3 часа пръзъ

нощьта по турски (9 часа). Бенковски намърили, разбира

се, у Шабанова. Апостолътъ си поотспалъ до среднощь и

тогава тръгнали за Стрелча само съ Яко Кацаровъ. По

пжтя Бенковски пъ\лъ: „Гледай ме Дено, Д-внке,

Азъ съмъ днесъ въ бойно поле,

Да ме плачатъ Двнкеле,

Звъзди, ДЬнке, и мъсецъ" —

и стрълялъ съ револверъ. Д. Коклювъ разказва сжщо, както

И други, които сж ноцгв съпровождали Бенковски, че той

обичалъ, като Левски, да пъе, А като се разигравала кръвьта

въ жилитъ на зебешкия делия — кръвь още и на буенъ

балканецъ —:той и стрълялъ.

Като български пробуденъ центъръ, Стрелча още

отъ доста рано не е била чужда на революционнитъ идеи.

Филипъ Милювъ Чиширановъ получавалъ възстанически въ-

стници, издавани въ Ромжния. Левски посътилъ селото, ед

накво както и Панагюрище. Довърени лица на апостола

били : Недълю Стойновъ, Филипъ и Ганчо Чиширанови,

Рашко Г. Гуджовъ и Св. Бойчо Петровъ. 1)

Стрелча въ 1876 броеше 450 кжщи български, 40

турски и 30 татарски (дошли изъ Русия), съ едно училище

и една джамия. Захариевъ2) означава пръзъ 1870 г. числото

1) Записки на М. Т. Балтовъ.

г) .Описание и пр.", стр. 40.
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на кжщитв: 200 български, 40 турски и 32 татарски, 1

училище и 1 джамия. 5) Въ училището се учило български,

и въ селото не се помни гръцкиятъ езикъ. Разказватъ за

одеския българинъ Тошковъ, който пращалъ руски книги

за библиотеката, каквато имало уредена при м-встното учи

лище. Говори се сжщо, че е имало и женско училище, отворено

презъ петдесетьгв или шеесетьгв години, пакъ съ иждиве-

нието на Тошковъ, но едва ли може да се потвърди това.

Захариевъ нищо не споменува по тази точка.

Бенковски съ Яко Кацаровъ сл-взли по тъмно въ Стръл

ча, въ кжщата на Енчо Танчевъ Фингаровъ, но въ зори

още пръминали у попъ Ивана, кжщата на когото стои по-

къмъ края на селото. И тъй като е било недъля и св. Три-

фонъ, Бенковски чакалъ, докато се свърши литургия и,

сл-вдъ черковенъ отпускъ, свикали по-познатитв хора да се

кълнатъ.

Заклъватъ се веднага сл-вдъ проповъ\цьта. Особено убъ-

дително ще да е подвйствувало на новооглашенитъ, когато

Бенковски показвалъ пълномощно отъ Централния Коми-

тетъ, каквото и носвше. А кл-вли се още на първа ржка,

запомнени- и записани изпосл-в: Св. Бойчо Петровъ и Св.

Ив. П. Евстатиевъ, братия Маринъ, Милю, Тодоръ и Иванъ

Ангелови Балтови, Милю Т. Балтовъ, Бойчо Недълевъ, Двло

Бойовъ, Ганчо Вельовъ, Енчо Фингаровъ, Милю Филиповъ

Чиширановъ, Д. П. Стайковъ, Рашко Г. Гуджовъ, Никола

Барбаловъ, учитель родомъ отъ с. Баня, Динчо и Яко С.

Кацарови, Нешо Милювъ, Грозю Филиповъ, Радъ и Грозю

Нешови, Д. Кунчовъ, Ив. Р. Тошковъ, Дончо С. Кацаровъ,

Гаврилъ Гуджовъ, Иванъ Николовъ, Кръстю Динчовъ и Ал.

Евстатиевъ.

Два дни сл-вдъ заминаването на Бенковски избрали

комитетъ (бюро) състоящъ отъ : Иванъ А. Балтовъ (пред-

седатель), Фил. Нешовъ и Никола Барбаловъ членове, Д.

П. Стайковъ секретарь. Куриери били назначени по препо-

ржка на Бенковски: Милю Т. Балтовъ и Ник. Барбаловъ а).

1) В. още сгр. 403.

*) Записки на М. Т. Балтовъ. Споредъ Ив. А. Балтовъ, кълнали се

иаеднажъ 34 души. Комитета състоялъ оть слъднитъ лица : Ив. А. Балтовъ,
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Готовностьта, съ която много селяни се стекли изед-

нажъ да се кълнатъ за идеята, се дължи на обстоятелството,

че Стрълча е, както казахме, будно место. Каблешковъ,

една година по-рано, миналъ и разбуждалъ духоветъ. Той

пръ\цсказалъ, че съ смъртьта на Левски не е свършено всичко,

че нови апостоли ще минатъ. Революционния духъ се под-

държалъ още отъ враждата къмъ мъхтнигв турци, които

беха едни отъ най-отчаянигв разбойници и главоръзи. 1)

Разбира се, че тръба да се нарече щастие, дъто гвзи турци,

бъха по-малочислени отъ българското население. Имало дру

жество, основано за да се отмъщава на турцитъ. Особно

сж били нарочени по-изв-встнигв помежду имъ— фанатизи-

ранитъ обирници и панти. Плъвникътъ на Байрамовци —

извъстни тукъ кървопийци-делии — билъ запаленъ не много

пръди възстаническия периодъ. Шгввникътъ изгорълъ съ

добитъка и кжщата. Но Байрамовци, за отплата, изгорили

СЖ.ЩО гол-вмия ханъ на НедФ>лю Стойновъ.

VI.

Мисията на Петко Кундураджията до Панагюрище. СлЪди отъ Левски

въ столнината на Априлското възстание. ДуховетЪ въ навечерие на дЬлото.

Въ кжщата на Найденъ Дриновъ. Първа срЪща. Характерни особености. При-

ежтствуващи лица. Тактъ и добро начало.

Петко Кундаруджията пристигналъ въ Панагюрище прл-

вечерь 31 януарий, сжбота — пазаренъ день за панагюрци

— и отправилъ се до Найденъ Дриновъ. Тръба пакъ да

припомнимъ тукъ, че Петко, панагюрецъ по рождение, само

отъ нъколко години жив-веше въ Копривщица. Той често

идвалъ въ родния си градъ, защото панагюрци, между които

Кундураджията ималъ не малко лични приятели, не забра

вяли своя съгражданинъ и често му правили поржчки. Петко

изработвалъ въ Копривщица, въ своя дюгенъ, поржчанигв

отъ панагюрци обуща, и сетнъ, по прекия пжлъ презъ бал

Никола Барбаловъ, Ганчо Велевъ, Поть Иванъ, Енчо Танчовъ Фида-аровъг

Найденъ Цвътковъ и Д. п. Стайковъ (секретарь). Незначителното различие

въ лица като не играе важна роль въ развитието на сьбитията по-нататъкъ,

ние го оставяме безъ по-нататъшно разискване. --...:-

1) Иречекъ, .Княжество България", томъ II, 339.
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кана (Бълотрупъ), носилъ ги назадъ на своите върни кли

енти. По тоя начинъ, кундураджийството е било най-надежд-

дното прикритие за ревностния патриотъ и появяванието му

сега въ Панагюрище не можеше да възбуди никакво по

дозръние. Той билъ приятель, както отбъл-взахме и другъ

пжлъ, съ Найденъ Дриновъ, а послъдния бъше стълпътъ

на революционния кипежъ въ Панагюрище още отъ връ-

мето на Левски.

Почвата за съставяне на комитетъ въ Панагюрище,

както донъкждъ- и знаемъ,1) бъчне готова. Стариятъ коми

тетъ, основанъ отъ Левски, не бтзше форменно разтуренъ,

макаръ че работитъ слъдъ смъртьта на великия апостолъ

и да стояха въ затишие.

Пръвъ пжлъ Левски е посътилъ Панагюрище, навърно,

въ 1870 година, есеньта. Билъ придруженъ отъ Г. Дан-

чевъ и, споредъ както разказватъ тука, още и отъ Матей

Пръображенски. Слъзли въ хана на Найденъ Дриновъ. По-

слъдниятъ ималъ довърено лице Д. Шишковъ. Комитетътъ

билъ основанъ. По-късно Левски миналъ придруженъ отъ

Общи и носещъ уставопроекта. А тогава и Комитета е

билъ окончателно оформенъ. На слъдующата година, когато

апостолътъ, види се, пакъ е миналъ съ утвърденъ уставъ

— надеждни данни липсватъ — всички лица, съставляющи

комитета, били подведени подъ формална клътва — което,

както знаемъ, б"Бше и пръдписаниятъ въ устава общъ редъ

за ц-вла България. Комитета сега ималъ слъдующкя съставъ:

Найденъ Ст. Дриновъ, Искрю Мачевъ, Ив. Ст. Джуджовъ,

Ф. Ст. Щърбановъ, Ив. П. Дудековъ, Манчо Ст. Х. Мат

нйовъ, Манчо Ив. Манйовъ, Петко Тод. Бояджиевъ, Тодоръ

Цв. Бояджийски, Андрей Ив. Манйовъ, Иванъ Поповъ (ши-

вачъ), Григоръ Георгиевъ, Кръстю Ив. Гешановъ, Георги

Н. Манйовъ и Д. Шишковъ.2) Между изброенитъ лица вли-

затъ и ония, натоварени съ тайната поща, както напр. Г.

Н. Манйовъ, живъ още. Черновъждъ треба да не е точенъ,

като казва, че комитета се съставилъ едва въ 1871. Или

той може и да има право, но тогава тръба да приемемъ,

1) Ср. т. I, .Причини".

2) Черновеждъ .Панагюрското възстание", стр. 9, заб. 4.
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че комитета окончателно е билъ уреденъ по устава (под-

веденъ подъ клетва), както всъкждъ въ България, едвамъ

въ 1872.

Слъдъ разкриването на Арабаконашката случка, когато

по цтзла България ставаха арести и всички будни еле

менти се б"Бха изпоискрили и разбътали въ странство, па

триотитъ въ Панагюрище се потайватъ, безъ обаче да из-

губятъ интересъ къмъ общото дтзло, и безъ да отслабнатъ

въ върата си. А общото пръдателство послъ, за щастие,

не засегва и тъхъ. Но все пакъ лесно е да си представимъ,

че слъдъ смъртьта на Левски, като липса желъзната ржка,

която държеше юздигв на всички, и която в-вщо направ

ляваше революционния корабъ напръдъ, комитетското

дъло въ Панагюрище, макаръ и да не огасва съв-

съмъ, стояло е неопределено, замръзнало и заковало се

неподвижно все на едно и сжщо мъсто. По-късно — въ

1875 — комитетскигв хора се държатъ въ течение на

приготовленията въ Стара-Загора чрезъ свои приятели и

близки въ Пловдивъ. Тогава — а туй вече знаемъ отъ по-

рано— свързката не б-вше още тъй тъсна между Тракийския

революционенъ центъръ въ Сливенъ и този малко отстраненъ

край, и огбдъ разгрома въ Стара-Загора, когато послъд-

ваха арестувания по цъла Тракия, патриотитъ б-вха тукъ

пръживъли нови тръвоги, но — за щастие пакъ — безъ да

пострадатъ ни на косъмъ отъ пръслъдванията. Всъкой пжт-

никъ, идещъ отъ по-далечъ и отъ Пловдивъ, който слу

чайно намине въ Панагюрище, бивалъ е тайно и съ напръг

нато внимание разпитванъ за хода на работитъ. Тъй е ус-

пълъ духътъ въ Панагюрище да се държи буденъ и въ

постояно напряжение за двлото.

Петко Кундураджията отъ Копривщица честилъ да носи

пръзъ планината обуща на своигв приятели, тиканъ не

толкова отъ апетитъ за печалба, но отъ любопитство и отъ

надежда, дано въ Панагюрище, чръзъ неуморно буднитъ

съмишленици, да се добере до утъшителни новини за делото.

Панагюрище по онова връме все още лежеше на тър

говския пжть отъ Цариградъ и Пловдивъ за София и За

падна България (пръзъ Златица), а слицо на пжлъ за Босна
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и Европа, пръзъ Т.-Пазарджикъ и Родопигв. г) А за това

ни свидвтелствуватъ редъ странноприемници и хотели, що

рабогюса тогасъ въ Панагюрище— вече затворени, разбира

се, въ днешно време.

Петко Кундураджията е билъ пон-вкога придружаванъ

отъ Брайко Еневъ — сжщо единъ, както знаемъ, отъ ко-

митетскигв хора въ Копривщица. Когато се срещали съ

панагюрскигв патриоти, разговорътъ се е въртелъ най-

често около мистериозната тема, че „има нещо". А туй се

шушне потайно, почти безсъзнателно и всвкжде, и това

още отъ есеньта, когато зръеше Старо-Загорското възста-

ние, и по-сетнъ- презъ цълата зима, кога очакватъ но

вото ДвЛО.

Но изобщо още отъ памятнитъ хайдушки времена ре-

дътъ на работитъ по тия прибалкански мъста си остава единъ

и ежщъ: зимата е сезонъ на мечтигв за юнашки авантюри,

а пролтугьта съ „шума зелена" е осжществението на всички

тия сънища. Сега пъкъ, презъ тая зима, гласътъ на ожида-

нието е по-гръмовитъ и по-опръдъменъ отъ всвкой другъ

п/клъ. Всвкой шепне: „ще има нещо". Всъкой, по импулса,

даденъ отъ времената на Левски, купувалъ оржжие и тру-

палъ барутъ; това е правилъ още пръ\ди, но прави го сега

още по-тръскаво.

Имало н-бкои златишки турци, които — като по Тро

янско и другадв — разнасяли барутъ контрабанда. Този

барутъ се фабрикувалъ въ Златишкия балканъ и продавали

го тайно по на цвли торби2.)

Найденъ Дриновъ се срещалъ още по-напредъ и съ

Каблешкова, въ Т.-Пазарджикъ. Великиятъ революционеръ,

като началникъ на станцията въ Бътшово, слизаше често

въ ближния градъ за да се види съ прияте™, каквито е

ималъ тамъ немалко. Каблешковъ говорилъ Дринову— спо-

редъ личнигв спомени на послъдния— за една тайна чета,

която се готвила да подпали Цариградъ. Защото младиятъ

копривщенски патриотъ знаялъ за обширностьта на крое-

!) Иречекъ, .Княжество България" II, 122 и 340; ср. сжщо М. Влай-

ковъ „БЪлъокки и пр."

г) .Записки" 3. Стояновъ, т. I 461.



88 История на Априлското възста ние

житъ- отъ 1875. Същаме се, че това е било отзвукъ отъ

великигв планове презъ есеньта 1875, за да се изгори

Цариградъ. Далечнитъ- вълни на мълвата за това д/бло

треба да сж пращали отпръски дори и въ най-тъмнигв

български кътове.

А сега, презъ зимата 1875—1876, Каблешковъ б-вше

вече на постоянно жителство въ своя роденъ градецъ, а

барутъ прънасяли отъ Златишко не само за Панагюрище,

но и за Копривщица. Барутътъ идвлъ на товари, преда-

ванъ за Панагюрище на кулата Медетъ. Единъ цвлъ то-

варъ прънесли и за Копривщица. Духоветъ сж възбудени.

Всичко се готви, всички чакатъ да се почне славното онова

„нъщо", за което се е говорило отъ толкова връме.

Тъкмо въ ония дни, кога Бенковски е билъ на пжть

къмъ Копривщица, Н. Дриновъ, придруженъ отъ Г. Неновъ,

ходилъ и той при Каблешкова. Въ дисагигв на конетъ си

имали и барутъ. На върщане, въ Стрълча, приказвало се

вече тайно, че въ Пловдивскигв села ходи апостолъ, което

се разчуло и до тукъ. Тъзи новина пръвъ донесълъ въ

Стрйлча Силименовъ, който билъ въ Старо-Ново-Село въ

сжщото връме, когато и Бенковски бъше тамъ. Но Сили

меновъ не можалъ да види апостола, макаръ и да желалъ.

Казали му само, че той скоро ще пристигне и въ селото имъ.

На 31 Януарий, сжбота — пазаренъ день, както ка

захме, въ Панагюрище — къмъ вечерьта, привтасалъ пра-

тенникътъ на Бенковски отъ Копривщица. Съ пристигането

си още, той казалъ на своя приятель Найденъ Дриновъ:

„Хайде сега да почваме: свърши се!"

Петко Кундураджията изв-встилъ, че Бенковски сжщата

вечерь ще пристигне въ Стрелча, двто панагюрци тръба

да пратятъ веренъ чов-вкъ, за да го доведе въ граде имъ.

Отредили Г. Неновъ Манйовъ (стариятъ, гуджо) съзаклът-

никъ още отъ връмето на Левски.

;"^!;:^На сл-Вдующата нощь Г. Неновъ придружилъ Бенков

ски до Панагюрище. Т-в тръгватъ отъ кжщата на Попъ

Ивана въ Стрелча и по срътгнощь похлопватъ въ Пана
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гюрище на вратата на Найденъ Дриновъ — въ Драгулинъ

махла. Бенковски ездилъ своя дорестъ конь отъ Вратца.1)

Още на зараньта, 2 Февруарий Срътение Господне,

били свикани у Дринова: Т. Влайковъ, Бобековъ и Искрю

Мачевъ, — като най-върни лица. Това било съвъщание,

кому и доколко бива да се довърятъ. Първиятъ отъ пови-

канит-в, търговецъ на вълна, е билъ приятель на револю

ционнитъ идеи, съ които се сродилъ отъ чести пжтувания

въ свободна Сърбия. Мачевъ и Бобековъ беха учители.

Бобековъ се отнесълъ критически къмъ апостола и прину-

дилъ го да си покаже пълномощното. Обаче самъ добъръ

патриотъ, Бобековъ се вдъхновилъ разпалено и объщалъ

всвко съдъйствие и върно служене на дълото.

Интересното е, че Бенковски не бърза въ Панагюрище

и не принуждава. Види се, че още отъ първия моментъ

прозорливиятъ апостолъ е билъ проникнатъ отъ важностьта

на тоя пунктъ, който послт^ требаше да стане столица на

цтзлата агитация и на целото двло: въ лицето на пана

гюрци той е респектиралъ още отъ сега бждащите свои

столичани. А не даромъ и по-големи села, като Старо-Ново-

Село и всички други по цълата Пловдивска околность, сж.

насочвали агитатора къмъ Копривщица и Панагюрище, каз

вайки, че на тия гол-бми и чисто български интелигентни

гнъзда се пада да поведатъ, за другитъ по-нататъкъ лесно.

Но разбира се, апостолътъ предвиждалъ върно, че въ родната

си Копривщица той, Бенковски, особно поради изключи

телната своя натура, — буйна, неудържима и заповъдни

ческа — не можеше да играе оная роля, която му прили:

чаше, и която по-послъ наистина му се и удаде. Въ род

ния му градъ щеха да го спъватъ комшийски, роднински

а може би още и иерархически чувства, за кой е по-

!) Тома Георгиевъ казва, че прЪзъ Февруарий стигнали въ Панагю

рище апостолигв Георги Бенковски, Петъръ Ванковъ и Георги Икономовъ

(в. „Бъмгвжки за Средногорското възстание", Со:р. 1901, стр. 5), което ние

вече знаемъ, че не може да бжде в-врно. Икономовъ дойде въ Панагюрище

много по-късно, извиканъ отъ самия Бенковски, за което свидетелствува и

3. Стояновъ. Ванковъ (Воловъ) дойде по-късно въ Панагюрище, а комитета

е основанъ тамъ само отъ Бенковски.- ЧерновЪждъ (.Кратко описание на

Панагюрското възстание", 12) сжщо е нагазилъ въ неточность, като твърди,

какво „подиръ нЬкои препирни между Бенковски и Ванковъ, съставнлъ се

комитетъ въ Панагюрище". ;
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старъ и кой по-младъ, кой по-богатъ и кой по-благоро-

денъ, кой отъ кръвь и кой не. „Свътската рутина на ко-

привщенци" — както се изразява г. Иречекъ — щъше да

тежи като водениченъ камъкъ на вратътъ на буйния аги-

таторъ, честолюбивъ самичъкъ достатъчно и пов-влителенъ,

и остъръ, и съ всички непримирими шипове на револю

ционния лагеръ, тъй богатъ, както знаемъ, съ демагогско

високомърие и съ сектантски фанатизмъ— щъше да го спъва

и унижи, може би; а зебешкия делия бъше достатъчно

сприхавъ самъ по себе, че и бабаитинъ, колкото тръба, за

да не търпи никой авторитетъ надъ главата си. За него е

оставало само Панагюрище, кждъто той тръбаше или да

стжпи здраво, или да потъне за винаги въ мрака на без-

славието.

Привиканитъ ръшили на първа ржка да повъратъ

тайната само на слъднитъ лица: Симеонъ х. Кириловъ,

който бъше заможенъ човъкъ; Петко Мачевъ, сжщо отъ

по-възрастнитъ и заможни хора въ града; Маринъ Шиш-

ковъ, Ив. Джуджевъ и Зах. Койчевъ. Всички се събрали

вечерьта — пакъ въ кжщата на Найденъ Дриновъ — на

съвъщание. Бенковски билъ пламененъ и убъдителенъ, но

не заповъдникъ, какъвто става само по-послъ.

Ръшили да се почака нъколко дни, за да спечелятъ

още близки и върни хора. Така щело неусетно да се раз

шири кржга на посветените. Къмъ такта на агитатора се

присъединило благоразумието на виднитъ и имотни хора отъ

града. А печелило се още и туй, че опасното дъло, което

не е могло да не внуши, още при първа стжпка, колеба

ние въ по-малодушнитъ, излизало изеднажъ пръдъ очитъ

на всички, заякчено и опираще се върху цвъта на цълото

гражданство на мъстото. Може би, и пръдпазливостьта е

диктувала на панагюрскитъ патриоти, да не излизатъ мал

цина, като инициатори. Мнозинството не само дава удобно

прикритие, но още е силенъ мораленъ лостъ за всъко рис-

кувано дъло. Кога всички сж наедно, мжчно се пръдаватъ,

пъкъ и да дойде катастрофа, наказанието е мжчно.

Бенковски проявилъ въ тоя случай своя богатъ даръ

на съзерцатель, както сж го имали всички силни водители
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на маситъ. Отъ ентусиаститъ, повече селяци — демократи

въ своята душа — панагюрци, той не настоялъ да иска

повече. Той се положилъ на т-вхъ, уверенъ, че тъ- съ

ггвсни и хоро ще поведатъ напръдъ онова двло, което съ

сърдце прегърнатъ, и което и поведоха по-подиръ.

VII.

Първо отиване на Бенковски въ Т.-Пазарджикъ. Съчувственици. Съ

брания. Основаването на комитетъ. Постоянниятъ съставъ. На обратенъ пжть-

къмъ Панагюрище.

На разсъмване, още слицата нощь, 4 Февруарий, при-

друженъ пакъ отъ Г. Неновъ, Бенковски хваналъ пжтя за

Пазаръ. Зазорило се въ Попинци, двто се отбили въ кж-

щата на Ив. Карабойчевъ, убитъ послъ" въ възстанието.

Тамъ повикали дяконътъ, наричанъ х. Дяконъ, комуто Бен

ковски повърилъ тайната на двлото. Този Хаджи Дяконъ

се оказалъ добъръ съчувственикъ на делото, а съ това

Апостолътъ си създавалъ убежище и въ туй село.

Пж/гницитъ- не се маяли много и продължили напръ\цъ.

Зели единъ водачъ, който да придружава Бенковски, а Г.

Неновъ тръгналъ напредъ, за да пръдупръди хората въ

Пазарджикъ. Съгласили се, Бенковски да го чака на Сарай.

Г. Неновъ носилъ писмо отъ Найденъ Дриновъ до

Отона Ивановъ, сахатчия въ града. Работата се посръщ

нала. Отонъ Ивановъ и Г. Неновъ приготвили въ Ражан-

ковия ханъ прибъжище за апостола. На мръкване Г. Не

новъ довелъ Бенковски отъ селото Сарай до града.

Отонъ Ивановъ се срещналъ съ Константинъ Велич-

ковъ и Яковъ Матакиевъ, учители тогава въ града, и съ--

общилъ имъ, че пристигналъ апостолъ, за да се приготви

възстанието. Р-вшили да съобщатъ и на Георги Пеневъ Х.

Величковъ и слъ\дъ вечеря да се събератъ въ училището.

Тамъ Отонъ Ивановъ довелъ на опрътгвленото време и

Бенковски. По желанието на присжтствующитъ, апостолътъ

показалъ пълномощното си. Съвъщанието, споредъ разказа

на доживътш, траяло доста дълго. Съзнавала се слабостьта
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на народа, самъ да се опълчи противъ турцитъ, и мъстни-

тв питали, дали и Сърбия и Русия сж изказали, по нъка-

къвъ начинъ, готовность да отворятъ и гв война на Тур

ция, слъдъ като населението въ България възстане. Подоб

ни въпроси ще .сж възниквали, разбира се, почти всбкжд-б,

и всбкжд-б отговаряха тв на явнитъ нужди и на двйстви-

телностьта.

Апостолътъ изобщо намърилъ и тука съчувствие. Пъкъ

и всвкой отъ неговигв слушатели билъ отъ по-рано още

посветенъ въ революционнитъ идеи, които вълнуваха цвлия

народъ. Р-вшили, слъдующата вечерь вевкой да привика по

нъкого отъ познатитъ си върни хора, по пръимущество че

стни лица и съ състояние.

Отонъ завелъ Бенковски у гЬхъ си, да нощуватъ за

едно. Часовникарьтъ живълъ въ новата махла, заедно съ

учителя Петъръ Странджевъ, сопотненецъ.

Събранието се състояло на другата вечерь въ Варуш-

екото училище. Присжтствували : К. Величковъ, Я. Мата-

киевъ, Г. Пеневъ, Ив. Войводовъ, Н. Стоименовъ, Отонъ

Ивановъ/ Ив. Ръжанковъ, Тод. Христовичъ, Кунчо Куртевъ,

Ив. Куртевъ, Кузма П. Томовъ, П. Пеневъ и П. Странд

жевъ. Всички се клъли.

Слъдъ заминаването на апостола, отъ заклътигв по

въреници се образувала комисия, която провъзгласила за

пръдседатель Я. Матакиевъ, секретарь Г. Пеневъ, касиеръ

П. Пеневъ, началникъ на тайната полиция Отонъ Ивановъ

И заведующъ въоржжението Н. Стоименовъ. Не ще съм

нение, че и тукъ, както всъкждъ, изреденитъ титули съ

повечето нова кръщавка. Ние ги пръдаваме, за да възпро-

изведемъ донвкжд-б м-встната редакция1).

1) Относително самия съставъ на това учредително събрание, сжше-

ствува голямо разногласие между живигв още поборници отъ Татаръ-Па-

зарджикъ, което лесно може да се разбере. Ала ние нзма да се спираме спе

циално върху това, нъма да разясняваме, отдъ произлиза разногласието, за

щото всъкждъ се повтаря едно и сжщо. Хората еж заинтересувани да запа-

Зятъ името си или името на нъкой приятель, но прибави ли се или отнеме,

сама историята нито печели, нито губи нъщо. Остава историкътъ насрЪдъ,

който, за да не бжде обвиненъ въ едно или друго, длъженъ е да се обяс

нява. ПрЪди всичко, цялото здание се гради, разбира се, на память, но па-

пятьта е твърдъ ненадеждна опора за работи, станали пръди тридесеть го
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Избраната еднажъ комисия по-късно се видоизмънила,.

което потвърждаватъ всички живи. Около Великдень, Най-

денъ Дриновъ отъ Панагюрище се явилъ като делегатъ на

Бенковски, и тогава се установила окончателно една нова

комисия, която, по подобие на онази, която ще видимъ въ

Панагюрище, се състояла отъ 12 члена, както слъдва: Г.

Пеневъ, К. Величковъ, Я. Матакиевъ, Кузма П. Томовъ,.

Ст. Стояновъ, Ив. Ръжанковъ, Н. Стоименовъ, П. Странд-

жевъ, Петко Тодоровъ, Мито Янкуловъ, Ив. Стойковъ и

Кою Петковъ 1). Бенковски и Г. Маневъ тръгнали пакъ на-

задъ. Това е било на другия день, слъдъ засъданието, при-

вечерь, 6 Февруарий, петъкъ. По пжть, тъ се отбили въ

Джумая, при Попъ Марко. Отпочинали си малко въ По-

пинци, пакъ на сжщото мъсто, у Иванъ Карабойчевъ, дъто

спираха на отиване, и призори, въ сжбота, 7 Февруарий,

влъзли въ Панагюрище.

дини. Ето отде произлизатъ и неточностите. Въ случая, въпросътъ е дори

главоломенъ Отонъ Ивановъ, въ своите записки, изважда всички присжт-

ствували до 17 души, като именува, освянъ дадените по-горе лица, още и

слътшитб: Миху Стефановъ, Ст. Акрабовъ, Стоянъ Стояновъ и Ив Стай-

ковъ. А Матакиевъ, при въпросъ, едва можеше да си спомни отъ всички

само 10—11 души. Н. Стоименовъ изброява само 15, като между гвхъ туря

и нови лица: Ст. Недълчевъ и Г. Минковъ. Обаче, съ едно отделно писмо,

получено чрЪзъ пощата, допълня пакъ списъка до 17 души, като прибавя

Ст. Акрабовъ и Ст. Стояновъ, споменати и отъ Отонъ Иванова. Така че отъ

списъка на послЪдния оставатъ вънъ: Миху Стефановъ и Ив. Стайковъ,

срещу прибавените Г. Минковъ и Ст. Недълчевъ, които поради ту(1, оста-:

ватъ и спорни. Азъ означихъ имената само на ония 13 души, които не под-

Лежатъ на споръ. На другия день отъ заминаването на апостола събрали се

били пакъ сжщигЬ, като отсжтствувалъ, както твърди Стоименовъ, само Кун

чо Куртевъ. Присжтствующитв съставили комисия.

1) Ненадеждностьта се пакъ на гбзи изброявания бие винаги лесно на

ечи, като се земе прътшидъ още и туй, че избирането на комисии рЬдко е

означавано съ писмо за да се помни. Сетнъ, работата е била обща за всич

ки съзаклътници, отговорностите тежки, оюсноститб голЪми, та често лице,

зачислено въ комисията, самд, отъ страхъ или нехайство, оттегляло се и за

личавали и замествали го неусътно съ другъ по-рЪшителенъ и дъчггеленъ

работникъ. И послъ, кой е мислилъ тогава за гвзи дребни работи, че ще

бжде или не въ комисията, кой е мислилъ за славата, кога на всЪкиго се е

мЪркала пр-вдъ очитЬ грозната бъхилка ? Но въпросътъ сега стои иначе.

Всъкой желае да овЪковечи името си. Отъ тука лесно се обясняватъ амби

циите и споровете не само въ Пазарджикъ и Панагюрище, но и всекждв.



•94 История на Априлското възстание

VIII.

Въ Панагюрище. КлЪтва. Приготовителенъ комитетъ. Въпросътъ за

точния съставъ. Титли и длъжности. Сравнение съ състава на частнигъ ко

митети отъ врЪмето на Левски. Павелъ Бобековъ като ржководитель. Най

денъ Дриновъ. Симеонъ X. Кириловъ.

Въ недъля по пладне, на 7 Февруарий, довърените

хора отъ Панагюрище, имената на които още отъ по-на-

предъ дадохме, имали събраниг въ главното училище (сега

отъ ново съградено, подъ име „Маринъ Дриновъ"), дъто,

безъ присжтствие на Бенковски, окончателно ръшили да

прътърнатъ идеята за възстание, и да се отдадатъ безъ за

бава на работа.

Вечерьта събрали се пакъ всички въ табахната на

Симеонъ Х. Кириловъ, и тука били подведени подъ клътва.

Клъли се : Найденъ Стояновъ Дриновъ, Тодоръ Влайковъ

Търхалановъ, Павелъ Станйовъ Бобековъ, Искрю Цв-втковъ

.Мачевъ, Захария Сжбевъ Койчевъ, Маринъ Двлчовъ Юру-

ковъ (Шишковъ), Иванъ Стояновъ Джуджовъ, Недко Попъ

Стефановъ, Пъю Ст. Дриновъ, Петъръ Стефановъ Щърба-

новъ, Симеонъ X. Кириловъ, Петко Ралювъ Мачевъ и др.

Свещеницитъ Лука и Цвътко били викани да извър-

шатъ заклинанието, ала не се явили. Но, всвкой случай, тъ-

пратили черковния кръсть, надъ който се извършилъ и

обрядътъ.

Сжщата вечерь отъ заклътигв лица се образувалъ при

готовителенъ комитетъ, както слтздва : Найденъ Дриновъ,

Петко Мачевъ, Симеонъ Х. Кириловъ, Искрю Мачевъ, Ив.

Джуджевъ, Захария Койчевъ, Т. Влайковъ, Павелъ Бобе

ковъ и Петъръ Щърбановъ.

Точниятъ списъкъ на членовегв на панагюрския при

готовителенъ комитетъ е единъ твърдъ чепатъ въпросъ и

лие ще спремъ пакъ малко върху противоръчията въ него. Зах.

Стояновъ, като изброява членовегв на този комитетъ1), не

споменува името на Павелъ Бобековъ, и, вмъсто него, при-

-бавилъ е Г. Нейчевъ, види се, защото послъдниятъ по-късно

©-еше панагюрски делегатъ въ Оборище. Това е гръшка.

1) Т. 1, стр. 156.
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Захарий Стояновъ не споменува още П. Щърбановъ и Ив.

Джуджевъ, което е сжщо гръшка. Ст. Костурковъ, въ своята

брошурка „Заклинанието на с. Мечка", нарича Недко П.

Стефановъ „членъ на Т. Р. комитетъ въ Панагюрище".1)

Н. П. Стефановъ е живъ и самъ претендира, че е билъ

членъ въ приготовителния комитетъ. Своето твърдение Н.

П. Стефановъ базира върху обстоятелството, че е отъ пър-

вигв, които се клъли въ табахната, и отъ които наистина

се образува комитета. Това твърдение на въпросния не под

лежи на съмнъние : той се клъ още пръвъ съ всички дру

ги. Обаче безспорно е сжщо, че въ табахната, заедно съ

всички споменати, се бъше клълъ напр. и Пъю Дриновъ,

но той не е причисленъ къмъ комитета. Самъ ГТвю Дриновъ

е живъ и не изявява претенции. Злото съ Н П. Стефа

новъ става още по-гол-вмо и поради това, че той притежа

ва свидътелство, подписано отъ живигв членове на коми

тета : Тодоръ Влайковъ (послъ починалъ), Сим. Х. Кириловъ

и Найденъ Дриновъ, които твърдятъ, че е билъ членъ отъ

комитета. Запитвахъ обаче лично и насаме, тъ отказватъ,

Недко П. Стефановъ да е билъ членъ. Отъ комшийски

чувства подписали свидетелството, което той имъ поискалъ.

И наистина, казали си: какво има — дано му послужи за

пенсия, та другото лесно2).

Този „ приготовителенъ комитетъ" е тръбало да съот

вътствува на нъкогашнитъ частни революционни комитети,

ала, както и по другигв окржзи видъхме, понятията се

еманципирали отъ авторитета на старигв наредби, та и тукъ

комитета, както всбкждъ, не отговаря по съставъ и по

устройство на всичко онова, опръдълено въ глава III, чл. 1

на „Устава на Бълг. Революционенъ Централенъ Комитетъ"

отъ 1872 година. Съгласно тоя членъ, комитетите, както

знаемъ, се състоятъ отъ пръдседатель, подпръдседатель,

1) Стр. 6.

г) Искрю Мачевъ категорически и въ лицето му отказа членството.

Филипъ Щърбановъ, послЪдниятъ отъ живигв остатъци на комитета—почина

твърдъ неотдавна въ София—бЪше наклоненъ да признае членството на Н.

П. Стефановъ, само поради отличната деятелность, която Н. П. Стефановъ,

като веренъ ратникъ на свободата, е развивалъ въ началото на приготовле

нията. Обаче, лесно е да се разбере, че доброто разположение или доброто

желание на когото и да било не притурягъ нищо къмъ факта.
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касиеръ и неопръдвлено число членове. Отъ живитъ още

членове на приготовителния комитетъ, както Найденъ Дри-

новъ, Искрю Мачевъ (който почина есеньта 1903 г., следъ

като се* б-вхме сръщали съ него) и Симеонъ Х. Кириловъ,

никой не помни да е опредвлянъ пръдседатель или под-

председатель. Обаче, председателствувалъ обикновено и рж-

ководилъ комитетскитъ- съвъщания самъ Бенковски1). Но

това е било, когато апостолътъ се намиралъ въ града, а

въ негово отсжтствие, като ржководитель изпъква повечето

Павелъ Бобековъ, като найобразованъ и авторитетенъ отъ

всички. Разбира се, първенствующето си м-всто послъдниятъ

пакъ е дължалъ само на своето лично пръвъзходство, ала

не и на туй, че е билъ дефинитивно опръдвляванъ или на-

зованъ пръдседатель.

Павелъ Станйовъ Бобековъ е роденъ на връхъ Пет-

ковдень, 14 октомврий 1852 година2) въ Панагюрище. Той

билъ на 12 години, когато го завели въ Цариградъ. Тамъ

Бобековъ се учи малко време въ гръцка гимназия, а послъ-

пръминава въ държавното медицинско училище, двто остана

само до 1873 г., безъ да довърши медицинското си обра

зование. Презъ 1874 г. Бобековъ дошълъ въ родния си

градъ, поради едно свмейно нещастие. Неговия братъ, Ге

орги, се удавилъ случайно въ Босфора. Павелъ побързалъ

да се върне у дома си, та дано утъши своята майка въ

голъмото нещастие, което ги постигнало. Сърдеченъ, тънъкъ

и буенъ, както въобще всвкой панагюрецъ, Бобековъ про

явява ръдка възприемчивость всъкждв, високъ полетъ на

душата при всвкой случай, и стърчи, по умъ, интелигент-

ность, и по своя горещъ темпераментъ твърдв много надъ

всички свои другари по патриотизъмъ. Не тръбва да се за

бравя, че, макаръ и панагюрецъ, той по майка е гръкъ.

Неговата родителка произхождала отъ сърдцето на гръц

кото отечество — беломорскитъ острови. Отличниятъ ха-

рактеристъ, какъвто е въ нашата литература г. К. Велич-

ковъ, посвети въ „Лътописи" една много прочувствувана-

1) ЧерновЪждъ, 12. .

з; Сравни биографически бЪлЪжкй отъ Ст. Костурковъ, „СвЪтлина".

1900 г. Тамъ датата на раждането е погр-вшно дадена.



 

Павелъ Бобековъ.
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и съ поетически дъхъ навъяна статия на паметьта на Па-

велъ Бобековъ, съ когото сж били и лични приятели. Па

нагюрци бърже оцънили бждещия свой пръдводитель, и

Бобековъ, поканенъ да учителствува въ родния си градъ,

заръзалъ медицинското училище и станалъ учители. Бобе

ковъ знаеше, освънъ гръцки, още френски. Учитель той

е ималъ въ ранни години такива извъстни глави, като :

В. Чолаковъ, Маринъ Дриновъ и Найденъ Попъ Стояновъ

-— другъ като него отличенъ патриотъ отъ Копривщица,

съ когото се вече сръщахме. Като е стърчалъ, по солидна

подготовка и по умъ, дори и надъ своигв другари и пре

подаватели въ училището, Бобековъ е билъ скоро опръдв-

ленъ за главенъ учитель, а читалището на Панагюрище го

избрало за свой пръдседатель — положение, въ което го и

завари възстанието. Като се има пръдвидъ общата почить,

съ която Бобековъ се ползуваше въ ц-влия градъ, лесно

може да се разбере, че и когато настжпватъ сжбитията,

Бобековъ, макаръ и безъ военно образование и не войн-

ственъ по духъ, пакъ заема ржководително мъсто. Той

имаше и литературни опити. Пръведе: „Насила оженване",

„Бждни вечерь", сътрудничествуваше въ „Читалище" и

„День", дъто напечата нъколко статии — повече пръводи

и компилации. Бобековъ взе участие въ сръбско-турската

война и слъдъ туй и въ освободителната, когато, налегнатъ

отъ тежка болесть — нъщо обикновено въ война — почина

въ Търново на 17 октомврий 1877 г. Въ Ромжния, вед

нага слъдъ възстанието, Бобековъ остава нъколко връме

редакторъ на единъ въстникъ, който излизаше въ Гюргево

подъ име „Нова България" въ 1876 г. Тамъ панагюрскиятъ

патриотъ е напечатилъ и своитъ спомени за Априлското дъло1).

Вънъ отъ засъданията и отъ вж.тръшния животъ на

комитета, централно лице между Панагюрския революционенъ

свътъ и за гости отвънъ е билъ Найденъ Дриновъ, братъ на

историка нашъ, Маринъ Дриновъ, и сега още адвокатъ въ

1) Тоя въхтникъ ние не притежаваме. Споредъ нЪкои той се е нари-

чалъ „Свкидневни Новинаръ". Първиятъ брой билъ написанъ отъ Ботевъ,

тъкмо прЪди войводата да прътази Дунавъ. Посл-в вече въ редакцията участ

вували Ив. Адженовъ и ВЪжановъ.

История на Априлското възстание. 7
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своето родно гнъздо. Той получаваше комитетската корес

понденция и държеше ханъ. Всички революционни куриери,

идещи отвънъ съ писмо или устна поржка, било до апос

тола право, или до приготвителния комитетъ, принудени сж

били да се озоватъ при Найденъ Дриновъ, който е земалъ

писмото, пръдавалъ го е на Бенковски въ тайното му скри

валище, а ако е било до комитета, отварялъ го и челъ

самичъкъ.

Найденъ Стояновъ Дриновъ е роденъ пръзъ първата

половина на м. Априлъ, 1846 г. въ Панагюрище. Той е по-

малкиятъ братъ на историка.

Найденъ добилъ своето, ма-

каръ о:кждно образование при

учителитъ Маринъ Дриновъ,

Нешо Бончевъ (критикътъ) и

Захария Самоковгцъ. Слъдъ

като свършилъ училището (ос

новно) въ родното си мъсто,

Найденъ завързалъ дружба съ

учителитъ и се пристрастилъ

къмъ четене, съ което е тъй

сродна и страстьта къмъ об

ществена дъйность. Той бъше

членъ въ читалищното нас

тоятелство, взималъ е участие,

като актйоръ, въ пръдстав

ленията, и жадно челъ книги

те, що се намираха въ библио-

 

Напденъ Дриновъ.

теката на читалището. Като абаджия по занаятъ и трудо-

любивъ, той спечелилъ малка „сермия" и още на 20 го

дишната си възрасть започва самостоятелна търговия съ

вълна и шаяци, съ която се занимавалъ до възстанието, и

която го направила доволно състоятеленъ човъкъ. Когато

пръзъ 1871 година въ Панагюрище идва за пръвъ пжть

Левски, Дриновъ се явилъ сърдеченъ неговъ послъдователь,

като става и единъ отъ стжлповегв на съставения отъ

апостола комитетъ. Найденъ Дриновъ е единъ отъ най-

старитъ и видни революционни двйци въ Панагюрище. По
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нататъшния ходъ на живота му е тъсно свързанъ съ раз

витието на всички ония събития, за които повъствуваме.

Както редомъ другадв, единственото комитетско лице

и тукъ, въ Панагюрище, което като членъ на комитета е

имало опръдвлено звание, беше касиерътъ Симеонъ Х. Ки-

риловъ — касиеръ (ковчежникъ) на панагюрци и до края

на възстанието.

Симеонъ Х. Кириловъ, роденъ на 8 май 1825 година,

още отъ своята седма година билъ пратенъ отъ баща си,

 

Симеонъ X. Кириловъ.

X. Кирилъ Стефановъ, при даскала Кесария (казанлъчанинъ),

при когото се училъ до дванадесетата си година. ОгЬдъ

туй вече, за по-голъмо образование, билъ воденъ поредъ

/



100 История на Априлското възстание

въ Копривщица и Т.-Пазарджикъ. По желанието пакъ на

своя баща, Симеонъ тръбвало най-послъ да остави книгата

и започналъ да изучава кожухарство, съ което и търгуваше

отпослъ въ Т.-Пазарджикъ. Слвдъ смъртьта на баща си той

поема самостоятелна работа и въ Панагюрище. Понеже ба

щата е билъ търговецъ, то и синътъ не остава по-доленъ.

Той пропжлувалъ Цариградъ, Варна, Ески-Джумая, Анхиало,

Карнобатъ, Ямболъ, Сливенъ и пр., за търговски предпри

ятия, слъдъ което се установилъ кждв 1850 год. за

винаги въ Панагюрище — търговецъ на манифактурни стоки

и шаеци. Пръдприемчивъ и дъятеленъ, той започва изра

ботването на сахтияна, който изпращалъ въ нъмско, а въ

Цариградъ търгувалъ съ овни. Обаче както растящето бла

госъстояние тъй и горчивите опити на пжтуването хранятъ

у него оная будна омраза, която характеризира верно

всички по-извъстни изданки на оная безпокойна епоха. Та-

бахната, кждвто даватъ клътва първитъ ратници на дълото

— оная, която върно е пръдназначена за пламъци — при

надлежеше на добросърдечния ентусиастъ патриотъ Симеонъ

Х. Кириловъ. Той и сега е още живъ — въ дълбока старость.

IX.

Въ околнигв села. Баня. Въ Мечка. Пътнята на Коклю. До Поибрене.

Комитета въ Петричъ.

Огвдъ като Бенковски се запозна съ Стрълча и По-

пинци, оставаше сега — отъ ближнигв села, гвсно свързани

съ Панагюрище — да нагази още и онъзи въ хълмистия ла-

биринтъ на Сръдна-Гора, между Братйя и Бълювския балканъ.

Още на другия день отъ основането на комитета въ

Панагюрище, апостолътъ пръткочилъ въ Баня, ближно село

— на по-малко отъ часъ. Името си това гн-вздо носи отъ

топлите минерални извори, които притежава.

Въ с. Баня Бенковски слиза въ кжщата на Стоянъ

Каралеевъ, починалъ н-вколко години после възстанието отъ

туберкулоза, добита отъ изтощение и ижки1). Каралъева

1) Ст. Костурковъ, .Заклинанието и пр.", стр. 7.
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панагюрци, разбира се, препоржчали на Бенковски. Водилъ

го за тамъ Илю Стояновъ1).

Призовали попъ Груя Тренчовъ, сжщо пръпоржчанъ

на Бенковски отъ Панагюрище. Повикали още даскалъ То-

доръ, попъ Стоянъ и Атанасъ Калаяновъ. До дълбока нощь

минали въ политически разговори и положили клетва.

Недко П. Стефановъ отъ Панагюрище извикалъ, на 8

февруарий вечерьта, отъ с. Мечка своя познатъ, Димитъръ

Павловъ Коклевъ. На другия день, 9 февруарий, Коклевъ

се сръщналъ съ Недко П. Стефановъ въ Нанковия ханъ,

който е на западния край на Панагюрище — тъкмо на ме-

ченския пжть. Недко поверилъ на Коклева тайната за апос

тола. Коклевъ тръбвало да земе Бенковски отъ Баня и да

го заведе въ гбхното село.

Коклевъ тръгналъ за Баня. Вечеряли въ Каралъеви и

сжщата нощь, 9 февруарий, Бенковски заповедалъ да хва-

натъ пжтя за Мечка. Придружавали го още Попъ Груйо

— който ималъ, освънъ Баня, още и Мечка за своя енория

— и Атанасъ Калаяновъ — всички на коне. Нощьта била

тъмна. По пжтя пъли песни. Ето по-отблизо картината на

това интересно нощно пжтуване. Попъ Груйо бъл-вжи :

„Коклю нощна тишина съ пъсень нарушаваше,

Високъ гласъ му се въ долини разнасяше" . . .

А Коклю птзлъ една хубава народна пъсень, която за

служава да се от6-влъжи. Нея повтаря той и днесъ още по

праздници, на Оборище и при всъкой случай, когато го

поканятъ. Яснопъецъ е тоя Коклю и страстенъ поетаръ.

Той пелъ :

„Стоянъ пръзъ гора минува,

Съ гора се холамъ прощава :

Горо ле горо зелена,

И ти водица студена,

И ти висока планина,

Що съмъ по тебе походилъ,

Левенъ юнаци поводилъ,

*

1) Тръгналъ отъ Панагюрище :

„Отъ тамсе сасъ Илю Стояновъ вдигна,

И въ село Баня стигна" ....

(Записки въ стихове отъ Попъ Груя).



102 История на Априлското възстание

Млади овчари поплашилъ,

Вакли ягънца попекълъ,

Люти кучета подразнилъ,

Студени кладенци помжтилъ!

Та стъгамъ горо отхождамъ,

Че ми е книга стигнала,

Че ме е мама годила,

В' Едрене града голъма,

За тънка вита юргана" (вжже) ... 1).

Бенковски се провикналъ :

„Покрай море войска вода,

Войска вода кралство паза" . . .

А Попъ Груйо ярилъ коня си отъ възторгъ.

Въ Мечка Попъ Груйо потеглилъ право въ училището,

кждъто квартирувалъ обикновено, кога дойде за служба, а

сега побързалъ да направи сжщото, за да не буди съмнъ-

ние у селянитъ. Другитъ пжтници слъзли у Коклюви. На

зараньта, 10 февруарий, слъдъ черковенъ отпускъ, защото

е праздникъ св. Харалампия, явили се, повикани отъ Попъ

Груя: Панчо Георгйовъ, заможенъ селянинъ, и Радо Ген-

човъ Гемиджийски, учитель въ селото, а родомъ панагю-

рецъ. Послъдния си живъе и сега въ родния градъ, пен-

сиониранъ за 29 годишна учителска служба.

Посъвътвали се помежду си и повикали още Петъръ

Гергйовъ Гребачовъ и Стоянъ Станчовъ Марински.

Бенковски, насърдченъ отъ досегашнитъ си успъхи, тукъ

вече дъйствува ръшително. Той казалъ на събранитъ, крат

ко и ясно, че е дошълъ да ги калеса на кървава свадба

за свободенъ животъ, и клътвата била положена на часа.

Попъ Груйо, съ патрахилъ и кръстъ, които понелъ още кога

тръгнали отъ черкова, става кръстникъ. Тъй че, комитета

билъ веднага основанъ.

Споредъ разказа на всички дожив-вли, отъ всички при-

сжтствующи само Стоянъ Станчовъ показалъ неръшител-

ность и колебание. Той ималъ случай да пжтува и вънъ отъ

селото, и знаялъ кървавитъ послъдствия отъ Старозагор

ското възстание. Но все пакъ въодушевлението на всички

!) Тая пЬсень записалъ г. Ст. Костурковъ въ .Заклинанието на с.

Мечка", но азъ я давамъ тъй, както самъ Коклю ми я изпъч
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други присжтствующи го притиснало да нъмее и той се

примирилъ да остане членъ въ съставения комитетъ. Впо

слъдствие, неговитъ другари приобщили къмъ дълото мно

зина свои познати, но Стоянъ Станчевъ си останалъ нере-

шителенъ. Той не смъ\лъ никому да обади, никого да по

кани за работа. Но и не бъркалъ. А по тоя начинъ въ скоро

време селото ггвло пламна, както ще да видимъ.

Следъ необходимигв упжтвания, какъ да разпростра-

нятъ добрата идея между съселяните и какъ да се при-

готвятъ за възстание, съзаклетнициттз били разпустнати, а

Бенковски останалъ самъ и скритъ въ една стаичка на

Коклювата кжща.

Слъдъ об-вдъ, Панчо Георгйовъ билъ пратенъ въ По-

ибрене да изв-всти и подготви пристигането на апостола.

Растоянието отъ Мечка до туй голъмо село е часъ. Тамъ

се събрали Дълчо Уливеръ, Андонъ Недълевъ, 3. Янковъ,

Владъ Неновъ Пашовъ и Св. Недъ\лйо Ивановъ и отреди

ли да изпратятъ Рашко Неновъ бояджия. Послъдния, съ

Панчо Георйовъ, дошли въ Мечка, повели апостола, и пакъ

слицигЬ двама и той стигнали около полунощь въ Пои-

брене, въ кжщата на Дълчо Уливеръ.

По пръдложението на Бенковски, свикани били всички

върни и надеждни хора. Събрали се всичко: Попъ Недвлю

Ивановъ, Владъ Неновъ Пашовъ, Нено Николовъ даскала,

Антонъ Неделйовъ Зянковъ, Рашко Неновъ Бояджия, Дъл

чо Уливеръ, Никола Николовъ и Никола Цв-бтковъ. Следъ

проповъдната речь на апостола, събранигв, безъ разискване,

положили клетва1).

1) Попъ Недълю отбЪлЪзалъ въ запискитв си, на память, клетвата:

„Заклинамъ се въ честния кръсть, че ще бжда истиненъ работникъ за осво

бождение на поробената ни татковина, кълна се че съмъ готовъ да жертву-

вамъ всичко мило и драго, и че не ща да пожала ни животъ, ни имотъ,

кълна се, че ще бжда вЪренъ изпълнитель на законитв за освобождението

и нЪма да открия никаква тайна, кълна се, че ще бжда готовъ да приема

застр-влване, ако не се съобразя съ законитъ за освобождението". — »При-

стжпи се, казва той, къмъ заклинанието така: столъ и на него кръстъ, еван

гелие и револверъ, Бенковски въ форма: вехти панталони, палто и фесъ на

главата, стоя правъ въ едната ржка револверъ, въ другата сабля, ний изпра

вени и съ подигната ржка, почнаха се думитт, отъ свещенника подъ дик

товката на Бенковски* . . . Патриотигъ отъ Поибрене се фотографираха и

и въ по-ново врЪме всички наедно, както се кълнатъ и вмътто Бенковски

прт>облеченъ единъ тъхенъ съселянинъ, въ описаната горе носия. Мисъльта

за тазъ фотография била дадена отъ г. Заимовъ.
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Като разпорежда какво да почнатъ и да приготовля-

ватъ, още сжщата нощь, 1 1 сръщу 1 2 Февруарий, Бенков

ски се отправилъ за Петричъ, дъто стига призори, воденъ

отъ поибренеца Никола Цвътковъ Дерменджийчето.

Бенковски слезълъ въ кжщата на ДЬдо Маню Гуговъ

Лулчовъ. Маню повикалъ Попъ Христоско Петровъ Роковъ,

а тукъ се озовалъ и братътъ на домовладиката — Нено

Гуговъ. Сетнъ- дошли още повикани : Мито Стояновъ, кметъ

по онуй връме на селото, Стоянъ Ганчовъ, Лулчо Манйовъ,

ДЬлчо Манйовъ и Филипъ Свинаровъ, които се клели и

образували комитетъ. На другия день вечерьта, 1 3 сръщу

1 4 Февруарий, придруженъ отъ Лулчо и Нено Губови, Бен

ковски се върналъ въ Панагюрище, направо пръзъ планината.

Успъхътъ на апостола, огвдъ като вече той спечели и

гвзи три голъми и будни села, Мечка, Поибрене и Петричъ,

бъше усигуренъ въ този край. Той се върща сега въ центра

на района, доволенъ отъ себе си и пъленъ съ надежди за

дЬлото.

Тукъ се върща и Воловъ, съ когото на 15 Февруарий

вечерьта, сиропостна недкля, заговъватъ у Дринови1).

ГЛАВА ВТОРА.

На другия бр-Ьгъ на Марица.

I.

Бенковски и Воловъ до Пазарджикъ. Легендата за първо идване на

Волова. По-нататъшенъ маршрутъ.

Бенковски и Воловъ тръгнали — навърно слъдующата

нощь — отново за Т.-Пазарджикъ. Пръдстояло да минатъ на

отвждния брътъ на Марица, дъто важнигв и силни цен

трова български, Перущица, Батакъ и Брацигово, тръбаше

неминуемо да се спечелятъ за дълото. •

г) ПЪю Дриновъ, братъ на Найдена, бЪлЪжи въ своитв записки:

„Додс и Ванковъ, съ който заговЪхме на сирно заговЪване въ нашата стара

кжща гдъто се намчра въ квартала Драгулинъ, у насъ вечерьта ни дохож

даха госте отъ комшиитЪ и ни питаха, отъ гдт. сж тия хора, ние имъ каз

вахме, че сж търговци абаджии".
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Въ Пазарджикъ стигнали едвамъ вечерьта, на 17 Фев-

руарий. Ив. Ръжанковъ ги посръщналъ на Чиксаланъ —

крайната махала на града откъмъ Панагюрското шосе. Во-

лова оставили въ хана на Кожухаровъ, а Бенковски билъ

заведенъ въ Ръжанковия ханъ. Ръжанковъ, отъ своя страна,

завежда Бенковски въ кжщата на Странджева, кждвто жи-

в-веше и Отонъ Ивановъ. Още нея вечерь тукъ става за

седание на съзаклетницигв.

Чудно е, че на това заседание не е билъ виканъ Во-

ловъ. Никой отъ живите не помни неговото присжтствие.

Навърно, самъ Воловъ е избътвалъ да се яви. Пръди всич

ко, неговото идване тукъ не е било необходимо. Но тъй

като сега Татаръ-Пазарджикъ лежеше на пжть за апостола,

пръдпазливостьта изисквала поне да не се излага на опас-

ность съ нови запознавания, още повече, дъто опасностьта

въ подобни случаи бъше взаимна—толкова за него, колко

то и за познати.

Къмъ връмето на това полутаинствено пръбивание на

Волова въ Пазарджикъ, приплита се единъ интер *сенъ раз-

казъ. Отонъ Ивановъ бълъжи въ запискигв си, че на дру

гата зарань, откакъ Бенковски пристига, последни билъ

му казалъ, че очаква единъ другарь, който ще слъзе въ

Пазарджикъ. Тръбало да се обикаля по крайнинигв на града

и ханищата, за да го доведатъ при него. Бенковски му далъ

и нароченъ знакъ за това. Знакътъ тръба да е билъ ли-

стенце хартия. Ала Отонъ Ивановъ не помни, какво е било

писано на хартията. Той търсилъ дълго, безъ да намери

непознатия. Едва на слъдующи день открили го. въ ханътъ

на Кожухара, и то по указание на Ръжанкова, и непозна-

тиятъ билъ доведенъ при Бенковски. Това било Воловъ.

Тука Отонъ твърди още, че Воловъ му разказвалъ по пжтя

и цъльта на своята одисея. Апостолътъ билъ носилъ адресъ

отъ Пловдивъ за Михалаки Величковъ, който му билъ гтръ-

поржчанъ отъ пловдивски приятели. Воловъ ужъ теглилъ

право у препоржчания, но билъ отблъснатъ. Величковъ му

казалъ, че тия работи „не били лъжица за негови уста",

т. е. че не могълъ да се реши да става бунтовникъ, и Во

ловъ е требало да се оттегли обезкураженъ и да се крие.

Отонъ дори твърди, че Воловъ преспалъ вънъ отъ града,
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отъ страхъ де не го предадатъ — нъщо, което не се пот-

ВЪрдЯВа ОТЪ друГИТв ЖИВИ ПОбОрНИЦИ. 3. СТОЯНОВЪ С/К.ЩО

споменува, въ първия томъ на запискигв си, че тази инте

ресна случка е била двйствителность. Разбира се, че та-

лантливиятъ юмористъ украсилъ случката най-отлично, както

му диктуваше неговия художественъ маниеръ на писане.

Величковъ билъ замръзналъ на мъсто, като видвлъ бун

товника въ кжщата си. „Да те н-вма", извикалъ му той

лаконично и апостолътъ изчезналъ, като куклигв въ панорама.

Легендата на 3. Стояновъ е сродна съ разказа на

Отонъ Ивановъ. ггъщо повече : тя е произлезла отъ него.

Запискитв на г. Отонъ Ивановъ, които цитираме, сж хек-

тографирани отъ началото на осемдесетьтв години, когато

3. Стояновъ е писалъ своигб „Записки". Посл-вдния е ис-

калъ свъдения отъ Отонъ Ивановъ и се е ползувалъ отъ

единъ екземпляръ на сжщигв грижливо хектографирани за

писки. И тъй като самъ не е ималъ време да провъри на

мъстото факта, приелъ го е на въра. Г. Отонъ Ивановъ е

живъ, и самъ е вече ималъ случай да провъри измислицата.

Не може да има съмнъние, че Воловъ му е говорилъ, какво,

билъ ходилъ у М. Величковъ, билъ отблъснатъ и спалъ на

полето. Въ тъзи думи на Волова се криятъ само прости за

единъ бунтовникъ обстоятелства. Въренъ на кл-втвата, която

е далъ да мълчи, Воловъ не обажда, при кого е ходилъ,

кжд-в спи, съ кого се сбира, и какво върши. Отонъ Ивановъ

бъше непознато още за Волова лице. Отонъ самъ го не е

познавалъ, както личи отъ разказа му. Прочее, Воловъ му

казалъ твърдъ просто : пръпоржченъ бъхъ до М. Величковъ ;

той ме изпжди — съ други думи, чистъ е, и, най-посл-в,

спахъ на полето — т. е , никого не познавамъ тука. Тръба

да забълежимъ, че М Величковъ е билъ заможенъ чов-вкъ

— чорбаджия. Да се адресуватъ писма до чорбаджии, до

непричастни на комитета лица — или въ всъкой случай до

некомпрометирани предъ правителството хора, и да се по-

сочватъ сжщигв за прикриватели на комитетски хора —

това е познатъ бунтовнически маниеръ още отъ времето

на Левски. Ала, както видимъ, Воловъ дори и това избег-

налъ. Хр. Благоевъ твърди, че Воловъ ходилъ до Пазард
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жикъ отъ Пловдивъ, което е се едно отъ Царацово, за

което по-напрЕдъ намекнахме. То е било, когато първи

пжть сж дошли съ Бенковски въ Пловдивъ. Дрънски сжщо

твърди, че Воловъ липсалъ, защото отишълъ къмъ Чир

панско. Разбира се, че апостолътъ не б-вше дълженъ да

обажда кждб отива. Споредъ Благоевъ, Воловъ не успълъ

въ мисията си, бъталъ отъ Т.-Пазарджикъ п-бшь и върналъ

се съ утрепани крака въ Пловдивъ, За послъдното обстоя

телство говори сжщо и Хр. Търневъ отъ Пловдивъ. Казва

нето на Хр. Благоевъ и др. сочи къмъ това, че на Волова

дъйствително отъ Пловдивъ е билъ пр-впоржчанъ н! кой

въ ближния градъ. Воловъ ходилъ, после туй, въ Пазард-

жикъ, но лицето се оказало невъзприемчиво. Тогава апо

столътъ бъталъ назадъ, или пъша се върналъ и пр. Въпро

сното лице било, споредъ всички, пакъ Мих. Х. Величковъ,

който не приелъ апостола. Воловъ като не познавалъ дру

гиго, принудилъ се да бъта назадъ. Това е било, навЕрно,.

скоро следъ като се раздълили съ Бенковски отъ Царацово.1)

Разискванията сега въ Т.-Пазарджикъ се въртъли около

въпроса, какъ да се спечелятъ околнигв мъста и да се под

готви населението. Пазарджикъ, като централно мъсто, е

владъялъ околнигв близки села. Въ гбхъ нЕмало нужда и

да се ходи. Но за по-гол-бмигв центрове, като Брацигово,

Пещера, Перущица и Батакъ, необходимъ бъше авторитета

на вънкашенъ апостолъ. Решили, прочее, Воловъ да иде въ-

Батакъ, а Бенковски въ Пещера и Брацигово.

1) Отонъ Ивановъ си припомни, при една втора срЪща въ Варна, че

Мих. X. Величковъ билъ послЪ закачанъ отъ пазарджишкигв революционери

за постжпката му. Съ една дума, възможно е, ц-влата случка да бжде вЪрна.

Само че, тази случка трЪба да се отд-вли отъ второто пристигане на Волова

въ Пазарджикъ, което разказваме сега, и което е извършено заедно съ Бен

ковски. Въобще, легендата, както тая, така и всички други, не играятъ каква

и да бжде роль въ историята, нито имать каква-годъ връзка съ по-нататъш

ния развой на произшествията. Ала ние се спрт>хме тукъ, както и ще спи

раме и за въ бждеще при подобни случаи, само за да разчистимъ старигв

фантасни източници. Възможно е, неопитниятъ читатель да хвърли нЪкой по-

гледъ на гвхъ, и да стане жертва на недоразумение. Въ безсилието си, да

се разправи съ измислици, той би помислилъ, че нашето изслЪдване не за-

сътва всички произшествия, и че е непълно или неточно.
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II.

Въ Радилово. Пакъ легенди. Бенковски за Пещера. Бърканица. Не-

успЪхъ и причини. Отпжтуване. Комитета въ Пещера. ДЬлото въ Брацигово.

Покърстване на околнигв села. Пжтьтъ на Бенковски до Перущица.

До Радилово — на пжть за Пещера - Бенковски и

Воловъ пжтували заедно. Ттз слезли у Г. Ангелиевъ. Г. Ан-

гелиевъ, който е живъ, припомня си, че по-рано, случайно

€ сръщналъ двамата апостоли между Джумая и Калагларе,

по пжтя отъ Панагюрище за Пазарджикъ. По препоржка

на Г. Маневъ, съ когото се знаяли, той билъ спрънъ въ с.

Калагларе, подвели го подъ кл-втва. Поржчали на Георги да

се върне въ селото си и да ги чака. Подобни разкази,

обаче, тръба да се приематъ съ резерва. Тв сж най-често

фантасни измислици. Сжщата измислица т. е., че се сре-

щали съ Бенковски по пжтя отъ Пазарджикъ за Панагю

рище се приписва и на Петлешкова отъ Брацигово. За това

разказватъ (съ резерва, разбира се) Петлешковъ и Иере-

миевъ въ неотдавна появилата се на свътъ гвхна „История

на Брациговското възстание". Случката ще имъ сж разказали,

като да е била слушана отъ самия покойни В. Петлешковъ. А

разказвали я : Ангелъ Арнаудовъ отъ Брацигово и Стоянъ

Поповъ отъ Пещера. В. Петлешковъ срещналъ Бенковски

до Касаплии. Разговорили се и направили познанство. Послъ-

това, Бенковски заржчалъ на брациговеца, да се върне въ

своето родно гнездо и да го чака, защото щълъ да мине

отъ тамъ послтз 5—6 дни. Не тъй лесно апостолигв обаж

даха, и то на кого и да било— на единъ случайно срещ-

натъ човъкъ на пжтя, — своя маршрутъ. 1)

Двамата апостоли стигнали въ Радилово по 9— 10 часа

по турски, привечерь. Пръзъ сжщата нощь, Воловъ тръг-

налъ за Батакъ, воденъ отъ Златанъ Лупановъ. Бенковски

пръстоялъ въ Радилово другия день, 21 февруарий — То-

доровдень — като сполучиаъ и тукъ да образува комитетъ.

Първитъ лица, които прътърнали идеята, сж, освънъ Г. Ан

гелиевъ, Никола Коцевъ и Св. Георги Димитровъ. А клъли

1) В. „История на Брациговското възстание". отъ Н. Хр. Петлешковъ

-и Ив. Иереммеиъ, Плоздмвъ, 1905, стр. 49.
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се, освънъ тия още : Димитъръ Вачковъ, Тончо Поповъ,

Никола Батаклиевъ, Янушъ (Янтилъ) Спасовъ и Стоянъ

Игнатовъ.

Вечерьта, сжщиятъ день— 21 февруарий— Бенковски

потеглилъ за Пещера. Но и въ сжшото връме, отъ Ради-

лово билъ пратенъ Дтздо Тодоръ Банчовъ (Тодоръ Хайду-

тинътъ) да извъсти и на Петлешковъ въ Брацигово, че

Бенковски е на пжть да пристигне въ града имъ.

По отбиването на Бенковски въ Пещера произлезла

бърканица, която не е неумъстно да изложимъ.

Въ Пещера, както всъкжд-в другадъ, духовете не спъ-

ха. Имало довъренъ кружокъ отъ хора, които мил-вяли за

народни двла. Къмъ тоя кружокъ броятъ : Г. Кюсеивановъ,

Хр. Цикаловъ, Ст. Поповъ, Г. Гаджовъ, Д. Търневъ, Бла

гой Х. Андреевъ, А. Пасаровъ, Г. X. Костадиновъ, Петко

Ръковъ, Фирко Василиевъ и Симеонъ Г. Налбантовъ.

Г. Ангелиевъ, пратенъ отъ Бенковски изъ Радилово,

дошълъ въ Пещера на връхъ Тодоровдень и поискалъ

трима души. Колкото и да е странно това число, но тъй раз-

казватъ м-встнигв хора. Може да не е поискалъ освънъ

единъ, ала никой пещерецъ не се е решавалъ да тръгне

самичъкъ, та станали троица. Тия трима требало да идатъ

въ Радилово и да доведатъ отъ тамъ апостола. И наистина,

групата отредила такива трима посрещачи, и тъ- сж били

именно : Ст. Поповъ, П. Д. Р-вковъ и Благой Х. Андреевъ.

Ст. Поповъ твърди, че стигналъ по-рано въ Радилово, дру-

гитъ били объщали да го настигнатъ, ала не дошли. Ст.

Поповъ се обезпокоилъ, и следъ като се виделъ съ Бен

ковски въ Радилово, повърналъ се да види, какво е ста

нало. Бенковски, обаче, самъ загладилъ работата, като ка-

залъ, че самъ ще дойде сжщата вечерь въ Пещера, безъ

н-бкой да го придружава.

Но хората на кружока не изглежда, че особно сж били

готови да посръщатъ опасни гости. Двамата закъснели по-

срещачи сж били просто избътали. За пещерската работа

би могло изобщо да се каже, че деньтъ се познава още отъ

зори. А това ще видимъ. По-късно и самъ Ст. Поповъ

не б-вше отъ най-см-влитъ. Всичкиятъ кружокъ се събралъ

и билъ разтръвоженъ вечерьта, щомъ Ст. Поповъ съоб
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щилъ, че Бенковски нея нощь пристига. Просто и чисто,

разбегали се всички — страха ради юдейскаго.

Сжщото време, Бенковски още отъ Радилово извъхтилъ

писменно въ Пазарджикъ, че нтша успъчсъ, или че работата

стои съмнителна въ Пещера, и поканилъ Пазарджишкия ко-

тиитетъ да изпрати за тамъ двама отъ но-изв-бстнигв свои

хора. Туй обстоятелство, обаче, ще да е накарало Отонъ

Ивановъ да твърди въ своитъ записки, че Бенковски е билъ

върнатъ отъ Пещера, и че втори пжть ходилъ отъ Ради

лово въ тоя градъ, и то придруженъ отъ Матакевъ и Ръ-

жанковъ. 3. Стояновъ е повторилъ сжщото, като не е ималъ

възможность да провъри и поправи тая своя гръшка на

-самото мтзсто.

Бенковски стигналъ въ Пещера, посръщнатъ отъ Ст.

Поповъ и Цикаловъ. Споредъ цтжои разкази, Ст. Поповъ

пакъ успълъ да прати Динчо (Костадинъ) Маминковъ до

Радилово, за да придружи апостола. Едновръмено Симеонъ

Налбантина билъ отреденъ да чака покрай града. 1) Подобни

<5огати услуги страдатъ често отъ пръувеличение.

Пратили Динчо Маминковъ да отреди квартира, за да

слъзе Бенковски у ттзхъ, но послъдния оставилъ тамъ коня

.си и пртаминалъ у Цикалови, кждето и прънощувалъ. Ве-

черьта дошли при него Г. Барака, П. Ртжовъ и Ив. Триз-

ловъ. Други ртллителни отъ кружока не се намерили —

макаръ и да били търсени. Крияли се хората. Сжщата

вечерь пристигнали Матакевъ и Ръжанковъ.

Въ Радилово, пръзъ деньтъ, билъ стигналъ В. Аврада-

лията отъ Брацигово, пратеникъ на Петлешкова, и заедно

.съ Бенковски дошълъ въ Пещера, за да го придружи и до

Брацигово. Аврадалията преспалъ у Попова. Отъ Брацигово

заедно съ Тодоръ Хайдутинътъ, билъ пратенъ сжщо Ангелъ

Църовеца, който сега пакъ придружилъ Бенковски на пжть

за Пещера.

Съ пристигането на Матакевъ и Ръжанковъ, Бенковски

се успокоилъ за Пещера, като пръдоставилъ всичко на тъхъ.

Още повече, дъто при него вечерьта не се явявали повика-

нитъ надеждни ужъ лица.

1) Петлешковъ и Иеремиевъ, .Историята на Брациговското възстание*,

-стр. 51.



Приготовления въ четвърти окржгъ 111

Сутриньта апостолътъ побързва да хване пжтя за Бра

цигово, като на околните, на които ималъ причини не осо

бено да доверява, е казалъ, види се, че се връща за Ра-

дилово. Поради това послъдното се и твърди отъ н-вкои

отъ живитъ съвръменици. На гбхния разказъ се дължи още

и легендата на Отонъ Ивановъ, че Бенковски отново се вър-

налъ за Радилово, което и споменахме. Той, обаче, се от-

билъ у Маминкови, зелъ си коня, миналъ край Попови и

повелъ отъ тамъ Аврадалията. Отъ Пещера билъ отреденъ

да го придружи Иванъ Тризловъ. Бенковски освободилъ

послъдния още преди да стигнатъ края на града, и тръг-

налъ право за Брацигово, придруженъ отъ В. Аврадалията,

Ангелъ Церовецътъ и Тодоръ Хайдутинътъ.

Сжщиятъ денъ, когато Бенковски тръгва отъ Пещера,

Матакевъ и Ръжанковъ свикали пещерци въ черковната стая

на събрание. Присжтствували : Хр. П. Цикаловъ, Ст. Поповъ,

Ат. Пасаровъ, Д. Търповъ, Г. Барака, Хр. Попче, Г. Гад-

жовъ, П. Ръковъ, Благоя Х. Андреевъ, Костаки Пуневъ,

Симеонъ Георгевъ и Г. К. Ивановъ. Клътва не е имало, но

съгласили се да работятъ и да разпространяватъ идеята.

Бенковски не е разчиталъ на Пещера и не е могълъ да

разчита, поради многото турци въ града. По-късно апосто

лътъ вече тукъ не стжпи. Отбивалъ се пон-вкоги Петлеш-

ковъ. Бенковски поиска само еднажъ, съ писмо, 30 лири

отъ Пещера. Ала събраха му само 25 лири, които отнесе

Ст. Поповъ, когато е отивалъ на общото събрание въ

Оборище.

Отъ Пещера до Брацигово разстоянието не е повече

отъ половина часъ. Като тръгналъ въ тъмни зори, Бенков

ски стига тамъ пръди слънце. Той слъзълъ въ дома на

Н. Бояновъ.

Работит-в въ Брацигово се бъха сложили по слъдую-

щия начинъ. Дъ\цо Тодоръ Хайдутинътъ, радиловскиятъ

пратеникъ, слъзълъ у своитъ- сродници Арнаудови. Още

покрай градеца, .той срещналъ Ангелъ Арнаудовъ, заедно

съ Иванъ Хрисчевъ и Ангелъ Мижорковъ. Хората питали

за новини, а хайдутинътъ, възбуденъ, уловилъ момента,

за да ги подразни, като казалъ, че той ще отиде у Ар

наудови, а който желае да научи нъщо ново, нека запо
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въда при него. Потърсили Петлешкова, но той се губилъ

нтжждв. Тогава билъ повиканъ Никола Бояновъ (Боянинъ),

и заедно съ Димитъръ и Ангелъ Арнаудови, първи изслу

шали разказа на Двдо Тодоръ Хайдутинътъ, че апостолътъ

е вече на пжть за да ги посбти. 1)

Тамъ, значи, още пръдварително били ръшили, Бен

ковски, щомъ стигне, да агвзе у Боянина. Послъдниятъ, тър-

говецъ на дървенъ материалъ, тръбало да разгласи, че но-

виятъ му гостъ е богатъ пръкупвачъ.

По желанието на Бенковски, още сжщия день били

привикани и явили се при него: Ангелъ Мижорковъ, Щерю

Бъчваровъ, Петко Янковъ, Дамянъ Дойчевъ, Петъръ Лико-

мановъ, Атанасъ Тьрпомановъ, Ив. Юруковъ, Ангелъ Юру-

ковъ, Петъръ Батаклиевъ, св. Никола (попъ Соколъ), Сто-

янъ и Христо Юрукови, Михаилъ Манчевъ и Димитъръ

Зосовъ. Разбира се, Ангелъ и Св. Димитъръ Арнаудови,

В. Петлешковъ и Н. Боянинъ сж били тамъ.

Огвдъ като апостолътъ открилъ своигв карти, пръвъ

избъгалъ Св. Димитъръ Арнаудовъ, а сл-вдъ него изчез

нали и повечето други.2) Прочее, положили клетва само:

В. Петлешковъ, Ангелъ Арнаудовъ, Ник. Боянинъ, Дамянъ

Дойчевъ, Петко Янковъ, Василъ Аврадалията, Димитъръ

Зосовъ и Ангелъ Боянинъ, който се навърталъ въ брато

вата си кжща, и споредъ по-старшия братъ не отстжпилъ

отъ дълото.

Скоро посл-в, откакъ Бенковски си заминалъ, комитет-

ската работа зела по-широки размъри. Всички, що бъха из-

бътали напредъ, и много други лица положили сега клетва,

и то при свещенодъйствието и на двамата духовници, попъ

Соколъ и Попъ Димитъръ Арнаудовъ. Сетнъ вече планътъ

билъ, да пръхвърлятъ агитацията и вънъ отъ града — по

селата. Всъкой ревностенъ работникъ получилъ и свой

районъ — споредъ кой кждъто ималъ връзки и познати.

1) Димитъръ Арнаудовъ още тогава си е билъ свещенникъ, както и

днесъ. Когато се срЪщнахъ съ него въ Брацигово, той си спомни ясно, че

билъ на утренна служба въ черкова, когато се изофтилъ за пристигането

на апостола. По села и въ по-малки мъхта, утренната се чете пръ\ди слънце,

както знаемъ.

2) „История на Брациговското възстание", 53.
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Селата Жребичко, Козарско, Бъта, Кръчимъ, Чанак-

чиево, Ясикория, Аликочово и Радилово, разположени око-

ловърстъ, на близко разстояние отъ Брацигово и свързани,

кое повече, кое по-малко въ поминъчно отношение съ него,

беха будни, добри кътове, гв се показаха твърдъ въз

приемчиви за високата народна идея и, както ще видимъ

на свое мъсто, играха видна роль въ възстанието.

Ето какъ брациговскитъ патриоти разпрътгвлятъ по

между си районигв. Въ Козарско и въ Жребичко Попъ Со-

колъ, който е родомъ отъ послъдното село, и Н. Бояновъ,

който ималъ търговски вързки съ селянитъ; Бъга — В. Пет-

лешковъ и П. Ликомановъ; Кръчимъ — Ст. Юруковъ, Попъ

Соколъ и П. Ликомановъ; Чанакчиево — Ангелъ Арнаудовъ

и В. Петлешковъ и въ Яс;ккория Щерю Бъчваровъ и Ст.

Юруковъ. Въ Ясж-кория идвали, обаче, и Данаилъ Юру

ковъ и Константинъ Величковъ отъ Т.-Пазарджикъ. Въ

състава на комитета вл-взли сл-вднигв лица: Тодоръ Хуко-

риковъ, Тодоръ Дели Павловъ, Колю Узуновъ, Ив. Дячевъ,

Анг. Дабиджовъ, Тиню Сандъкчиевъ, Георги Начковъ, учи-

тель Ат. Стоиловъ, родомъ отъ Козарско и др. Въ Али

кочово агитацията водилъ Отонъ Ивановъ, сжщо отъ Т.-

Пазарджикъ — часовникаръ, както знаемъ. Той спечелилъ

за двлото Лазаръ Илиевъ, живъ още, който разказва това,

а послъ\цниятъ, отъ своя страна, кл-влъ съселенигв си: Три-

фонъ Василевъ, Д. Симоновъ, Ат. Илиевъ и Никола — не-

говъ собственъ братъ. Въ Радилово, както видвхме, коми

тета основа самъ Бенковски; а това село презъ възстанието

сжщо се присъедини къмъ Брацигово. Въ Козарско игуме-

нътъ отъ ближния манастиръ Св. Богородица, Иеромонахъ

Нефталимъ, влъзълъ въ комитета, който състоялъ още отъ

селенигв: Ангелъ Пеевъ, Трендафилъ Колевъ, П. Костовъ,

Стоилъ Василевъ и Христо Лазаровъ. Въ Жребичко коми-

тетъ били: Свещ. Тодоръ Трифоновъ, П. Кузевъ, Илия

Калиновъ, Ат. Дангалаковъ и Илия Дъниковъ. Въ Бъга:

Свещ. Илия Димитровъ, Костадинъ Алексовъ, Никола Пе-

тровъ и П. Георгиевъ. Въ Чанакчиево и Кръчимъ сжщо

беха възникнали революционни гнъзда,1) ала тия села по-

!) „История на Брациговското възстание", стр. 58.

История на Априлското вт зстание. 8
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слъ- не можиха да зематъ участие въ възстанието, а при

чините за това ще укажемъ на свое мъсто. Тръбва да се

прибави още, че агитацията по тия мъста се е водила въ

разни връмена — кждъ Днесъ, кждъ- утръ\ Въ Ясж-Кория,

напримъръ, комитета е билъ основанъ едвамъ на Велик-

день, което ще рече — само двъ недъли пръди да избухне

възстанието.1)

Пръзъ деньтъ, като неделя, ходили на посъщения. Бенков

ски пръспалъ въ Брацигово, и другия день, 23 Февруарий по

мракъ, стига въ Перущица, воденъ пакъ отъ В. Аврада-

лиевъ. Димчо Къневъ, перущенецъ, който е живъ, претен

дира, че е придружилъ Бенковски отъ Пещера до Перу

щица, понеделникъ слъдъ Тодоровдень. При всичкото ни

старание, не можихме да проверимъ това твърдене. Най-

за върване е, че то не заслужва вера. Хората сж невежи.

Придружавали сж единъ, а сега си въображаватъ за дру

гиго. Г. Димитровъ пише погрешно, че Бенковски е билъ

придружаванъ отъ Д. Къневъ. Димитровъ е приелъ на вера

разказа на Къневъ, споредъ който и твърди, че Бенковски

тръгналъ на 9 Февруарий отъ Пещера, и сжщия день стиг-

налъ въ Перущица,2) което не може да бжде върно. Но

тъй като въ Брацигово не помнятъ нищо, какъ и кой

устроилъ отиването на Бенковски до Перущица, треба да

пръдположимъ, че апостолътъ е носилъ адресъ отъ Пазар-

джикъ или Пловдивъ за тамъ.

Въ Перущица Бенковски спрелъ у братия Тилеви. Въ

книжката отъ Г. Н. погрешно е съобщено, че Воловъ е

слезълъ у Тилеви.3) Такъво нещо живигб поборници не

помнатъ. Г. Н. е самъ отъ живигв и ние провърихме за

едно обстоятелството. 3. Стояновъ пише, че Бенковски, а

не Воловъ е идвалъ.4) Насю х. Тилевъ не помни да е виж-

далъ Волова. Свикани били върни хора отъ селото, които

и дошли въ кжщата на Попъ Петъръ Васчевъ. Кжщата се

оказала тъсна, та се пръместили въ училището. Всички

присжтствующи дали клътва. Избрано било настоятелство

1) 1М, 57.

2) „Княжество България" II, стр. 469.

3) Г. Н. (Натевъ) .Защитата на Перущица", стр. 10.

4) „Записки" т. III, 275.
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отъ четири лица— П. Боневъ, Спасъ Гичевъ, Насю х. Ти-

левъ и Д. Малинчовъ.1)

Още сжщата нощь Бенковски тръгналъ за Пловдивъ,

придруженъ отъ Стойко Лиловъ Мандаловъ, който е живъ.

Мандаловъ разказва още, че осъмнали край града, минали

презъ конака до моста и отишли на Каршияка у Тър-

нева ханъ.

Бенковски другъ пжть сащо вече не стжпи и въ Пе

рущица. 3. Стояновъ твърди, че е бивалъ тамъ „много

пжти".2) Г. Димитровъ казва н-вщо повече: На 2 Априлий,

казва той, Бенковски пакъ миналъ, слъзъль у х. Тилевъ и

заминалъ за Брацигово . . . Той лично билъ имъ съобщилъ

за Оборище! 3)

1I1.

Пжтьтъ на Волова отъ Радилово. Комитета въ Батакъ. НерЪшител-

ность. Характерна случка. Суевърие и боязливость.

Воловъ срещу Тодоровдень, откакъ тръгва отъ Ради

лово, стигналъ сжщата нощь въ Батакъ. Той се установилъ

въ кжщата на Петъръ х. Горевъ Кавлаковъ, който е живъ

и се именува П. Горановъ, както се пръкърсти следъ въз-

станието. Г. Димитровъ пише погрешно, че Воловъ съ

Бенковски отишълъ въ Пещера и отъ тамъ първиятъ тръг

налъ за Батакъ.4) Отъ Радилово има права пжтека презъ

планината за Батакъ. Билъ съставенъ списъкъ на познати

лица, които, поканени, дошли, положили клетва и комитета

билъ основанъ. Лицата били: Ангелъ Кавлака, Вранко (Ди

митровъ) Пауновъ, Стефанъ, Ангелъ и Петъръ Трендафи

лови, Тодоръ попъ Нейчовъ, П. Бончовъ, Ст. Стойчовъ,

Горю Кавлаковъ5) — всичко, съ П. Горановъ заедно, 10

души. Трандафилъ Тошевъ, баща на тримата Трандафилови,

!) Г. Н. „Защитата на Перущица* стр. 12.

2) „Записки" т. III, 274.

3) .Княжество България" II, 474.

«) МЛ II, 440.

5) 3. Стояновъ, „Записки* т. III, 309.
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не присжтствувалъ, споредъ както твърдятъ живитъ негови

синове. Името му обаче е вписано между съзаклетницитъ. 1)

Духоветъ на присжтствующигЪ съзаклътници не ще

сж били еднакво възторжени. Нъкои даже се опитали да

възразятъ. А. Кавлака, между друго, ясно се изказалъ, че

не върва въ успеха на дътюто. Силигв на Турското цар

ство били грамадни, а нашиятъ народъ не можилъ нищо

да направи сръщу такава мошь.2) Навърно и други отъ

присжтствукощитъ сж сподъляли сжщото, ала не сж имали

смълостьта да се изкажатъ. Това колебание и неръшител-

ностьта въ сърдцето, по-късно погубиха, както ще ви-

димъ,* Батакъ.

Една невинна случка, станала въ време на съзакля

тието, говори още по-ясно за боязнения духъ, който е вла-

деялъ между батачени.

Всички станали прави, за да изговорятъ клътвата. Во-

ловъ билъ вече изтеглилъ една кама на голо, за да се къл-

натъ на нея, както бъ- останало обичай още отъ Левски.

Въ тоя моментъ Кавлакътъ направилъ своето възражение.

Воловъ се разсърдилъ, и като се стросналъ гневно на ма

лодушния, изтървалъ камата. Острието се забило въ ногата

на апостола, и отъ раната шурнала алена кръвь. Това по

разило суевЪрнигв зрители. Случката се подела послъ- отъ

бъбривитъ свахи изъ селото, и скоро всичкиятъ свътъ ис-

калъ да види въ туй пръстътъ Божи за едно кърваво

пръдзнаменование. „Въ душата оставало некакво наложено,

тежко пръдчувствие, което всбкой гледалъ да крие въ себе

си" — пише историкътъ на тъй жестоко изкланото поогв

и нещастно село.3)

*) Г. Димитровъ, „Княжество България" II, 440 и Бойчо, „Батакъ",

стр. 21.

2) 1Ш,-21.

3) Бойчо, „Батакъ", 22. Тъзи книга, която често цитираме, е написана

подъ диктовка на стария П. Горановъ; Бойчо е псевдонимътъ на сина му.

Тамъ обаче за случката се бЪлЪжи, че раната Воловъ си нанесълъ, кога се

готвилъ да лъга. Това не се потвърдява отъ живигв свидетели, напр. Ст.

Трандафиловъ и Попъ Теодоръ. Отонъ Ивановъ, който не много слЪдъ

освобождението е билъ околийски началникъ въ тоя край и грижливо

събралъ свЪденията си отъ всички живи тогазъ поборници — несъмнено по-

многочислени отъ днесъ — твърди, че раняването е станало въ връчие на

клетвата. 3. Стояновъ отъ него е заимствувалъ разказа безъ изменение.

(„Записки" III, 309).
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Отъ всичко туй изглежда сжщо, че Воловъ не особно

е билъ щасливъ въ своитв агитации.

На слъдующия день новоклетигв имали пакъ събра

ние подъ председателството на Волова, който довършвалъ

свойгв поржчки за организацията на делото и за приго

товленията. Сжщата вечерь апостолътъ, съпроводенъ отъ

Стефанъ Трандафиловъ, тръгналъ за Пловдивъ по отстра

нена балканска пжтека, водяща покрай Перущица право за

въ града.

Единствения случай за Волова е билъ сега да се отбие

въ Перущица, защото по-късно и двамата апостоли не се

мърватъ вече изъ тия мътта. Но живигв поборници не по-

твърдяватъ да се е отбилъ и да сж го виждали — както

отбълезахме и по преди. Стефанъ Трандафиловъ разказва,

че слтздъ като направо отишли въ Пловдивъ, той побър-

залъ на обратенъ пжть да се отбие въ Т. Пазарджикъ, отъ

д-вто си купилъ кюлче за л-вяне куршуми. Така че и тукъ

сжщо, поменатото вече еднажъ твърдене на г. Г. Н. въ

„Защитата на Перущица", че не Бенковски, а Воловъ по-

евтилъ Перущица,1) не може да се потвърди по никой до-

стжпенъ източникъ.

ГЛАВА ТРЕТА.

Една тъмна междина.

I.

Въпросътъ за отиването на Воловъ до Одринъ. Положение на рево

люционното дъчпо въ Одринско. Захарий Стояновъ въ Харманлийската стан

ция. До Пловдивъ. Обиколката на Захарий Стояновъ изъ родопскигв села.

Съ завърщането на двамата апостоли отъ областьта

на Родопиге, ние допираме до края на първия периодъ

отъ агитационата имъ задача. Най-важнигв центрове въ ре

волюционния окржгъ сж спечелени за д-влото ; Копривщица,

Панагюрище, Пловдивъ, Пазарджикъ, Пещера, Карлово,

1) Виж. стр. 11.
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Батакъ, Брацигово — всички се нижатъ въ дългата коми-

тетска връвь. За твърдъ малко връме е извършено удиви

телно много : въ по-малко отъ м-всецъ и половина (около

четиресеть дни) е наелектризиранъ ц-влъ пространенъ окржгъ.

Това обстоятелство освътлява още по добръ\ доколко по

чвата е била въ онъзи времена пламтяща и готова, и че

новигв апостоли почти не сж имали за задачи да пропо-

въдатъ, но само да организуватъ — нъщо което достатъчно

разяснихме още отъ рано.

Отъ Пловдивъ Воловъ потегля за Одринско, като

ималъ намърение да разбуди и този край. Той искалъ да

се сръщне въ Одринъ съ г. Димитровъ, к-шжаръ, и да

земе отъ него свъдения за околните на Одринъ мъста.

Димитровъ познавалъ Кърклисийско, Малко Търново, Баба

Ески и пр. и могълъ да го упжти.

Но сметките на Волова не ще да сж били въ редъ,

или Захарий Стояновъ, който ни повЕствува по пръдмета,1)

не е билъ добръ освЕдоменъ. Самъ г. Димитровъ, къмъ

когото апостолътъ е тръбвало да се обърне за съдъйствие

въ Одринъ, говори ненадеждно за работитъ въ тамошния край.

Въ пръдисловието къмъ т. II. (страница 10) на сво

ята книга „Княжество България", г. Димитровъ, като опро

вергава писаното отъ Зах. Стояновъ, говори, че въ Одринъ

комитетъ не е сжществувалъ и не е билъ основаванъ.

Имало е така наречениятъ комитетъ — нъкакъвъ кржжокъ —

на Одринската железнопжтна станция, съставенъ отъ слу-

жащи-българи по Хиршовата желъзница. Въ 1873 г. Дими

тровъ билъ още черковникъ и лежалъ въ затвора за борба

съ гръцкото духовенство. Щомъ, обаче, излезълъ отъ за

твора — пакъ пръзъ сжщата година — Георги Икономовъ,

когото познаваме и който бъше тогава чиновникъ по же

лъзницата въ ония мЕста, кръстилъ Г. Димитровъ въ но

вата втзра за революция. Въ комитета на желъзопжтната

станция влизали слъднитъ лица, освенъ Г. Икономовъ :

Ради Ивановъ, родомъ отъ Русчукъ и началникъ на Хар

манлийската станция, Ив. Ивановъ Шиваровъ, неговъ братъ,

Петъръ Карловецъ, Димитъръ Джока, Манолъ Шишеджиевъ

1) Зах. Стояновъ „Записки", т. .1. 324.
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отъ Сопотъ и Ив. Николовъ отъ Ловечъ. 1) Като револю-

ционеръ вече, Г. Димитровъ пропжтувалъ въ 1874 градо

ветъ София, Радомиръ, Кюстендилъ, Дупница и Самоковъ,

билъ при Т. Каблешковъ въ Белйово и тукъ било ръшено

да обиколи той некои мъста и въ Македония. Така, въ

л-втото, сжщата година, Г. Димитровъ ходилъ, презъ Де-

деагачъ, въ Оврско, безъ усгтвхъ, обаче, въ агитацията,

както и самъ признава. 2) Пролтлъта 1875, сжщиятъ оби-

колилъ некои села въ Ферско, кждвто намърилъ по-добъръ

духъ въ българското население, а въ Лозенградско пробу

дата е била свършено дъло, напр. въ с. Малко Дерелий,

дето дъйствувалъ учительтъ Проданъ Сербезовъ, чирпанецъ.

За Ферско г. Димитровъ бъше пратенъ като организаторъ

и двигатель, отново тъкмо пръди избухването на Старо

загорското възстание. Но делото бърже и безрезултатно

пропадна, додъто Г. Димитровъ е билъ още на Харман

лийската станция, та тъй си замръзналъ на своето мъсто,

като е нъмало защо да пристжпи по далече. За по-ната

тъшна своя дъятелность въ Одринско и за една сръща съ

Воловъ, пролетьта 1876, Г. Димитровъ не ни говори, отъ

което треба да заключимъ, че апостолътъ нищо не е из-

вършилъ въ оня край, или че дори е пжтувалъ за тамъ

съ друго намърение. Твърде е възможно Воловъ да е пла-

ниралъ, да използува комитета на Одринската желт>зопжтна

станция, за който, ако не отъ другадъ, знаялъ е отъ Г.

Икономовъ. А тамъ — въ Одринско — пръдстоеше да се

разръши една специална задача. Между плановетъ на юж

ниге, Тракийски, революционни комитети — въ Сливенъ и

Пловдивъ — влизаше още важната точка, да се разруши

моста на Арда — до Одринъ. А говорило се бъше още и

да изгорятъ съвършено тоя градъ — единъ кроежъ, който

треба да гледаме като продължение на авантюрата въ Ца-

риградъ презъ есеньта 1875. Тъй че, Воловъ твърде цъ

лесъобразно или поне, съгласно н^чъртаната програма, пръс

кача сега до ония м-вста.

1) Г. Димитровъ „Княжество България" т. II. 370.

2) 1гяс1, 371.
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На заминаване — нататъкъ или насамъ, не се знае —

той заварилъ 3. Стояновъ, скритъ въ Харманлийската гара.

Захарий Стояновъ — по-късно най-голъмиятъ мемоаристъ

на възстанията, — забъгна миналата есень, както знаемъ,

отъ Старо-Загорското възстание. Отъ Кортенъ до Нова-за-

гора той бъта заедно съ Г. Икономовъ, който замина послъ

за Цариградъ и оттамъ за Влашко. 3. Стояновъ стоялъ

ц-Бли 5 мтзсеци, отъ 9 октомврий до сега, скритъ въ една

малка стаичка на Харманлийската станция, подъ покрови

телството на Р. Ивановъ, началникъ тамъ, както означихме.1)

Възможно е, щото Ради Ивановъ да е съобщилъ на Волова

безнадеждното положение на станциония комитетъ въ Од-

ринъ, и апостолътъ, като не разполагалъ съ много време,

върналъ се назадъ отъ Харманлий. Всъкой случай, за д-бя-

телностьта въ Одринъ пръзъ 1876 по-нататъкъ ние нищо не

чуваме. Воловъ сега повелъ отъ Харманлий 3. Стояновъ съ

себе си.

Другарски чувства, може би, сж диктували на Волова,

да се погрижи за единъ съмишленикъ, като го въведе въ

общополезния пжть, а практическиятъ умъ го училъ, да

оползотвори единъ и така изпитанъ вече за делото чов-бкъ.

Воловъ и 3. Стояновъ се върнали въ Пловдивъ, и тука

посл-вдниятъ получилъ пълномощно отъ апостола, че е не-

говъ човтзкъ, и че отъ негово име ще основава комитети

въ родопскитъ села.

' Въ сжщия предговоръ къмъ втория томъ на „Княжество

България", който еднажъ споменахме, г. Г. Димитровъ

подхвъргва на съмн-вние между друго, още и апостолството

на 3. Стоянова. За доказателство той привежда единъ раз-

казъ на Отонъ Ивановъ. Посл-вдниятъ ходилъ, въ време на

възстанието, да дигне родопскигъ села, и тамъ селянигв му

били казали, какво никой преди него не е билъ идвалъ

при гвхъ да ги подготви.2) Обаче всички живи дъятели

отъ Пловдивъ свидвтелствуватъ, че 3. Стояновъ е проник-

налъ въ Родопигв — обстоятелство, което се потвърждава

и отъ развитието на събитията по-късно.

1) „Записки" т. I. стр. 285.

2) „Княжество България т. II. стр. 7.
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3. Стояновъ твърди, че той и Воловъ стигнали въ

Пловдивъ на 28 февруарий, недъленъ день. Споредъ ка

лендари за 1876, 28 февруарий е сжбота. Съ една дума,

не може да се положимъ на тая дата. Обаче, връмето

приблизително е дадено. На 21 февруарий Воловъ е билъ

въ Батакъ, отъ тамъ, право пръзъ Пловдивъ, той заминалъ по

желъзницата за Харманлий. А тъй като апостолътъ нъмаше

време, кждвто ходи, да се разтака на широко, то до края

на месеца — до 28 февруарий — или до началото на мартъ

той можеше да иде и .да се върне пакъ въ Пловдивъ.

Това и твърди 3. Стояновъ.

Воловъ предполагалъ, види се, че ще завари Бенковски

въ Пловдивъ, защото го потърсилъ, но тоя вече се бъше

прибралъ въ Панагюрище. Споредъ разказа на нъкои живи

поборници, апостолътъ оставилъ записка за Волова, съ обо

значение, за кждъ отива. Отъ туй може пакъ да се убъдимъ,

че пжтуването къмъ Одринско не ще да е било дълго.

Воловъ е разчиталъ, додъто Бенковски забиколи Пещера,

Брацигово и Перущица, да го застигне въ Пловдивъ.

Послъ туй вече самъ Воловъ тръгва за Карловско, г)

а 3. Стояновъ, сжщия день вечерьта, придруженъ отъ Ат.

Семерджията, заминалъ за с. Сотиръ. Семерджията, който е

живъ, разказва съ всички подробности за обстоятелствата на

това пжтуване, ала ние не може даспремъ върху това. Насе

лението е било вече достатъчно подготвено. Намъстъ за-

варилъ селянитъ да л-вятъ куршуми. Това се лесно разбира,

като земемъ пръдвидъ, че сега е мартъ, и че втори мъсецъ

апостолигв кръстосваха окржта. А тъзи селяни, толкова

близо до града, нъмаше какъ да не се заразятъ.

3. Стояновъ обиколилъ още селата: Изворъ, Двдово,

Бойково, Яворово, Караагачъ, Марково и Дермендере. Въ

послъдното село не сполучилъ, а въ всички други подвеж-

далъ подъ клътва и основалъ комитети. По-послъ тия села

не възстанаха, ала ние пакъ ще имаме случай да погово-

римъ за тъхъ. Отъ Дермендере 3. Стояновъ се върналъ

въ Пловдивъ, а отъ тукъ пръзъ Царацово заминалъ за Па

нагюрище.

1) 3. Стояновъ „Записки" т. I. 336.
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II.

По слЪдигв на Волова. Въ Карлово и Синджирлий. ] До Копривщица.

Недоразумения. Трудности при излЪзването. Близость съ Каблешкова. За

дружно отиване до Сопотъ. Приблизителенъ списъкъ на засегнатиге отъ аги

тация гнезда.

Нека прослъдимъ сега маршрута и дъятелностьта на

Волова, макаръ приблизително, защото по-точни данни, за

жалость, липсватъ.

Като земемъ предвидъ, че Воловъ и Бенковски, следъ

половината на м януарий, се раздълятъ въ Царацово, пакъ

за да се срещнатъ пръди 20 февруарий въ Панагюрище,

явно е, че първоначалната обиколка, която Воловъ прави

на своя глава изъ окржга, пада се имено въ тая междина.

То е едно разстояние отъ приблизително единъ м-всецъ, или

даже по-малко. А тъкмо пръзъ това връме, Воловъ е оби-

колилъ за пръвъ пжть Карловско.

Отъ раздвлата въ Царацово, по Атанасовдень, което

може да баде, както казахме на свое мтзсто, между 1 8 и

25 януарий, спомняме си сжщо, че Воловъ се опитва да

пристжпи до Т.-Пазарджикъ. Този опитъ, ако дъйствително

е билъ правенъ, ще да е костувалъ на апостола близо не-

дЬля — защото Воловъ пролежалъ отсетнъ- въ Пловдивъ

нъколко дни съ подбити крака. Тъй че, едвамъ кждв на

чалото на февруарий той ще да се е запжтилъ къмъ Карлово.

Казахме, че тази първа самостоятелна обиколка на Во

лова не може да се свърже наедно и да се възкръси, ос-

втзнъ съ приблизителна точность. Туй отиване сега за Кар

лово не е, разбира се, пакъ сжщото, за което ни говори

3. Стояновъ единъ мътецъ по късно. Споредъ разказитъ на

Ботю Ивановъ, който въ онуй врЕме б-Ьше ханджия-бака-

линъ въ Синджирлий, Воловъ, слЪдъ като излезълъ отъ

Карлово, д-вто нъмаше защо да се мае, основалъ комитети

въ Джбене и Войнягово — негол-вми села на пжлъ за Син

джирлий. Ботю Ивановъ ходилъ по-често въ Карлово на

пазаръ. Н. Н-Бшинъ, ханджия въ Карлово, подготвилъ Ботя

нъколко вр-вме понапредъ, че ще да му доведе гостъ въ

село. Воловъ пристигналъ сега, придруженъ отъ Д. Никовъ,
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шурей на Нъшинъ. Апостолътъ се пръдставлявалъ като

търговецъ на вино. Ботю повикалъ въ стаичката надъ. не

говия дюгенъ Ант. Стоиловъ, и двамата приели клътва. От-

послъ вече за дълото били спечелени Попъ Димитъръ, баша

на даскалъ Колю, който сжщо влъзълъ въ комитета, мал-

киятъ Попъ Петко, Стою Стоевъ и др.

Направо отъ Синджирлий, Воловъ ще да е заминалъ

за Клисура. Данни за други по-малки пунктове, посътени

отъ него, липсватъ. Въ Карловско, споредъ разказа на

нъкои, той е посътилъ още и Каратопракъ, дъто дъйствува

братътъ (Петъръ) на Бай Ивана отъ Царацово. Но всички

тия малки мъста отсетнъ не зеха участие въ възстанието.

Отъ Клисура Воловъ заминалъ за Копривщица, но, по

всички данни, той не успълъ първиятъ пжть да се види

съ съзаклътницитъ. Апостолътъ билъ слъзълъ въ Главчо-

вия ханъ. Сутриньта се показалъ въ черкова и изъ града,

пръпоржчалъ се за гюладжия и възбудилъ подозръние. Съ

заклътницитъ, подвидъ че ужъ го търси полицията, казали

му да напустне града, което и той направилъ.

Слъдъ десетина дни Воловъ пакъ се повърналъ въ

Копривщица. Но въ междината въ туй връме не се знае

точно, кждъ е ходилъ. Навърно, той се е повърналъ пакъ

въ Синджирлий. Споредъ разказа пакъ на Ботю Ивановъ,

Андонъ Стоиловъ отъ Синджирлий, който пропадна без-

слъдно въ възстанието, придружилъ апостола до Старо-

Ново-Село. Източници, обаче, въ послъдното сж твърдъ

оскждни, както отбълъзвахме и на друго мъсто, и дори

съвсъмъ липсватъ, та нъма възможность да вържемъ двата

края наедно. Може би, че съ връме ще се разкриятъ слу

чайно още нъкои подробно:™1).

1) Ще прибавя, че изсл-Ьдвания отъ тоя родъ еж нЪщо много трудно.

Ние нъмаме и до день днешенъ означено въ нашата литература подробнос-

тигЬ по кой редъ, какъ и кога сж били съяни семената на агитацията ; а

да постигнемъ това сега, слЪдъ 30 години, ще рече, просто отъ нищо да съ-

градимъ нЪщо. Читательтъ едва ли ще да се сЪща за великия трудъ, както и

за неблагодарно изгубеното врЪме, което е свързано съ придирвания отъ тоя

родъ. Азъ давамъ, по неизбъжность, само една канва, на която, вЪрвамъ, ще

може много още да се шие. Отъ Старо-Ново-Село Воловъ ще да е успелъ

да земе сигуренъ проводникъ за Копривщица, както направи и Бенковски, и

съ това затвърдилъ е тамъ коренитЪ на агитацията.
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*

Въ Копривщица апостолътъ с/гбзълъ сега направо у

Шабанова, дъто беше и Бенковски. А ще да е ппъстоялъ

нъколко дни и въ кжщата на Каблешковъ, слъдъ като лично

се запозналъ добре съ него. Сжщо и при обиколката си

ще да е ималъ не единъ случай, за да се убеди, доколко

Каблешковъ бъше вече познатъ въ околностьта.

На бърза ржка двамата нови приятели начертаватъ и

новъ танъ: да отпжгуватъ заедно за Сопотъ и Карлово

пръзъ Клисура и заедно да прътарашуватъ пакъ оня край.

Въ Сопотъ Каблешковъ имаше леля, защото майка му

{втора), жива още и сега, е родомъ сопотнянка.

Двамата се маяли десетина дни по обиколка и вър

нали се възхитени отъ резултата на проповъдитъ си.

За идването на Волова въ Копривщица и дъто е пж-

тувалъ съ Каблешковъ по Карловско, разказигЬ сж. твърдв

единодушни между всички доживъли, та едва ли може да

има съмнъние въ това. Но все пакъ, нека прибавимъ тукъ

още нъкои подробности.

Споменахме на друго мъсто, че Копривщенското опъл-

ченско поборническо дружество имаше похвалната идея, да

събере въ отдълни протоколи, завърени съ подписите на

целото настоятелство, свъдънияга, запамятени отъ всБкой

живъ поборникъ. Въ протоколъ № 3, държанъ на 1 3 фе-

вруарий 1896 г., е разказано несполучливото първо идване

на Волова, както и това, дъто, за втори пжть, апостолътъ

отива десетина дни по обиколка съ Каблешкова. Протоко-

.лътъ е подписанъ отъ П. М. Жилковъ, П. Н. Торомановъ,

П. Радомировъ, Танчо Шабановъ и др. Нъкои отъ тъзи

лротоколи сж подписани и отъ Петко Кундураджията, до

като б^ше още живъ.

Възпроизведения ьъ протокола разказъ съвършено съ

отвътствува на запискитъ на Танчо В. Шабановъ, които при

тежаваме. Въ послъднигв (стр. 20 — 23), съ голъми по

дробности е предадено, какъ Воловъ слиза у Главчовия

ханъ, какъ послъ- Танчо го завежда у гвхъ си, но съза-

клътницитъ не идатъ, и Воловъ е принуденъ бърже да от

пжтува за Клисура.
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Едно нъщо се б-влъжи още въ запискигв на Танчо В.

Шабановъ което не е намерило мъсто въ протокола, ма-

каръ че заслужава особно внимание. Шабановъ, по память,

бъл-вжи, че Воловъ и Каблешковъ пръзъ Карлово и Кало-

феръ ходили до Шипка. Въ протокола просто е казано, че

апостолигв ходили до Клисура и до „другитъ възстанни-

чески пунктове", безъ да е означено, кои сж тия послъд

нигв. Между това, ако точно се означеха мъстата, двто

апостолигв сж стжпили, цгвхме да имаме точно и грани

цигв на агитацията въ четвъртия революционенъ окржгъ,

което не е отъ малка важность.

Шабановъ означава — както казахме, само по память

— че Воловъ и Каблешковъ ходили до Шипка, а живи

данни за това, дали наистина сж ходили по тия места и

какво извършили тамъ, не могатъ, за жалость, да се наме-

рятъ. Нито въ Шипка, нито въ Калоферъ има н-бкждЬ

следи, че ще да сж идвали тамъ Воловъ и Каблешковъ.

Г. Бъловъждовъ, въ своята „Първа пушка", като е черпилъ

сведенията си отъ Шабановъ или отъ Копривщенскигв про

токоли, твърди сжщо -— погръшно, разбира се — че Во

ловъ и Каблешковъ отишли до Шипка1). Сжщо и за Ад-

жаръ не се намиратъ никакви данни, че Воловъ е стжпилъ

тамъ, както твърдятъ некои2).

3. Стояновъ означава за източна граница на агитацията и

на революционния окржгъ Калоферъ3). Другъ, освънъ 3. Стоя

новъ, не се е опитвалъ да означи точнигв граници на въл

нението. Истината обаче е, че отъ Сопотъ и Карлово по-

на изтокъ не е имало подновени комитети за действие въ

1876 г. Шабановъ бълежи, че слъдъ обиколката Каблеш

ковъ се върналъ силно възхитенъ и проникнатъ отъ вели

чието на това, което се готвило. Той по напръдъ сметно

подозиралъ широкигв граници на кипежа, а сега видЬлъ,

че възстанието ще бжде много по големо, отколкото всв-

кой другъ пжть до тогава. Тоя неговъ възторгъ се ппе-

далъ и на съзаклътницигв, които слъдъ това подели въ

1) Виж. стр. 40.

2) В. 3. Стояновъ, „Записки по българските възстания", т. I, 330.
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Копривщица приготовленията съ още по-голъма самоу-

в/вренность.

Въ района на Копривщица и Карлово съ Сопотъ, подъ

надзора на Воловъ, освънъ селата на бай Ивана Арабад-

жията, които б-вха, както сме ги отчасти означили : Цара-

цово, Мързянъ, Строево, Черпелий и Радиново, и които съ-

ставляватъ единъ видъ независима република въ царството

на революционната мръжа — къмъ ц-влостьта на този рай-

онъ се л-впъха още : Старо-Ново-Село, Синджирлий, Пани-

чери, Елешница, Демирджилеръ, Д.-Геренъ, Красново, Айва-

джикъ, Белица и Г.-Раковица, които, като попълнимъ съ

наименованитъ- вече Карлово, Сопотъ, Джбене, Войнягово и

Каратопракъ, имаме пръ\цъ очи целото онова поле, кждъто

се върти главниятъ апостолъ на четвъртия окржгъ.

Слъдъ като се завърналъ отъ въпросната обиколка,

направена заедно съ Каблешковъ, Воловъ, като се уб-вдилъ

въ добрата изв-бстность на младия проповъ\дникъ, както и

въ силата на неговия духъ и въ дарбите му, провъзгла-

силъ го за свой помощникъ или, по-добръ, замъстникъ въ

тоя край, и решилъ да се върне къмъ Панагюрище, за да

бжде въ центъра и по-близко при другаря си, както и да

участвува непосръ\дственна въ ржководенето на цъ\лия окржгъ.

Въ началото на поститъ- той вече бъше, както знаемъ, въ

Панагюрище, и отъ тукъ предприе обиколката къмъ Па-

зарджикъ и Радилово съ Бенковски, а посл-в къмъ Батакъ

и Одринско самичъкъ.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

ГраницигЪ на окржга.

I.

Агитацията въ ср-вдногорскигв села между Ихтиманъ и Б-влйово. Бе

лица, Раковица, Смолско и Каменица. Отецъ Кирилъ и събрание въ Калу-

геровския манастиръ. Церово като центъръ на ближните села. ВЪтренъ.

Къмъ БЪляово. Тъмниятъ въпросъ за Самоковъ. Д-ъйствителнитЬ граници на

революционния окржгъ.

Сега оставаше да се спечелятъ още и сръдногорските

села къмъ Ихтиманъ и Бътшово, за да се сключи обръча

отъ ревелюционни гнъзда.

С. Бълица, Ихтиманска околия, разположено подъ

Арамлиецъ, е било подготвено отъ Делчо Уливеръ отъ По-

ибрене. Пръзъ мартъ, последниятъ дошълъ въ това село,

свикалъ познатитъ- нему селяни : Ганчо Геновъ, Михаилъ

Панчовъ, Нено Стояновъ, Иванъ Апостоловъ, Милчо Ней-

ковъ и др., и комитета билъ основанъ.

Къмъ Бълица се присъединили ближнитъ- Раковица,

Смолско, Каменица и всички колиби (махли) наоколо.

Мухово, което съ време даде най-вернитъ лейбгвар-

дейци на Бенковски, е било .подготвено отъ ревностни па

нагюрци. Мухово лежи не далечъ отъ Панагюрище и му-

ховци идатъ често въ града. Мълвата, че се готви възста-

ние, че апостоли кръстосватъ и пр., неусътно и съ уди

вителна бързина се бъчпе разпространявала. Всвкой ново-

покръстенъ е билъ апостолъ отъ своя страна—апостолъ

неканенъ, но толкова по-горещъ и по-пръданъ. Всъкой

простъ войникъ е ималъ отворенъ пръдъ себе си широкъ

пжть, за да бжде герой. И много отъ гЬзъ имена сж ни

пропаднали въ неизвъттность, а туй сж били имена отъ

истински герои на идеята.

Бенковски пристига въ Мухово на плодовита и готово

разорана почва. Той слезълъ въ кжщата на Христо Тотинъ.

Били повикани всички надеждни хора въ селото, като Вълко

Стойневъ, Ст. Ив. Теповичаровъ и др. Клетвата е била най-

послъ\дното дЬло—н-бщо като чиста формалность.
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Скоро послъ- това, Бенковски въ началото на Мартъ,

се сръщналъ съ славния Отецъ Кирилъ, игуменъ на Калу-

геровския манастиръ Св. Никола, когото Захарий Стояновъ

ни е описалъ съ такова увлечение. Събралъ се съ Отецъ

Кирилъ, за да се раздвли отъ него само на смъртния си часъ.

Възторжния този отецъ калугеръ далъ идеята на Бенков

ски, да направи манастиря центъръ на пропаганда за целата

околность. Едно събрание, свикано отъ ближнитъ села, мо

жеше да подготви и наелектризира скупомъ и наеднажъ

духоветъ : печелеше се и връме и всичко. Така и станало.

Свикани били надеждни хора отъ селата : Калугерово, Це-

рово, Лесичово, Славовица, Кара-Мусалъ, Динката, Щър

ково, Елешница и Съртъ Харманъ. Ето и имената на не-

кои отъ присжтствуващитъ тукъ селяни : Гене Г. Теллийски,

Цвътко Бръшковъ и Хр. Тумперовъ отъ Ц/врово ; Попъ

Георги, Теофилъ Бойковъ, Панчо П. Спасовъ, Н. Г. Ши-

наровъ, Иванъ Л. Чергаровъ, Петко Дбновъ, Георги Си-

раковъ, Стоянъ Неновъ Кулансжза, Тома Г. Сираковъ и

Захария Сираковъ отъ Калугерово ; Атанасъ Добревъ и

Георги Начовъ даскала отъ Лъсичево ; Ат. Малиновъ отъ

Славовица ; П. Лютаковъ, Г. Бътновски и Стоица Чавдаровъ

отъ Втугренъ.1) Попъ Кръстю Г. Лунговъ и Ат. Петровъ

отъ Карамусалъ; Георги Чорбаджи и Петъръ Даскала отъ

Динката ; Попъ Петко и Н. Томпаровъ отъ Щърково ;

Мирчо и Минко Дойчови Шулекови отъ Елшица ; Ангелъ

Н. Клисурски отъ Съртхарманъ; Стойко Ив. Караджовъ отъ

Калагларе и др.

Слътгь една внушителна речъ на Бенковски, Отецъ Кирилъ

заклъ\лъ всички присжтствуващи. Въ всбко отъ представля-

ванитъ села се състави послт* революционенъ комитетъ, и

всички тия бързо възникнали комитети непосръдствено се

сношаваха съ Църово, което оставаше като централенъ

пунктъ.

]) Тукъ ще прибавя, че въ запискигв па БЪлювски, които притежавамъ,

нЪма да се споменува, че е ходилъ въ Манастиря, обаче трЪба да е грешка

или защото самитъ записки сж твърд* съкратени. Много често самигв по

борници не сж въ състояние да оцЪнятъ, кои моменти отъ гвхното минало

еж и по-важни и иматъ особно значение въ развитието на ц-влото събитие,

въ което поборникътъ участвува като деецъ ; а за да се изтъкне пропустна-

тото или забравеното, потребно е по-грижливо и всестранно разпитване.
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Отъ Калугерово Бенковски заминалъ за Вътренъ ; тука

пръдварително дошълъ Теофилъ Бойковъ, по-късно калу-

геровски пръдставитель въ Оборище, и билъ му приготвилъ

приемъ.

Отъ Вътренъ билъ пратенъ нарочно Митъръ Кумановъ,

за да доведе апостола въ селото.1) Бенковски слтззълъ на

квартира у Дъдо Пеню Чавдаровъ. Комитета билъ съ-

ставенъ отъ Василъ Лазаровъ Ташенинъ, Г. С. Бтзлевски,

Г. Лютаковъ, Петъръ Лютаковъ, Пеню Чавдаровъ и Попъ

Петъръ Атанасовъ.

Бенковски пръседълъ въ Вътренъ, споредъ мъстни

спомени, четири дни, което едвамъ може да се върва, ала

провърката е невъзможна. Вътренъ е билъ, не ще съмнъ

ние, важенъ придобивъ за делото въ IV революционенъ

окржгъ. Той е едно голъмо и значително, чисто българско

село, разположено на склона на Средна-Гора, на стария пжть

отъ Цариградъ за София пръзъ ихтиманскигв тъснини.

Оставало още Белйово, което по-късно, въ време на

възстанието, изпъкна като едно отъ най-блъскавигв гнезда

на възстаническия възторгъ.

Интересното обаче е, че въ Бтзлйово Бенковски лично

не е бивалъ пр-вди възстанието. Комитета е тукъ основанъ

чрт>зъ Братия Никола, Георги и Ив. Петкови, търговци и

съдържатели на ханъ въ Т.-Пазарджикъ, а родомъ отъ

Б-влйово. Н. Петковъ, доставитель на пушки, за когото и

по-послъ- ще става дума, повикалъ при себе си свещеника

Михалъ Радуловъ, гвхенъ рода, и го закл-влъ. Радуловъ

намърилъ свой съобщникъ въ лицето на Г. Павловъ. По-

сл-вдниятъ е билъ посветенъ на революционната идея още отъ

времето на Каблешкова. Когато още билъ началникъ на

гарата въ Б-влйово, Каблешковъ основалъ тукъ читалище и

въ него всъка недвля държалъ сказки. Г. Павловъ билъ

кассиеръ. А по-пръди още, Левски посбтилъ Б-влйово. Г.

Павловъ сега отъ своя страна повърилъ идеята на Митко

Петракиевъ Радуловъ. Ще забълъжимъ пжтйомъ, че въ

брошурата на Н. Йонковъ Владикинъ, „История на Бтз

1) „Село ВЪтренъ" кратко описание и пр. отъ Г. Лютаковъ, Т.-Пазар

джикъ 1903. стр. 8.
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лювското възстание", казва се, че св. Радуловъ повикалъ

Митко Петракиевъ и като го посветилъ въ делото, безъ

забиколки, обадилъ му, че го прави народенъ пръдстави-

тель въ Оборище, което не може да се потвърди. Пръ\ц-

ставителитъ въ Оборище се избираха по-късно—малко пни

пръ\ци възстанието, а Митко Петракиевъ бъше се заклъчпъ

отъ по-рано. Споредъ неговигв записки—всъкой случай,

отъ 1901 година,—които притежаваме, Петракиевъ слушалъ

отъ сродника си Н. Петковъ за приготовленията, а пръвъ

го посветилъ въ дблото Г. Павловъ. Послт* вече, по взаимно

съгласие между съзаклетницигв, Митко Петракиевъ билъ

опръдвленъ за пръдставитель, което по-отговаря на реда

на събитията. При това още—пакъ споредъ думитв на

сжгдия Петракиевъ—-той получилъ „ благодарително" писмо

—навтфно пълномощно—да пръдставлява Бт>лйово, Сестри-

мо и Момино село (Момина Клисура) въ Първото Българ

ско Народно Събрание—обстоятелство, което съвършено

опровергава казаното отъ г. Владикинъ. А приетия въобще

редъ за пръдставители за Оборище, който ще разгледаме

по-късно, ще ни покаже още по-добре заблуждението на

поменатия писатель.

Комитетътъ въ Белйово състоялъ отъ 12 члена:1) Ми-

хаилъ Радуловъ, Г. Павловъ, Тома х. Ангеловъ, Ване х.

Ангеловъ, Тома и Коце Попъ Константинови, Коце Котевъ,

Тома Котевъ, Пене Иловъ, Ангелъ Попъ Миковъ, х. Мито

Х. Попъ Георгиевъ, Михалъ Мишевъ.2)

Г. Н. Владикинъ още казва, между друго, че горнитъ-

лица се клели, следъ като Петракиевъ се върналъ отъ

Оборище, което едва ли е допустимо. Разстоянието между

Оборище и възстанието е не повече отъ четири дни, което

е се едно, че клетвата, що г. Владикинъ споменува, тр-Ьба

да съвпада съ самото събитие. Истината обаче е, че на

много мъста, при избухване на възстанието, се кл-вха от

ново. А възможно е сжщо, че щомъ като се върналъ Пе

тракиевъ отъ Оборище, революционното дбло въ Белйово

1) Н. I. Владикинъ : стр. 25 и 97.

*) Нека отбЪлЪжимъ за точность, че въ поместения въ I томъ отъ За

пискигв на 3. Стояновъ списъкъ на прЪдставителигЬ, не се споменува името

на представителя отъ БЪлйово.
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да е получило новъ тласъкъ напредъ, и тъкмо тогава да

сж се клъли мнозина нови повъреници на идеята, отъ които

или за които послъ Владикинъ събиралъ свъдвния. Но пър

витъ сж положили клътва още напредъ, когато били по

светени въ тайната.

Св-вдвнията сж много тъмни и твърдъ разноречиви,

кога имено Бенковски е дошълъ въ Вътренъ и кога се е

върналъ или накждв е заминалъ отъ тамъ. Липсва, раз

бира се, точна дата. Безъ друго, съгласно съ хода на ра

ботитъ досега, неговото идване тукъ не може да бжде по-

рано отъ началото и дори отъ сръдата на мартъ. Нема

възможность да се събератъ какви и да било свъдения за

по-нататъшния ходъ на неговитъ обиколки. Хората повече

се интересували да запомнятъ своитъ собствени деяния,

които охотно и пръувеличаватъ. Ала никой не издигалъ

своя погледъ по-високо, за да обхване подробноститъ и

ходътъ на цялото дътю. Никой не помислилъ да знае, какъ

е расло то и цъвтъло. Само единъ тъменъ разказъ сжще-

свува, че отъ Вътренъ Бенковски е прескочилъ и до Са-

моковъ. Ние не смъемъ да потвърдимъ това, защото не

сжществуватъ точни данни. Ала все пакъ ще изложимъ по

дробно, всичко що разказва г. Христо Благоевъ по въпроса.

Разказътъ, макаръ и да е лишенъ почти отъ всвко непо

средствено и съ важность съдържание, не е лишенъ, все

кой случай, отъ интересъ, защото само върху него, струва

ни се, 3. Стояновъ е градилъ, като включва и Самоковъ

въ границитъ на агитацията въ четвъртия революционенъ

окржгъ. Прочее, Хр. Благоевъ разказва слъдното. Въ ка

чеството си на самоковецъ, и като живълъ въ 1876, като

търговецъ на брашна въ Пловдивъ, той кореспондиралъ

съ своитъ съграждани въ Самоковъ: Василъ Дашевъ и

Ник. Карамитовъ — и двамата терзии. Първиятъ билъ

усвоилъ занаята въ Бълградъ, кждвто слугувалъ нъкога.

Благоевъ ималъ споразумъние съ своитъ приятели, извъ-

стилъ имъ, че въ Самоковъ ще дойде апостолъ, тъ се ин

тересували отъ това и го питали съ връме, кога ще дойде

търговецътъ. Благоевъ билъ отговорилъ на туй, като каз-

валъ, че търговецътъ е вече пристигналъ отъ Цариградъ,

сега е въ Панагюрище, отдъто ще имъ донесе добъръ па»
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нагюрски шаекъ. Но приятелитъ не били пръдпазливи, и

тайната стигнала до ушитъ на М. Векилски, нъкогашенъ

чиновникъ на Митхадъ паша въ Русчукъ, сега преподава-

тель на турски язикъ въ Самоковското училище и, всбкой

случай, правителственъ доносчикъ — поне за такъвъ мина-

валъ той пръ\дъ Благоева. Векилски се заинтересувалъ за

въпроса, и когато по н-вкаква работа агЬзълъ до Пловдивъ,

питалъ нарочно Благоева за по-точни св-бдбния. Тоя не из-

казалъ нищо, за което Векилски по-късно, когато види се,

билъ събралъ по-добри данни, направилъ съ писмо упрекъ

на Благоева, че тоя не билъ искренъ къмъ него. Тукъ по

слъдния се убедилъ, че неговитъ приятели не сж били на

деждни и секретни и пръкжсналъ всъко сношение съ тъхъ.

Отпослъ Благоевъ можалъ да узнае, че Бенковски дъйстви

телно ходилъ въ Самоковъ, а пръдателството, за което

разказва 3. Стояновъ, се състояло въ слъдното. Крайчо

Самоходовъ отъ Панагюрище ще е придружавалъ апостола,

заедно съ Г. Маневъ. Самоходовъ билъ пратенъ напръдъ

съ записка до стария Антикаровъ. Записката скоро минала

въ ржцътъ на Векилски и на властьта. Завчасъ се зели

мърки да заловятъ Бенковски, но той не влъзълъ въ града

по завардения пжть и не излъзълъ по него, и щомъ не на-

мърилъ при Антикарови оня приемъ, който очаквалъ, очис-

тилъ изеднажъ града. Антикаровъ ималъ синъ ученикъ въ

Пловдивъ. Отъ тука Бенковски ще да е носилъ адреса на

баща му въ Самоковъ. А ще да е зелъ адреса при послъдно

идване, кога се е върщалъ отъ Перущица. Самоходовъ е

между мъртвитъ. Възможно е, 3. Стояновъ да е черпилъ

свъдънията си отъ него. Изобщо, най-тъмни и мжчни за

изслъдване сж случаитъ, дъто има пръдателство или нъщо

подобно. Г. Маневъ е живъ и твърди, че сж ходили до

Самоковъ. Разбира се, точно кога и при какви подроб

ности — Маневъ не помни.

Отъ Белйово съмето на революцията се разнесло въ

ближнитъ села Сестримо и Момино, които послъ не зеха

участие въ възстанието.

И тъй, ето сега, какъ опръдъля границитъ на пропа

гандата въ четвърти революционенъ окржгъ 3. Стояновъ,

единственъ, който въ революционната наша литература се
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опитва да тури на здрава почва тоя въпросъ. Ние се до

косвахме вече не еднажъ до тоя неговъ опитъ. „Отъ Плов-

дивъ къмъ съверна страна, казва той, границата бъше Кар

ловското шосе, което наръдко пръминуваха апостолигв за

къмъ Абрашларска околия; въ селата Каратопракъ и Чу-

курлий имаше комитети. (Чукурлии е на самото Карловско

шосе, а Каратопракъ малко на двсно отъ шосето). Тая св

верна линия, продължава 3. Стояновъ, опираше до Кало-

феръ" — обстоятелство, което не може да се докаже и

за което имено споменахме и по-рано., „Отъ Калоферъ ли

нията се върщаше покрай полигв на Балкана пръзъ Кар

лово, Сопотъ, Клисура и се спущаше надолу по течението

на Тополница, между Копривщица и Златица, като приби

раше въ района на четвърти окржгъ и селото Смолско

надъ Петричъ отгоръч Съверозападната линия се спущаше

пръзъ селата Поибрене, Мухово, Църово и пр., сл-взваше

на другото шосе Т.-Пазарджикъ—София до селото Вътренъ.

Отъ с. Вътренъ се обърщаше къмъ западъ чакъ до Бъ-

лйово, а отъ тамъ пръзъ Банско, слизаше въ Батакъ—

Пещера и тръгваше къмъ Изтокъ по политъ на Доспатъ

пр^зъ селата Брацигово, Перущица, нагазваше въ Рупчосъ

при селото Сотиръ, повличаше нагоре къмъ селата Дъдово,

Бойково и отъ тамъ пакъ се връщаше къмъ Пловдивъ,

пръзъ селата Яворово и Караагачъ".

За Банско ние н-вмаме никакви свъдъния. Дали апо

столитъ сж стжпвали тамъ или не—това е тъмнина. Поло

жително е, обаче, че Бенковски не е ходилъ по тия места.

Отонъ Ивановъ намъква въ запискигв си, че Тодоръ Хай-

дутинътъ отъ Радилово, който собствено по произхождение

билъ банчанинъ, объщавалъ на Бенковски, да организува

оня край, ала, както може да се очаква, нищо не напра-

вилъ. Самъ 3. Стояновъ никждв не ни дава по-обстоятел

ствени свъд-вния за това. Сжщо, по тоя начинъ, той твър

ди, че Бенковски ходилъ и до Самоковъ, но билъ прину-

денъ още отъ край града да избъта назадъ—което е една

тъмна история, както видвхме. Захарий Стояновъ твърди

сжщо, че Воловъ ходилъ и въ Аджаръ, като добавя, че не

знае, дали апостолътъ е усп-влъ да основе тамъ комитетъ.

Ние по-напръдъ споменахме сжщо и за това. Смтзло, обаче,
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може да се твърди, че Самоковъ, Банско и Аджаръ сж

мъста, които не сж се прилъпили подъ никакъвъ видъ къмъ

приготовлението, не сж кореспондирали съ ближнигв цент

рове, и, въ връме на бунта, не проявиха никаква искра

отъ животъ.

Въ предвла на означенитъ граници, селата и градоветъ,

на които имената споменахме на разни м-вста, не сж едничкитъ-

заразени отъ пропаганда гнъзда. Напротивъ, много още

населени мъстности по единъ или другъ начинъ сж били впле

тени въ революционната мръжа, макаръ и безъ да бждатъ

засегнати отъ апостолите при гвхната обиколка. Атмосфе

рата б-вше напоена съ взривчиви материи. Духоветъ бъха

подготвени. Достатъчно е било да дойде нъкой познатъ отъ

ближното село, да промълви на своигв приятели, че у тъхъ

се готви „нъщо", и че той и всички гвхни се „готвятъ",

слухътъ мигновенно се разнасялъ, безъ глашатаи и безъ

черковна камбана, по всички посоки, всичко пламвало и

всички захващали да купуватъ оржжие—селото било готово.

Тогава единъ отъ ближния комитетски центъръ—кой да е:

често нъкой неизвестенъ самозванецъ — идвалъ, избиралъ

лицата, заклевалъ ги и въдворявалъ редовна кореспонден

ция съ пространната революционна държава. Т. Пазарджикъ

билъ въ контактъ съ цълото полско море на своигв окол

ности, заевяни съ безчислени малки и голъми села, които

въ централния градъ черпили материални и духовни източ

ници за сжществуванието си. Балдйово, само на десетина

километра далечъ, майка на най-великия пръдатель отъ тази

епоха, Ферезлий, Черногорово, Сарая, Гелеменово, близки

толкова на града, колкото и на пръ\дателското гнъздо, не-

далечъ и отъ Панагюрище, безброй още села, пъстрещи по

всички посоки цвътната долина и по-късно изкупили, въ

връме на движението, гръха на увлеченията си съ безброй

жертви, списъка на които ще дадемъ на свое м-всто —

всички тихомълкомъ сж били кръстени и пригласяли до край

на замамчивата музика на въсторга, мечтитъ- и копнежа за

свобода. Брацигово е държало въ себе си Козарско, Жре-

бецко, Паничарево, Ясжкория и Бъта, както видъхме, Ба-

тачени сж разчитали на Ракитово и Костадиново, Перущи

ца вървела съ Брестовица; къмъ Панагюрище, Карлово и
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Копривщица, се числили множество околни села ; цЬлото

българско население въ окржга е било покръстено и нае-

лектризирано, и съ потаенъ трепетъ очаквало развоя на

събитията.

ГЛАВА ПЕТА.

Вжтр-Ьшния строй.

I.

Характерни чърти. Простота въ организацията. Устройство на тайната

поща и на полицията.

Наредъ съ кръщаване въ идеята и съ клътвата, вър-

въли необходимите наставления, какъ да се приготовляватъ

новопокърстенигв. Едновръменно требало и да се устрои

механизмътъ на тайното дбло—нещо, което бъше, несъм

нъно, една работа по-сложна отъ всичко друго.

Кръщаването, както вече видъхме, е било една почти

формална работа, защото е тръбало просто да се поднови

нещо, което отчасти е сжществувало. Клетвата е подпе

чатвала съ нова сила старото върую. Поради туй, ролята

на апостолигв отъ 76 година, както отбелъзвахме и на

друго мъсто, б"Бше събирателна. ТЬмъ предстоеше да спло-

тятъ и циментиратъ разпръснатите, но готови сили, да ги

организуватъ най-цвлесъобразно, и да ги подтикнатъ къмъ

опредвлената ц-бль. Техната задача б^ да пожънатъ готово

назръла нива.

Нито Бенковски, нито другаря му носятъ екземпляри

отъ стария революционенъ уставъ отъ 1872 година, както

едно време правеха Левски и Кънчевъ. Въ постжпа на но

вите апостоли липсва парламентаризма и старото пропо-

ведничество. Липсва деликатеса на старигв идеалисти-меч-

татели, педанти на системата, революционери по вдъхно

вение, комунисти, републиканци и козмополити, които, въ

името на скромностьта и правдата, избътватъ да говорятъ отъ

свое име, а всичко вършеха въ името на новото божество—

привръменното правителство, което е „всбкждв и никждб".
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Новитъ хора държатъ по-кжсия пжть: тъ- сж герои на по

дема, на делото. Тия нови хора учатъ просто: тръба да се

въоржжимъ, сплотимъ и възстанемъ—казватъ така, защото

всичко имъ е приготвено, и защото всъкой е убъденъ, че

треба да възстане, за да се освободи—ние казваме всъкой,

защото убъдени сж всички ония, къмъ които апостолитъ се

обърщатъ.

Но, безъ да се носи стариятъ уставъ, запазени сж не-

говитъ главни точки, защото новъ уставъ липсва. Тамъ,

кждбто стариятъ комитетъ се държи на краката си, ста-

ритъ подраздъления, като пръдседатель и пр., се употръбя-

ватъ по традиция, макаръ че апостолътъ не се старае да

ги възкръси. Кждбто се основава съвсъмъ новъ комитетъ,

съставътъ му е произволенъ и свободенъ —- всичкитъ чле

нове сж едно и числото имъ е случайно и пр. Всичко това

ние разгледахме въ общи чърти, като нъщо най-характерно

въ цълата сграда на агитационното дбло въ 1876 0- Сега

резюмираме го пакъ, за да е пръсно въ памятьта на чи

тателя. Новитъ поржчки ставатъ устно. Тъ- се казватъ при

кръщавката, и втълпяватъ се въ памятьта при вевка обиколка.

Избъгватъ се подробноститъ и тънките работи на ор

ганизацията, но всичко важно за практическото двйствие

се иска въ най-голъми подробности.

3. Стояновъ пише, 2) че комитетитъ се съставяли отъ

честни хора, „до десетъ души най-много".

Въ такива формални подробности апостолитъ не сж

влизали — поне доколкото намъ е извъстно.

За улеснение на сношенията между отдълни комитети,

тръбвало да се наредатъ тайни пощи. Всъкоя отъ гвзи

пощи зависи отъ онзи комитетъ, който я съставлява. Бро-

ятъ на пощенскитъ членове е неопръделенъ. Въ това отно

шение, работитъ въ 1876 не отиватъ по-далечъ отъ ста

рия у:тавъ.

Комитетската поща е била въведена въ всички цен

трове на четвъртия окржгъ. Състояла се е кждъ отъ едно

лице, кждъ отъ повече, а въ случай на нужда, бивали

натоварени и обикновени съзаклътници по изборъ. Отъ

1) В. т. 1, „Причинители*.

2) .Записки" т. I. стр. 333.
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Панагюрище, като резиденция на апостолитъ, случвало се

често да излизатъ и по нъколко пощеносци наеднажъ въ

разни посоки. Обикновено, само по-ръшителни и пъргави

съзаклътници сж били натоварвани съ тая задача. Пощали-

онътъ е билъ винаги готовъ да се пустне на пжть. Нему

просто се е заповъдало, макаръ въ кое и въ какво и да

е врЯме, и той веднага се мъталъ на коня си, или хващалъ

е пжтя и пъша. За по-дълъгъ пжть давали му се сръдства

отъ комитетската каса, било за негови разноски, било за

да остави поминъкъ на съмейството си. Нъкждъ сж дър

жали и специаленъ комитетски конь за поща, или коньтъ

на некой отъ по-заможнигв съзаклетници е стоялъ на раз

положение за пощенския куриеръ.

Наредъ съ пощата е стояло устройството на тайната

полиция. Длъжностигв на тайната полиция сж изложени въ

§ 18, глава III на стария уставъ, обаче това сега е било

видоизмънено пакъ върху практически начала. По стария

редъпръдвиждаше се единъ общъ началникъ на тайната по

лиция — едно лице, което има изключително право да до

нася за всичко направо на централния комитетъ. Сега тази

централизация е липсвала. Всъкой мъстенъ революционенъ

комитетъ е назначавалъ началникъ на тайната полиция нъ-

кое ръшително и върно лице, което само си назначавало

тукъ органи. А съ туй се е свършвало и всичко. Центра-

ленъ началникъ липсва.

Намъсгв, тая организация била тъй опростена и слу

чайна, че днесъ никой вече не помни за нея.

Така организувана тайната полиция имала за цвль да

бди върху поведението на съмнителни съзаклетници, а сжщо

и да шпионира отявленигв неприятели на възстанието, както

и турцитъ, и всички чужденци, ако въ общината е имало

такива. Когато пръзъ мартъ идеята е вече пробила

пжть въ широкитъ маси, когато движението изглежда

— поне на извъстни места — да е вече изтински всена

родно, полицията е била форменъ нощенъ патраулъ. Тя из-

вардва пжтищата, бди строго да види, кой влиза и кой

излиза, изобщо, длъжна е да знае какво движение ста

ва около революционното заселище. Това се е вършило

<:ъ особно усърдие най-вече въ Панагюрище, дъто честото
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присжтствие на Бенковски е държало духоветъ въ възбуж

дение. Запазени сж спомени, двто българския патрулъ се

сръщалъ съ турския, и само ловкостьта на съзаклетниЦитЪ

и нехайството на официялнигв бдители, които въ подобни

случки обикновено подозираха младешки нощни похождения,

откритата въоржжена схватка се избътваше.

Ето напримъръ една подобна случка. Нея ни е разха-

залъ Найденъ Дриновъ, членъ отъ Панагюрския комитетъ,

въ свойгб записки. Една нощь Н. Дриновъ, заедно съ стот

ника Манчо Маневъ, излъзли да прътледатъ патраула. Тв

се връщали отъ мъттностьта „Байкювецъ", на съверъ отъ

града, двто имало патраулъ. Оставало имъ да видятъ още

стражата и на Меченския пжть и отъ къмъ Т.-Пазарджиш-

кото шосе. Но въ улицата „Келешова" засртлцнали се съ

турския правителственъ патраулъ, състоящъ отъ четири зап

тиета и двама български пандури. Щели безъ друго да бж-

датъ заловени, или, ако сж тръгнали назадъ да бътатъ,

щ-Бха да бждатъ пронизани отъ куршуми. Но гв мжжествено

показали готовность. да се саморазправятъ съ оржжие и

били пропустнати отъ благоразумнигЬ пазители на тиши

ната, безъ да бждатъ познати. Тоя разказъ на Дриновъ

подтвърдява и Манчо Маневъ.

Въ Панагюрище, тайната полиция била е устроена, осо

бено въ послъднитъ дни на приготовленията, по слъдующи

начинъ. Цълиятъ контигентъ отъ ратници като е билъ раз-

дъленъ на чети подъ стотници, педесетници и десетници,

което ще изложимъ по-ясно, отъ четата на всъкой стотникъ

се зимали по десеть души за нощенъ патрулъ. А всички

отбрани изреждали се по дежурство. Този патраулъ, раздъ-

ленъ по двама-трима, пазилъ главнигв входове на града.

Цълиятъ патраулъ въ три дни веднажъ се контролиралъ отъ

единъ стотникъ, придруженъ отъ единъ членъ отъ коми

тета, пакъ по дежурство отреденъ.

За тайната полиция, която нощъ- завардвала пжтищата,

споменува и 3. Стояновъ1).

Въ Копривщица началници на тайната полиция сж били

Георги Тиханекъ и Георги Каменарчето; имали подъ коман

дата си до 20 юнака — сжщо както въ Панагюрище2).

т) .Записки", т. I, 419.

2) В. длъжноститЬ. й у БЪловЪждовъ, „Първа пушка", 40.
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ПрФ>Зъ марта подозрънията отъ страна на властьта се

усилили. Вслъдствие хващането на Славкова около Ор-

хание 1) конашката стража станала по-бдителна. Едно

връме въ Панагюрище тръбва дори да е било ръшено, ако

Славковъ пръдаде, възстанието да се дигне, макаръ безъ

връме ! Отъ друга страна, Бенковски и революционнитъ-

власти ставали все по-самонадъяни. Самъ Бенковски често

ноще излизалъ изъ града въоржженъ, а понъкога и на конь

съ свита. При единъ подобенъ случай малко е остало самъ

той, съ всичкото си въоржжение и съ свитата да се на

тъкне на полицейския патрулъ, отъ което не може да се

предвиди, колко злини биха послъдвали. Нещастието, по

чудо, се избътнало, като дружината побързала да се отбие

по друга улица, а патрулътъ отъ пръдпазливость не ги и

гонилъ. Но макаръ неизползувани докрай или никакъ, по

добни случки будили подозрителностьта на официалната

власть. Потайно тя държала смътка за всичко, що става

около й, а къмъ края на приготовленията официалнитъ пръд

ставители на властьта открито загатвали на по-познатите

си изъ българитъ: „онова, дъто гласите, не е на добро,,

ама язъкъ, че зиянъ ще станете". — Така е говорилъ па

нагюрския мюдюринъ къмъ мнозина панагюрци.

Тоя натегнатъ развой на работитъ е държалъ още по

вече на щрекъ борцитъ. Всички способни да носятъ орж-

жие ратници се числили къмъ нощната служба. Младитъ

напослъдъкъ изкусно се ползували отъ тайнополицейската

наредба, за да се разхождатъ по- цъли нощи съ оржжиета

си и да правятъ военни упражнения.

Н. Дриновъ спомня въ запискитъ си, че обученията

ставали даже и денъ. „Всъкидневно, казва той, момчетата

излизаха на обучение, нишанъха съ своитъ пушки по кж-

рищата. Особно това ставаше въ Кривчовата ливада (единъ

уединенъ кжтъ), въ която старитъ върби и други овощни

дървета бъха нашарени съ куршуми".

Тайната полиция по-ръдко е била употръбявана за тер-

рористическа работа. Туй се е случвало, било за заплаш

ване на нъкого — който щомъ случайно е дочулъ отъ нъ~

0 3. Стояновъ, „Записки", т. III, 267.
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кждв за движението, отваря уста и турялъ двлото въ опас-

тность — било пъкъ щомъ е ставало нужда да принудятъ,

да внесе пари нъкой състоятеленъ, но плесенясалъ и нена-

дежденъ по духъ българинъ, който самъ не могълъ да бжде

толкова потръбенъ, колкото сж били потръбни паритъ му.

За подобни случаи, които сж били — пакъ повтаряме —

твърде ръ\цко, споменува Отонъ Ивановъ въ запискигв си.

Отонъ Ивановъ бъше началникъ на тайната полиция въ Т,-

Пазарджикъ.

II.

Статистически сведения. Събиране на пари. Сждбоносниятъ въпросъ

за доставка на оржжие. Източници за барутъ. Пжтища за пушки. Прате-

яици до Враца.

Една отъ важнигв задачи на приготовленето е било,

да се събератъ отъ всвкой м-встенъ комитетъ нужднитъ

статистически свъдения. Т-взи св-вдъния сж опредвлени въ

чл. 10, глава III на стария уставъ и състоятъ, както знаемъ,

въ сл-вдното. Частнигв комитети сж длъжни да съобщаватъ

на централния комитетъ — а въ дадения случай длъжни

б-вха да -съобщаватъ на Бенковски: колко жители има се

лото или градътъ, отъ каква сж народность, колко млади

мжже има способни да носятъ оржжие, кои отъ т-вхъ

иматъ оржжие, какво е оржжието, иматъ ли муниции и пр.;

колко може да се- събере въ нужно връме жито, ечмикъ,

сбно, слама и пр.; колко има волове, овце, крави, коне,

кози и пр.

Тъзи статистика е била искана твърде строго отъ

вевкой комитетъ, и Бенковски е билъ особно безцеремоненъ

къмъ немарливитъ. Както ще видимъ по-късно, той изпол

зува събранието въ Оборище, за да направи една гриж

лива проверка, дали всички центрове сж били коректни въ

изпълнение на длъжностигв си.

Между другото, апостолътъ самъ е ималъ пръ\двидъ

всичко, та още при самото заклеване давалъ необходимигв

практически съвъти на всвкой новопокърстенъ — за да

знае той, какво тръбва да си приготви, а задължавалъ го
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е непръмънно и да си ги има. Необходимитъ принадлеж

ности на всвкой бунтовникъ били :

Пушка, ножъ, кама или сабя.

Пищови или револверъ.

Фишеци за пушката 300.

Фишеци за пищовигв 150.

50 драма суровъ барутъ за подпалване.

Паласка за фишецитъ.

50 драма сладъкъ мехлемъ за рани.

Тифтикъ отъ ленено платно.

2 оки сухари.

Тенекия за вода.

2 чифта цървули.

2 чифта навуща.

Котки за царвулитъ.

Риза и гащи по 2 чифта.

Ямурлукъ или мушама.

Възстаническа униформа. 0

Шапка съ левъ.

Зелена къна за спиране кръвь въ случай на нараняване.

50—100 драма восъкъ за храна въ случай на нужда 2).

Сами апостолигв сж имали и отрова —: по старъ ре-

цептъ — за да се отровятъ, кога дотръбва.

За добрия успъхъ на агитацията не е било достатъчно

само да се увеличава числото на съзаклетницигв, тръбвало

да се трупа и злато въ комитетскигв каси. Паритъ сж били

нуждни не само по дневни разходи за апостоли, поща, по

лиция — изобщо за подържане организацията, но още и за

да се въоржжатъ юнацигв. Между всички заклети въ иде

ята имало надеждни млади сили, толкова пригодни да бж-

датъ добри войници, колкото и не въ състояние, за да се

въоржжатъ сами. За подобни, комитета е тръбало да

зима средства отъ богатитъ съзаклетници — често негодни

за да служатъ съ оржжие въ ржка, и съ събраното да

въоржжава бъднитъ.

Събирането на сръдства е вървъ\ло сравнително ус

пъшно. Всъкой по-заможенъ съмишленикъ, при полагане

1) 3. Стояновъ „Записки" т. 1, 335.

2) „БЪлежки по СрЪдно-Горското възстание" Тома Георгиевъ стр. 5.
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на клетва, е внисалъ доброволно и по н-вколко жълтици.

Често на нъкои общини Бенковски е просто опръдвлилъ,

каква сума да внесатъ. Отъ Пещера той поискалъ 30 лири,

както споменахме вече и на друго мъсто. Полученитъ суми

апостолътъ не е нито пипалъ. Тт> сж били пръдавани на

комитетския касиеръ Симеонъ Х. Кириловъ.

Подобни суми, КЖ.д-Б по-малки, кждв по-голъми —

споредъ силигб си, внесли въ Панагюрската каса почти

всички частни комитети на окржга.

Много по-труденъ, обаче, отъ колкото да се събиратъ

пари, е билъ въпросътъ, отъ кждв и какъ да се достави

оржжие. Въ това лежи най-сждбоносната и най-слабата

страна на приготовлението.

Турското правителство, нехайно въ вевко друго отно

шение, тукъ не спъ\ло. То е държало будно око върху

всички извори на муниции и въоржжения. Самото мохаме-

данско население го улеснявало до извъстна степень въ

тоя надзоръ. Фабрикуването на барутъ за обикновено упо

тръбление било една доходна статия въ смъткитъ на тур-

цитъ, които охотно търгували съ цвнния прахъ, макаръ и

въ контрабанда, ала и завистливо бдвли, да не се за

лови и раята за произвеждането му. Така, въ цвлия пана

гюрски край, барутъ е билъ доставянъ главно отъ златиш-

кигв турци, които го работъли скрито въ балкана. 1)

Но този доходенъ и произволенъ монополъ, който до-

насялъ на турцигв добри доходи, скоро се пръвърща въ

рлщъте на гвзи ревниви пазители на отоманското величие

въ пагубенъ бичъ на освободителното дъло. Щомъ поржч-

кигв станали по-голъми отъ обикновено и внушавали подо-

зръние за цълигб, за които сж пръдназначени, турцигЪ

фабрикуватъ вече гнилъ барутъ. Това обстоятелство отсетн-в

съкруши най-чувствително и така слабигв сили на нашитз

възстаници.

По пловдивскитъ села барутъ се набавялъ отъ Сотир-

ската контрабандна турска, разбира се, барутна фабрика,, за

1) В, .Записки" 3. Стояновъ т. I, 459. Г. Стайковъ приемалъ барутъ отъ

турцитЬ, съ които се билъ твърд* побратимилъ.
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която 3. Стояновъ ни е разказалъ пакъ съ своя несрав-

ненъ юморъ.1)

По-чистъ барутъ е доставянъ отъ Цариградъ чръзъ

От. Дренски, търговецъ въ Пловдивъ. Туряли го въ сапу-

нови каси и прикривали съ пластъ сапунъ. Разбира се, че,

доставянъ по такъвъ начинъ, барутътъ е костувалъ двойно

и тройно по-скжпо. Тръбало често да се подкупватъ довъ-

рени чужди лица, отъ името на които да става покупката.

Защото, хванатъ ли веднажъ български търговецъ, че е

доставилъ барутъ въ такова множество, могло е лесно да

посл-вдва разпитване, кому, кжд-в е разнесенъ, и възелътъ

на тайната можелъ по-нататъкъ и лесно да се развърже.

Споредъ както разказва самъ Ст. Дрънски, еднажъ

даже успели да подкупятъ единъ служитель на барутхането

(складъ) въ Цариградъ, н-вкакъвъ чаушинъ — старши отъ

войската, и той предалъ на нашигв хора доста барутъ въ

газеви тенекии. Но явно е, че всички тия потайни пжтища

за доставяне на най-необходимото, освънъ че сж костували

непосилни средства, но погълщали сж и страшно много без

полезно изхарчени грижи, и пари, и енергия, и безвъзвратно

отлегвло връме — стихии, толкова сждбоносни за вевко

по-значително движение.

Най-мжчно е било доставянето на пушки. Една военна

пушка мжчно се крие, мжчно се пренася и мжчно се до

бива. Работата е, че всъкой лесно узнава, кой и за какво

я купилъ. Туй е било най-фаталната страна на двлото.

Отъ началото на приготовленията, Бенковски е билъ

твърд-в духовитъ, като училъ, че отвждъ Дунавъ, въ Влашко,

много пушки сж готови, остава само да идатъ нарочно

хора да ги зематъ. Въ Балкана имало ужъ нарочно завар-

день пжть, за да се прънесатъ въ Тракия.2) Разбира се,

за тая цвль требало да се събератъ достатъчно пари. Но

и пари когато се събраха, пакъ малка б-в помощьта, както

ще видимъ.

1) .Записки* т. I, 344. Въ една колиба работили барута нЪколко по

маци, контрабандисти, по най-примитивенъ начинъ. Еднажъ прахътъ се под-

палилъ и класическигЬ доставчици на бунтовни муниции се превърнали въ

трупове.

*) .БЪлЪжки по СрЪдно-Горското възстание", стр. 7.
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Много отъ съзаклетницигв се въоржжили съ старите

кремъклии пушки, за които по-лесно било да се намърятъ

отъ-тукъ отъ-тамъ — най-вече у турцитъ. Некои поправяли

стари безнадеждни пищове. Имало и такива, които прите

жавали шишенета — т-в сж се считали между по-щастли-

витъ съзаклетници. Те б-вха двйствително и най-добръ

въоржженитъ.

Револвери се купували у пловдивски търговци, главно

у Дрънски, но скоро станали ръ\цкость. Тогава, отъ всички

страни послъдвалъ ръшителенъ натискъ, да се доставятъ.

Доставката ставала съ голъма пръдпазливость, слъ\дова-

телно, много бавно и на части. Сетнтз, за прикритие, земали

се револвери отъ разни системи. Така сж били доставени,

споредъ казването на Ст. Дренски, не повече отъ 300

револвери.

Мнозина, нетърпеливи да се видятъ часъ по-скоро въо-

ружени и съ пушки, прибътнали и до частни поржчки

чрезъ Дренски. Но пречкитъ били непръодолими. Усло

вията били такива, че въ гол-вмо количество не е било

възможно да се доставятъ пушки, безъ да се подигне по

дозръние. И отъ всичко на всичко, доставени били около

десеть пушки отъ система Ветерли, около 20 стари военни

пушки и 5—6 винчестери, отъ които по една носили Бо-

бековъ, Бенковски и Воловъ. Винчестерътъ на Бобекова

биде намъренъ, и днесъ се намира въ ржцете на брата

му, г. Иванъ Бобековъ. Добре е, тази пушка да се земе

за музея.

По-лесно било да се пренесатъ ловджийски пушки,

но гв пъкъ толкова и чинъли за военни цъли. Но разбира

се, пакъ сж били по-сгодни отъ голи ржце. Ето защо все

пакъ били доставени въ по-гол-вмо, сравнително, количество.

Купили до 20 санджка текъ ловджийски пушки, които се

пълнатъ съ фишеци отзадъ. Тъ- сж били пренесени като

манифактура по 50 въ сандъкъ, а туй значи до 1000

на брой.

Ето още, споредъ Черновеждъ, въ какво състояние се

намирало въоржжението въ Панагюрище.

Никола Георгйовъ Бинбашийски и други още н-вкои

пушкари и ножари поправяли събранитъ вехти и развалени
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оржжия. Пушкитъ, съ които се упражнявали засега запи

санитъ (около 600 души способни да носятъ оржжие), били

разни видове шишенета, карабини, филинтри, все кремъ-

кови, нъколко евзалии и ловджийски чифтета, три лафо-

шета и една мартина. Имало около двъсгб прости револ

вери и разни кремъкови пищови, хилядникътъ, казахме,

ималъ винчестеръ.

Но колкото повече връмето напръдваше, колкото по

вече се приближаваха очакванитъ събития, толкова и недо-

статъкътъ отъ пушки се чувствува още по-болезнено.

Разбира се, най-послтз, требало да се заловатъ у находчи

вата и замамлива илюзия на Бенковски — неизчерпаемия

складъ въ Влашко. Нарочно били пратени посланици до

комитетитъ въ Съверна България. Т. Георгиевъ пише, че

били пратени Маринъ Шишковъ и Илия Янковъ съ 500—600

лири въ Ряхово, но върнали се безъ резултатъ, защото

Дунава билъ силно заключенъ, и пратеницитъ не могли да

стигнатъ дори до Оръхово.1) Ст. Заимовъ допълня сведв-

нията за тази печална Одисея на панагюрскитъ борци.

Маринъ Шишковъ и Найденъ Дриновъ, казва той, дошли,

именно, само до Вратца. Те пръдложили 2000 жълтици на

Врачанския комитетъ за пушки. Послъ\дниятъ, обаче, страдалъ

отъ сжщата болесть. А лесно е тогава да се разбере, ка-

къвъ е билъ отговорътъ — „пари, казали тамошнитъ па

триоти, имаме и ние, но пушки нъмаме".8)

Дриновъ самъ, обаче, поправя тъзи криви свъдъния,

като казва : Въ Вратца ходили Шишковъ и още Лулчо Гу-

говъ и Павелъ х. Симоновъ и Илия Якововъ ; Шишковъ и

Павелъ отъ Вратца съ Заимовъ отишли въ Оряхово, но

пушкитъ, като не били прънесени, върнали се. Паритъ не

били повече отъ 500 — 600 лири. Илия Якововъ се казва

Делибалтовъ. Датата не се помни.

Читательтъ се съща, че цълата оная легенда за пушки

отвждъ Дунавъ е свързана съ историята за лойта — исто

рия, която Бенковски не е могълъ да не знае. Пушкитъ,

обаче, купени съ паритъ отъ оная лой не можиха да се

Ч „БъчгЬжки по Сръ\дно-Горското възстание", стр. 7.

2) Ст. Заимовъ, „Миналото" 82.

История на Априлското възстание. 10
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прънесатъ пръзъ Дунава, та по-късно, по заповъдь на

Врачанския комитетъ, съ тия пушки се въоржжи Боте-

вата чета.1)

Ето и нъкои подробности, какво е станало въ Вратца.

Споредъ нъкои мъстни тамъ източници, когато пристигнала

панагюрската комисия, въпросътъ, ще се прънесатъ ли

пушкитъ пръзъ Дунавъ или не — не билъ още оконча

телно разръшенъ, т. е. врачани имали още надежда, тъх-

нитъ пушки да си имъ дойдатъ у дома. Тогава комитета

се раздълилъ на двъ партии: едни били на мнъние да се

зематъ паритъ, що носили панагюрци, и да имъ объщаятъ

пушки, други се възпротивили на това. Противници били

Заимовъ, х. Иоцовъ и Стефанаки Савовъ. Ние отбълъзваме

разказа на двамата послъдни. Сжщитъ твърдятъ, че пана

гюрскитъ пратеници били двама. Съгласно нъкои спомени

отъ Петричъ, ние върваме, че сж били пратени Шишковъ

и Лулчо Гуговъ—послъдния петриченецъ. Найденъ Дриновъ

бърка Павелъ х. Симеоновъ и Илия Якововъ, които ще

да сж ходили въ Вратца, но като куриери и въ разни връ-

мена. Че панагюрскигв пратеници, носещи пари за пушки,

ходили до Ряхово, безъ да минатъ отсръща, споменува и

Спасъ Соколовъ, но доколко това е върно, пакъ не може

да се гарантира. Най-послъ, тия подробности не сж важни.8)

Поставени въ такова безизходно положение, панагюрци

направили послъденъ опитъ. Събрали до 1000 лири и пра

тили нарочно свои хора въ Цариградъ, за да имъ купятъ

пушки. Пратени били Иванъ Джуджевъ и А. Балтовъ. Чер-

новъждъ твърди, че пратили само Ив. Ст. Джуджевъ съ

1054 лири, но не е добръ освъдоменъ.3) Но бъше вече

късно: тъхъ възстанието завари вънъ отъ огъня и значи,

пратката остана на пжть. Ето нъкои подробности по тъх-

ното пжтуване, както и за резултата отъ него. Свъдънията

сж черпени отъ Т.-Пазарджикъ.

!) Заимовъ, .Миналото" стр. 190.

2) За Маринъ Шишковъ и Лулчо Гуговъ, пратени съ 850 лири за

Вратца, в. още БЪловъждовъ ,Първа пушка", стр. 59.

8) ЧерновЪждъ, .Кратко описание на Панагюрското възстание", стр. 15.

Т. Георгиевъ пише: пратени Ив. С. Дражовъ и А. С. Балтовъ съ 950 лири.

„БълЪжки по СрЪдно-Горското възстание", стр. 9.
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Иванъ Джуджевъ дошълъ въ Пазарджикъ на 19

априлии и сутриньта отпжтувалъ за Цариградъ. На 20

късно вечерьта се получава, както ще видимъ, въ Пана

гюрище кървавото писмо за възстание. Сжщата вечерь, ко

гато дошълъ Джуджевъ, събрали се у П. Тодоровъ. Тък-

мъли да пратятъ на другия день, слъдъ като дотъкмятъ

сумата, Стоименовъ, който да настигне Джуджевъ на пжть

съ 130 лири за пушки. Сжщата вечерь стоваряли пушки

5 сандъка, купени чръзъ Ст. Дрънски и въ засъданието

разтворили сандъцитъ и раздали оржжието. Единъ сандъкъ

отъ тъзи пушки билъ изпратенъ, чръзъ Стоименовъ, за

Църово. Други два-три сандъка, пратени отъ Цариградъ,

отъ Кочо Никовъ, които били 86 разни иглени—пратени

съ товарния тренъ—стигнали късно—21 априлий, когато

вече възстанието било обявено и оставатъ безъ полза. На

станцията имало движение силно. Отъ Пловдивъ стигналъ

мютесарифина и нъкои военни, които сетнъ подошли до с.

Калагларе, приближили до Панагюрище, за да видятъ какво

става. Въ туй движение пушкитъ били открити и хванати.

Отсетнъ, 3. Стояновъ погръшно сметналъ това хванато

оржжие, че било пратено отъ Ив. Джуджовъ, за което и

споменува въ своитъ записки. Относително до доставка на

оржжие въ Т. Пазарджикъ, знае се слъдното. Войводовъ

билъ пратенъ пръзъ м. Мартъ въ Панагюрище да проучи,

наедно съ панагюрци, отдв да се зематъ пушки : да се

пренесатъ презъ Дунава отъ Букурещъ, или възстанницитъ-

да обърнатъ очи само къмъ Цариградъ. Ръшили, всъкой

комитетъ за себе си да доставя отъ дъто намери за по-

лесно. Тогава, въ Пазарджикъ хванали да събиратъ по-

усилено пари и поржчали отъ Цариградъ. Но пакъ били

принудени по-късно да повърятъ пари на Джуджевъ, както

казахме, за пушки—защото оставали съ голи ржцъ: нъмало *

другояче какъ. За послъдното обстоятелство свидътелствува

и самъ Андонъ Балтовъ. Той въ 1876 живълъ въ Плов

дивъ, дъто билъ книговъзецъ. Още по Старозагорското въз

стание той билъ въ кореспонденция съ чирпанскитъ рево

люционери. Когато уловили Свъщаровъ въ Пловдивъ, той

избъгалъ въ Карлово. Но духовегв се умирили и той пакъ
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се повърналъ въ Пловдивъ. Около Великдень, заедно съ

Хр. Благоевъ, Т. П. Божковъ и др. той заминава за Клисура,

за да земе участие въ възстанието. Пратенъ съ писмо до

Панагюрище, тукъ го натоварили да бжде другарь на Джу-

джевъ до Цариградъ за пушки. Самъ Джуджевъ настоя-

валъ за вторъ съпжтникъ, защото по-раннитъ купувания

на пушки, извършени отъ него, идвали скжпо, възбуждало

се подозръние, та сега Андонъ Балтовъ тръбвало да при-

ежл-ствува като свидвтель. Споредъ него, всички пари били

750 лири, но едва ли може да се верва на това. Джуджевъ

послъ забътва въ Сърбия, и следъ завръщането си е далъ

смътка, която се помни въ Панагюрище. Ето какво е гла-

свла равносмътката. Отъ касата Джуджевъ билъ зелъ 625

У2 л , въ които треба да влизатъ и върнатите отъ Вратца.

Имало 50 лири въ полица, издадена отъ Нешо х. ДЬяновъ,

и 80 лири копривщенски и клисурски, та всичко 1054 72

лири. Разказътъ на Балтова за пжтуването съвпада напълно

съ онова, що . вече съобщихме изъ Т. Пазарджишките из

точници. Той твърди още, че получили и отъ Пазарджикъ

33 лири въ сребро, за да доставятъ пушки на Матакевъ,

Величковъ, Ив. Петковъ, които внесли всъкой по 1 1 лири.

III.

Устройство на чети. Стотници, педесетници и^десетници. Биографията

на стотника Илю Стояновъ Петдесятникътъ. Бъчгвжки за „Хайдутъ Енчо".

Изборъ на началници въ Панагюрище. Хилядникъ и стотници. Петко X.

Пенчевъ и убийството на Недимъ Бея въ Т.-Пазарджикъ. Пратеници до

Рила за воеводи. Въпросътъ за парола.

Една отъ задачитъ на приготовлението е била, съза-

клътницитъ и всички способни да носятъ оржжие хора да

се турятъ въ що-годъ боевъ редъ. Като ржководство за

подобна военна организация послужила една книга, памят-

никъ на стари традиции, която Левски още въ ржкописъ

беше разнасялъ изъ България и за която еднажъ вече

споменахме н-бкждб: „Четование или война съ чети" отъ

Любомиръ Ивановичъ, пръведена отъ сърбски и издадена

въ Букурещъ, подъ редакцията на Л. Каравеловъ,- въ 1873
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година. Въ чл. 3 1 отъ правилата, изложени въ тази книжка

за четна война, се казва: „Ако земемъ въ съображение

нашитъ м-вста, то четитъ- треба да бждатъ съставени така:

свка чета тръба да има не повече отъ 600 хора. Изъ тъхъ

500 души треба да бждатъ пъшаци и 100 души конница.

На всичката чета тръба да заповъда единъ четоводецъ

(войвода), а надъ всвки стотина души по единъ стотинаръ

(стотникъ). Осв-внъ това, свки десеть души треба да иматъ

свой десетаринъ. Тия старъйшини треба да бждатъ избрани

отъ войводата. Осв-внъ това, при четата треба да се на

мира (споредъ мъстото и споредъ времето) по единъ ста-

рейшина, който е дълженъ да изпълнява административ

ната часть, и единъ ученъ офицеръ, който да разгледва

плановегв, да узнава положението на неприятелската войска

и пр.; съ една дума, той треба да бжде помощникъ на

войводата. Най-послъ, четата треба да има единъ или два

доктора".*)

Колкото и да сж изобщо скромни исканията на този

членъ, ограничени върху най-необходимото, тт> не сж могли

всички да бждатъ изпълнени. Офицери, разбира се, нъмаше

никакъ. Доктори сжщо не. За конница не е могло и да се

мисли. Тъй като и лица за воеводи липсваха, спрели се

на туй, което могло. Назначили стотници, педесетници и

десетници. Споредъ това, всъко село, съобразно съ числото

на ратницигв си, тръбало да има десетници, петдесетници и

стотникъ. Ако хората му сж били н-вколко стотинъ, то

требало и стотниците да бждатъ н-вколко. Обикновено е

имало само стотници и десетници. Така е било въ Ко

привщица, Клисура, Брацигово, Перущица и Батакъ. Спо-

менуватъ се педесетници само въ Панагюрище. За десет

ници и стотници пише 3. Стояновъ, че е имало по цвлия

четвърти революционенъ окржгъ, а за педесетници свидв-

телствуватъ само Черновъждъ и Т. Георгиевъ. Но това

помнятъ и живигб поборници.

Десетници сж били, обикновено, по-съзнателнигв съ-

заклетници, по-заможнигв и по-ръшителнитъ\ Обръщало се

често внимание и на образованието. Десетникътъ вербувалъ

-*) Стр. 49.
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своит-в десеть войници измежду съмахленцитъ си—обикно

вено най-близкитъ по съсъдство и най-добръ познатитъ.

Войницитъ сж били най-често и покърстени и клети отъ

десятника, та въ дълото познавали само непосръдствения

си началникъ. Въ дисциплинарнигв искания на революцията

влизаше, както знаемъ, строгото правило за тайна. Този,

който е клелъ н-бкого, казваше му само своето име. Името

на по-горнитъ, по-старшитъ отъ себе си, било му запра

тено да обади. (Членъ 13, глава IV отъ „Устава" отъ

1872 година).

Както десетникътъ къмъ редницитъ, така е билъ и

стотникътъ къмъ десетницигв. За стотници, сж избирани

учители, влиятелни лица, основатели на комитети и лица

мжжествени, които владъятъ оржжие. За стотници сж били

поставени и пандури—(падаръ, кърски стражаръ) — един

ствено само за туй, че тъ сж имали привичката да носятъ

оржжие—нъщо което, разбира се, изглежда като парадоксъ:

единъ пандуръ да сгои на почетното место и да бжде пред-

водитель и заповъдникъ на 100 души. Но истината е все

пакъ, че тия пандури бъха единственнигв измежду бждащигв

освободители на България, които сж знаяли да държатъ

оржжие въ ржка. Слъдователно, гв беха и най-достойнигв

приложители на идеята въ практика. Нали и поради туй и

целото дъло отъ 1876, въ извъттно отношение, изглежда

тъй дътинско и тъй карикатурно !

Между тия практици—въ основата, дебели невъжи по

военното д"вло—има и сжщински авантюристи. Ние ще

приведемъ тукъ, като илустрация, подробния животописъ

на едного отъ гвхъ, името на който влиза въ списъка на

стотницитъ. Думата е за Илю Стояновъ, нареченъ още жи

вописно педесетникътъ — не защото е билъ по чинъ пе-

дееетникъ, но защото ц-влата фамилия носила тоя прекоръ.*)

--") Биографията на Илю Стояновъ е грижливо проучена отъ г. Ст.

Брадестиловъ, бивши народенъ учитель, а сега околийски началникъ въ

Панагюрище, който ми я даде четливо написана. Азъ я помъствамъ почти

безъ съкращения, защото струва ми се, най-малката подробность, която от

нема отъ нея, ще да я лиши отъ колоритъ. Нъкои подробности оть общъ

характеръ, както и съдържанието на „Хайдутъ Енчо", ся. вмъкнати отъ мене.



Приготовления въ четвърти окржгъ 151

Илйо Стоянови е роденъ пръзъ месецъ Юний 1839 г. въ г.

Панагюрище. Баща му Стоянъ Илйовъ, подпомаганъ отъ работната

си съпруга Петка, каквито обикновено еж всички панагюрки, се е

занимавалъ съ овчарлъкъ, една отъ благодарните прЪзъ него време

работи за панагюрци. Илйо ималъ три сестри и единь брать по-

гол^мъ—Тодоръ, който упражнил ь както ще видим ь, известно вли

яние върху живота на по малкия си братъ. По натура и духъ Илйо

билъ пъргавичъкъ още отъ малъкъ. Неговата дута е била жъдна

за по-другъ животь, нему се не пгЬло да се движи въ атмосферата

на баща и батьо. Осемь-деветь годишень, Илйо билъ даденъ на учи

лище, а училището е било любимо още тогава за панагюрци. Пър-

виятъ му учитель билъ Отче Атанасий (дубничанинь, дошълъ отъ

Русия и убитъ отпосл^ въ Хасково), при когото е училъ М. Дри-

новъ, Н. Бончевъ и др. по-събуденички момчета. По онуй време

въ Панагюрище е имало нъколко даскали, които обучавали по кж-

шята и дюкянитъ, а Отче Атанасий е билъ общински учитель, та

училъ въ общинското училите, именуемо .главното". Той препо

давали, освънъ четмо и писмо, почти всички пръподаваеми сега

предмети, като не изпущалъ и гимнастиката, наричана тогава „та-

лимъ". Отче Атанасий билъ, вижда се, истински учитель, надъханъ

съ народенъ духъ. Целото негово обучение и възпитание вървело,

може би, въ туй направление. Учението на Илйо траяло една го

дина, а слЪдъ заминаването на Отче Атанасий, работата на послед

ния поелъ Отецъ Сава Радуловь, който занимавалъ момчетата сега

вече въ кераната наблизо до старото училище, което изгорело.

Разказвать, че пожара причинилъ самь Отецъ Атанасий, койго жи

вели въ училището, та затуй после го и пропждили панагюрци. За

действителните причини обаче на пожара най-доб^е знае дедо Хр.

Г. Дановъ, който по онуй време билъ въ Панагюрище и дори самъ

живели въ училището; неговите мемоари, които и другадъ споме

нахме, ще ни разяснатъ и много други интересни епизоди изъ ми

налото. Илйо прекараль и тукъ въ кераната още една година,

слЪдъ което му се дощело да е при баща си, на балкана, съ ов

цете; тамъ му се виждалъ живота по свободенъ, по-охоленъ. Скоро,

обаче, овчарлъка му сжщо омръзналъ. Презъ слЪднята пролеть той

поискалъ пакъ да ходи на училище. Но тоя пжть братъ му го не

пусналъ; задържалъ го при себе си на занаятъ — терзия. Братътъ

билъ кръчмарь, а сжщевременно и терзия I Едва за четире години

Илйо изпекълъ терзилъка и добилъ право на калфа; а като такъвъ

той работилъ съ заплата при Ив. Тутевъ шесть месеци и въ Ко-

приьшица при Х. Рашко три месеци. Както се вижда, неговиятъ

свободенъ духъ не е можалъ да го задържи за по-дълго време под-

властенъ, кждъто и да било, ето защо огъ Копривщица ние го

виждаме около дома пакъ,- де съ овците, дъ съ колата, дъ сь иг

лата. Съ една дума, Иля го не свърта на едно место.
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Пр-Ьзъ 1864 година мЪсецъ Август ь, Семко Дундинъ и н-Ькой

си Ивань отъ Клисура, съдружници, до.или въ Панагюрище за кал

фи терзии; гб предложили да водятъ Иля въ Цариградъ, сръчцу

800 гроша и храна, за шесть месеци. Посл-вдниятъ отишъл ь. Тамь до-

седвва той до априлъ и послЪ съ Несторъ и Радъ Мулешкови, му-

тафчии, тоже отъ Панагюрище, заминалъ за Ромжния, кждЪто по

вече били плащани. Тукъ се скитосваль изъ Браила и Галацъ съ

надница по чокоитъ и желЪзниците до кждв коледно загов-Ьване.

Сега вече заминава за Букурещъ съ Несторъ. Радъ умрЪлъ отъ

холера. Въ Букурещъ двамата другари потръсили Димитърь Заар-

лията, който ималъ да имъ дава, защото при идването оть Цари

градъ т+> го прт>вели съ чуждъ паспортъ, каго избЪгьль тамъ съ

н^кои баглишки овчари следъ опита да убиятъ Търновския владика.

Димитьръ нЪмаль пари. Те се навъртали въ хотелъ „Габровени",

кждъто случайно ги намерил ь Раковски ; а тоя, безъ да се изказва,

следъ като ги разпиталъ, замолилъ ги да го почакатъ и следъ мал

ко имъ донелъ по единъ екземпляръ оть „Горски пжтникь" и „Хай

дутъ Янчо", да ги пр^несатъ въ България за четене, защото били

хубави книги!

Горски пжтникъ ние добре познаваме, а Хайдутъ Янчо е най-

славниятъ катехизисъ на панагюрските революционери. Кой не пом

ни за тоя чудесенъ Янчо! Кой революционеръ отъ миналото не е

трепералъ, докато не изчете докрай неговата страшна история! Кой

не се е кръстилъ въ бунтовната идея само чрЪзъ него! То е една

малка, но твърде интересна книжка. И тъй като за сега е голема

рЪдкость, заслужва да разкажемъ съдържанието й. За нея споме

нуваш, всички писатели оть миналото, за нея покойниятъ дЪдо Ки-

симовь, въ една статия подъ заглавие „Единъ епизодъ изъ хай

душките скитания въ Балкана", печатана прЪзъ 1868 г. вь в. „Не-

зависимость" въ Букурещъ, казва, че горските ония пилета слизали

отъ своите планински гнезда, за да раздаватъ „Хайдутъ Янча" на

мирните селяни, та дано би имъ отворили очите! Книжката е точ

но озаглавена: „Свадбата на хайдуть Янчо", повесть, издадена съ

иждивението на Скарлато С. Воеводовъ, 1863, въ Браила. Въ края

на книжката еж поместени и най-добрите народни песни отъ онуй

време, които всеки добъръ бьлгаринъ тайно преписваше и съ сълзи

на очи пееше! Тия песни еж: „Стани, стани юнакъ балкански", „КждЬ

си верна ти любовь народна", „Българи юнаци, ще ли още спимь?",

„Ветъръ ечи балканъ стене", „Българйо, мила майко, ше ли още

спишъ", „Я станете, славяни", „Я гледайте, мили братя, що се тамъ

надь брега върши"

„Буенъ ветъръ вечъ не вее

Ясно слънце люго грее,

Пекъ големъ е по полето

Ей че влада жарко лето!" и др.
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Книжката е преведена отъ френски, а принадлежи, струва ми се,

на френския авторъ Лапрадъ, нЪкоги членъ на академията—защото

пръводачьтъ не далъ никакво точно означение. Случката е отъ

1854 или по-добръ 1853—началото на Кримската война. Въ селото

Сребърна, около Силистра, живъе левенть момъкъ, гледа бащина

нива и пази наследено стадо отъ сто кобили. Добъръ ездокъ, си-

лачъ и юнакъ. На дваесетата си година влюбва се въ хубавата Ма

ришка отъ Разградъ, дъто Янчо отива поради бащиниятъ чифликъ

въ Делиорманъ или Сребърна, ала ежщата вечерь — свадбинската,

кояго ще съедини щастливите новобрачни—турски паша заседналъ

на конакъ въ селото: съ войската си отива за Силистра, на бой

.срещу руси . . . Сластолюбецьть зарва хубавата невеста; Янчо пра-

щатъ веднага за Силистра по царска работа—защото се брои селски

чорбаджия, а пашата постигва желанията си. Марийка е насилена,

отр-взватъ й язика, изваждатъ й едното око. Бедната е смазана и

•обезум-вла. Майката на Янчо, в-врна пазителка на снаха си, ежщо е

съ отръзанъ язикь. Когато Янчо се върша късно пръзъ нощьта,

-отчаянието и мракътъ го срЪщатъ въ домътъ му . . . Отъ тогава

той мж.сти. Убилъ е пашата, убилъ още 35 души азиатци. На сЬ-

-киго отр%зва показалеца отъ дъхната ржка, съ който първиятъ

блудникъ избилъ окото на Марийка. Туй всичко разказва самъ Янчо

«а френеца пжтникъ—самиятъ авторъ на книжката—който е въ ре-

дътъ на .френските] войски, що, съюзни съ турците, воюват ь про-

тивъ общия врагъ — московецътъ . . . Туй е Хайдутъ Янчо. Единъ

разказь чудно написанъ, макаръ пр^Ьводътъ му и да е посрЪдственъ.

По- послЪ вече Раковски имъ се изказал ь и пр-впорж.чалъ да

не ходятъ по Цариградъ, а да стоятъ въ Букурещъ, защото тамъ

било отъ всека страна по-хубаво. Сметката съ зааралията се урав-

нила чрЪзъ нъмане, разпростили се, и прЪзъ Гюргево и Русе, п-вш-

комь пръзъ Балкана, Илйо се намЪрилъ у дома си. Зимата се пре

карала криво.тЬво около дома и напролъчъ, когато дружината на

Илйо заминавала, за печала въ Влашко, той билъ притиснатъ отъ

своите родители да се „привие". Така и станало: Илйо се сгодилъ,

ходили, по обичая у годеницата, занесли й обуща и я извели на

хорото. Това било пр-Ьзъ Августъ, около праздника „Св. Богоро

дица". Ществието било срвщнато отъ капзамалина—събирачътъ на

правителствени даждия— Стоянъ Цуцековъ и едно заптие. Хванали

Илйо и поискали му н-вкакъвъ данъкъ — 80 гроша въ првдплата.

Понеже исканите пари не били дадени, годеникътъ билъ откаранъ

отъ заптието въ конака, а капзамалинътъ си продължилъ пжтя. Като

се пораздалечили, Илйо блъсналъ заптието на една страна, побъг-

наль и се скрилъ у дома си. А годеницата? . . . надумване, укори

и срамъ! На сутриньта бътлецътъ- билъ повиканъ отъ името на мю-

дюрина чр-взъ трима заптиета. Подъ пр^длогъ да се облече и послЪ

излезе, Илйо си взелъ абата и малко хлебь, па презъ задните

ерата — сбогомъ на майката и вечерьта въ Клисура. Отъ тукъ за



154 История на Априлското възстание

шесть дни въ Русе. Като съзнавалъ всичката грозотия на своето

положение, нещастникъгъ, посраменъ, искалъ да мине Дунава, но въ

Русе нъмало кой да му поръчителствува за паспортъ и затова съ

Никола Маслйовъ, другарь панагюрецъ, съ когото се събирать слу

чайно тукъ, ударили кждъ Тулча и на Мачинъ съ лодки минали въ

Браила. Тукъ стояли една седмица и минали за Болградъ, кждъто

имало доста панагюрци тъхни роднини и познайници. Въ Болградъ

Илйо остава абаджия при Георги Чорневъ отъ Ломъ, и съдружни

кът ь му Маринъ, отъ Градец ь. При тъхъ пръкаралъ една зима. По

туй връме въ Болградъ -билъ Стефанъ Караджа, който спохождалъ

честичко панагюрци, особено Ненко Мачовъ. Пламениятъ Караджа

разказвалъ своитъ планове за освобождение на отечеството и бу-

диль дръмещия възприемчивъ духъ на прогоненитъ панагюрци.

Пръзъ зимата 1866 или 67—Илйо самъ малко помни и малко раз

бира отъ години—четеринадесеть души, отъ които трима панагюр

ци, С. Гулековъ, П. Джоловъ и Илйо, съ името „чета", били из

пратени отъ Караджата за отсръща. Но още въ Браила тъ остана

ли дванадесеть души, двама се отказали. Туй по-сигурно е било

пролетьта 1867. Пжтьтъ билъ за Букурещъ, кждъто щвли да на-

мърятъ Панайотъ Хитовъ съ други още такива, и кждъто щълъ да

гй стигне Караджата. Това се държало въ голъма тайна. Двана-

десетьтъ четници облечени и вгоружени кой съ какво ималъ и на-

мърилъ, накачили багажа си въ една талига и пъшкомъ стигнали въ

Букурещъ благополучно на опръдъления ханъ. Караджата ги стиг-

налъ и имъ казалъ, че Панайотъ е заминалъ и, да се не хванатъ,

пръпратилъ ги по другь пжть въ Турно-Магурели, сръщу Нико-

полъ, като за водитель имь оставилъ другаря си Димитър ь Топа-

ловъ отъ Карловско или Петьръ Петковъ*), а той съ други мом

чета щълъ да мине отъ Силистра. Парично всъки е иждивъвалъ

отъ себе си. Въ Букурещъ напуснали още двама отъ „четата" подъ

пръдлогъ, че не дошълъ съ тъхъ Караджата. Сговорътъ билъ да

се сръщнатъ въ Балкана съ Панайотъ и Караджата. Нощъ съ единъ

чалъ ги пръкаралъ нъкой си ромжнецъ подъ Никополъ. По посока

къмъ Троянъ, пжтувайки само нощъ, взели пжтя за Балкана. По

пжтя пръзъ Троянскитъ колиби за Бъли-Осъмъ, за пръвъ пжть

сръщнали живи души — нъкои кираджии, които пасли конетъ си.

Единъ отъ четницитъ искалъ хлъбъ отъ кираджиитъ и узналъ отъ

тъхъ, че имало потеря. Като поели връзъ планината по пжтечката,

нечакано се извикало „дурунусъ, давранмаинъ" и изгърмъли доста

пушки. Туй било нощъ. Двама отъ четницитъ били ранени. При

това положение инстинктивно ударили на бъгъ пръзъ Б.-Осъмъ.

Какво е станало съ раненитъ, никой отъ тъхъ не можалъ да знае.

Единъ отъ дружината, троянецъ, *ги повелъ изъ друга, позната нему

пжтека и благополучно стигнали горъ на планината, съвършено из-

*) Вж. Г. Димитровъ, „Княжество България" т. II, 268: „Злощастната

четица".
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мокрени отъ газенето пръзъ ръка; слънцето, обаче, ги изсушило.

Надъ Сопотъ се натъкнали пакъ на потеря и пр. Трета една срЪща

съ потерята имали надъ Карлово. Бъгството било пакъ пръзъ глава,

кой на кждб види. Останали само четворица. Между Клисура, Ко

привщица и Етрополе минали въ Софийско, дъто Илйо останалъ,.

и ръшенъ билъ да се върне къмъ Сливенъ, за да търси още Па-

 

Илю Стояновъ, Петдесетникъ.

найота, ала все пакъ свърналъ въ Панагюрище, дъто се крилъ нт>кое

връме. По-късно се пръхвърлилъ въ Пловдивъ при свои роднини,

които го прибрали, но въ калугерско расо, като светогорецъ, дя-

конъ Филаретъ . . . Въ Тракийската столица Илйо пръттоялъ десеть-

мътеци. Когато по-послт> въ тия мЪста потърсили дякона Левски,

Филаретъ билъ пратенъ да поседи въ манастиря „Св. Врачъ", а

слЬдъ два мъсеци биль повиканъ обратно, съ предназначение да

замине съ руската поща за Русе. Писмото за тая цт,ль не му стиг
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«ало на връме, и той пропусналъ деня и пощата ; Левски търсили

подъ камъкъ. Нт>кои панагюрки, дошли по брачни дЬла, съгледали

и познали Илйо, тъй че положението му било доста , трудно—трт>-

бало да се бъга вънъ отъ Турско. Писали на Илйовия братъ да

извади за себе си овчарско тескере и да го проводи на авантю

риста. Прочее, послт>дниятъ сега се пръвърналъ въ овчаръ и, вмъсто

къмъ Русчукъ, хванълъ пжтя къмъ Цариградъ, за дбто панагюрски

овчари често, както знаемъ, пжтували. Въ Цариградъ Илю потьр-

силъ първоначално прибежище на „Хатъ Пазаръ" при нъкой си

копривщенецъ, а послъ се пр-вдставилъ, по поржката на своя род

нина Отецъ Дамаскин ь отъ Пловдивъ, на Гаврилъ Моравенова, ко

муто било вече и писано за това. Моравеновъ му извадилъ пас-

.портъ, далъ му пжтни пари и го проводилъ въ Одеса. Тукъ Илйо

«ръстосвалъ 1гвлъ мъхецъ, а посл-Б заминалъ пакъ за Болградъ, кж-

дъто пръстоялъ цъла зима при стария си масторъ, Георги Черневъ.

Отъ Болградъ посътилъ Браила, като престоялъ и тукъ само твър-

дъ малко връме. Не го свъртало на едно мт>сто. Въ Браила се го

ворило за Х. Димитъръ разно : че е раненъ, че е убит ь, че е въ

Русия и че се крие. Турцигв, обаче, много се страхували отъ него

и за да използува туй обстоятелство, комитета тамошенъ билъ рт>-

шилъ, да се явятъ десеть-дванадесеть души на Балкана откждЬ Сър

бия. Желю войвода (Ямболецъ), който билъ пръдупрт>денъ да води

четата, се отказалъ подъ страхъ отъ потеря. Димитъръ Дишлиевъ

отъ Сливенъ, другаръ на Х. Димитра, тоже отказалъ, и четата била

предоставена, по желание, на Димитъръ Огняновъ, Карловецъ, кой

то заявилъ, че знае мъхтата и че ще я прт>веде. По двама-трима

съ паспорти излъзли на Свищовъ, кждвто се събрали десеть души,

между които още двама панагюрци : Ив. Дражовъ и ДЪлчо Цоловъ.

Четата била насочена въ Браила отъ нъкой си непознатъ за тт>хъ

търговецъ, габровчанинъ, съ цилиндъръ и четалеста брада, да оти-

датъ вь Габрово, въ колибитъ, кждъто щЪлъ да ги намъри и снаб

ди съ потръбното. Въ Габрово пръстояли 4 дни и браилския ци-

линдрашъ, облеченъ въ габровски потури, ги намт>рилъ, въоржжилъ

и изпратилъ по балкана. Тукъ по овчари, по дърводълци Д. Огня

новъ минавалъ за Х. Димитъръ, като и по образъ заприличвалъ на

него. Ц-вльта била—да се разчуе, че Х. Димитъръ е живъ. Между

Карлово и Сопотъ, на една влашка, мандра, четата била застигната

отъ заптиета потераджии. Въ.пристрълката паднали двама отъ по-

тераджиигв. Додъто да излт>затъ пакъ по върха, мръкнало се и

втората потеря, която ишла по гбхъ, стреляла само на вт>търа. Ко

гато четата дошла надъ Златица, Илйо и Д-влчо Цоловъ се отбили

въ Панагюрище, да видятъ що има, що нЪма, а дружината остала

да ги чака. Сжщата вечерь не могли да се върнатъ отъ Панагюрище,

а следната, когато другаритъ имъ се били прт>мъхтили и гв трт>-

бало да ги търсятъ по насочванията на овчаритт., отъ които узнали,

че еж минали Искъра, водата била голъма, и двамата отцъпници не
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могли да я минатъ и осъмнали тамъ. Шопътъ лодкаджия, който се

нам-Ьрилъ тамъ, отишълъ да повика другаря си, за да ги приведатъ

сь лодката, но вместо другаръ, изъ колибата изкочили около пет

надесети заптиета, които дали некакъвъ сигналъ, и по-изотдолу из

лЪзли още около тридесеть потераджии. Пушки мокри, вода гол-Ьма

отпрт>дЬ, скала отзадъ, и авантюристътъ влезълъ най-послъ въ же

лезния капанъ. Теслимъ. Вързани ги откарали въ с. Лжкатникъ при

бюлюкбашияга, къраасж Мечо. На всички изпитвания и обвинения,,

отговаряли, че идатъ отъ Цариградъ за Вратца по работа. Тъй се

били споразумели по пжтя да казватъ, а могли да се споразумъятъ,

защото били вързани единъ до другъ. Патроните си, които били

скрити въ навущата, при изуването на истиндака, сполучили да

оставятъ изъ тревата на двора, а за пушките казвали, че като-

имали намерение да ставатъ ошурджии, затова си ги купили и но

сили. Бюлюкбашиятъ искаль да изтъргне нещо за другари,,

като настоявалъ за техния комитаджилъкъ, и затова ги изтезавалъ

съ бой, нъ те държали едно. Съ букаи на краката двамата пана

гюрски бунтовници останали да нощуватъ тукъ, като били пазени

отъ целата потера, която стигнала на брой до 150 души. На

слЪдующия день около 30 души отъ потерята придружили бунтов

ниците до София. Тукъ била имъ направена величествена среща:

повече отъ три хиляди турци ги чакали въ полицията. Затворили

ги, изпитвали ги, и тукъ ежшата история, като въ Лжкатникъ. Те-

леграфирано било до Пазарджикъ и отъ тамъ въ Панагюрище да

питатъ за тия неизвестни скитници. Зжбитинъть панагюрски далъ своя

отговоръ, на основание показанията на Лука, че Делчо Цоловь е

въ Цариградъ, а Илйо Стояновъ въ Влашко, като билъ лани съ

бунтовниците по планината. Въ противовесъ на това Илйо казвалъ,.

че не знае що е „бунтовникъ" и се преструвалъ на ахмакъ. Пран-

гите били увеличени съ още двт>. Делчо оставили вече на забвение,

а „бунтовника" изпитвали и заплашвали десеть пжти. Следъ четири

месечно стоене въ затвора и двамата били откарани пешкомъ въ

Русе при пашата, до кждъто отишли за 18 дни. Въ Русе изкарали

нъкой си затворникъ изъ Ловченско, който казалъ, че е виждалъ

и двамата: Илйо и ДЬлчо въ Браила. Другъ, шпионинъ вероятно,

изъ Търновско, казалъ, че виждал ь Илйо въ Браила на Панайотова

дюкянъ и при Странджата съ Х Димитьръ и Караджата, кждето

пили и се веселили. СлЪдъ неколко дни било имъ обадено, че и

двамата се осжждатъ по на седемь годишенъ затворъ въ окови.

Следъ половинъ година, обаче, били пустнати поради недоказано-

сть или по амнистия. Освободени отъ оковите, отъ заптие на

заптие, презъ Търново, Габрово и Казанлъкъ, довели ги въ Плов-

дивъ, кждето престояли четири дни въ затвора, защото немало ужъ

свободно заптие за Пазарджикъ. Нъ и въ Пазарджикъ- дошли за

нови изпитни и нови мжки. Ново обвинение имало: Илйо обвиня

вали като авторъ на некакво писмо. Обвинитель билъ Петъръ Ча
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-къровъ, панагюрски векилинъ. Опитвали, сравнявали почерка му, ка

рали го да пише съ тръстиниково перо, съ гъше и желъзно ; до

карвали разни хора и ги питали, дали не сж това тъхнигв обирачи

и по този начинъ трЪбало бунтовниците да пръттоятъ и въ Па-

зарджикъ 5 месеци подъ надзоръ, като пръзъ туй време Илйо па

съл!) коня на каймакамина. Последниятъ ходилъ често при Илйо,

разпитвалъ го за туй, за онуй, далъ му даже единъ пжть и пари

за тютюнъ, като казалъ: „Да ви е мжка на вашите векили, те ви

държатъ, тия дни ще ви пуснемъ". И наистина, слт>дъ два дни дали

имъ наставления и ги пуснали да си отидат ь. Стигнали най-пос/тв

.като свободни граждани въ родното си место—Панагюрище. Тукь

требало на първъ планъ да дадатъ пръдъ мюдюрина поржчигел-

ство, че н-вма да излизатъ на вънъ отъ града. Илйо билъ вече пъ-

ленъ сиракъ, нъмалъ кжща, та требало и да се ожени! Годеницата

му знаяла, че е убитъ и се била одавна омжжила за другъ. Така

сторилъ сега и Илйо, т. е. оженилъ се, като се пръдаль на занаята

си—терзия. Това било прт>зъ 1870 г. Слъдь два-три месеци дошълъ

Левски на Динчовия ханъ, ужь да събира кожи и питалъ за Илйо.

Захария Койчевъ, после, въ 1876 членъ въ привременното прави

телство, го намърилъ и довелъ при Левски. Било праздниченъ день.

Левски билъ на черковата Св. Георги, кждбто взималъ участие въ

църковното пъяне. Слъдъ черковния отпускъ Илйо и Левски из

лезли на края на града, при тъхъ дошълъ Ив. И. Луковъ и други

15—16 души. Тукъ се наговорили, съставилъ се комитетъ. Но отъ

тогава той непръкженато вече се интересувалъ съ комитетското

дъло. Илйо билъ петимень да чете препоржчания и разнасянъ отъ

Левски въхтникъ „Свобода", който взимали отъ Петко Кундурад-

жията изъ Копривщица, а послъ сжщиятъ въхтникъ хванали да по-

лучаватъ и въ Панагюрище чръзъ Пловдивъ. Пръзъ 1871 година,

когато идва Бенковски, естествено е, че Илйо не можеше да оста

не на страна отъ общото д-бло. Нъщо повече : Илйо станалъ отъ

доверените въ всичко лица на комитета и на апостола. По-късно

ще видимъ, че съ Ст. Тропчевъ той отива при Ст. Стамболовъ по

важна поржка. Но казватъ ежщо, че той е билъ единъ отъ нагово-

рените да убиятъ Бенковски . . . Той днесь е още живъ и бодъръ

« живее въ своя роденъ градъ.

Само въ Панагюрище имало назначенъ хилядникъ, за

щото се пръдвиждало, числото на ратницитъ да мине хи

ляда. По другитъ възстаннически центрове хилядникъ не

се споменува, освънъ пакъ въ Копривщица.

Избора на пръдводители по разни мъста е станалъ и

различно, и не въ едно връме. Тоя изборъ въ Панагюрище

-е билъ пръдметъ на особно заседание, държано вънъ отъ

града—на полето и нопгв. Тамъ присжтствувалъ и самъ
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Бенковски. Това е било на 25 Мартъ. 1) По пжтя за Мечка,

на западъ отъ Панагюрище, въ мъстностьта „полето" има

една могилка. По склона на могилката насъдали избира

тели и избираеми, нъкои отъ които държали запалени фе

нери. Присжтствувалъ и Попъ Груйо отъ Баня.

Жално, че немаме никакъвъ протоколъ отъ това за

седание, както изобщо ни липсватъ писмени източници за

всички важни моменти на възстанието. Тръбаше, сръщу

имената на десеть стотници, да имаме и 20 петдесятника,

и единъ списъкъ отъ сто десетници. А, разбира се, мжчно

е такъвъ дълъгъ списъкъ да се възстанови на памятъ, и

то слт>дъ тридесеть години.

За хилядникъ е билъ избранъ П. С. Бобековъ. Стот

ници били : Крайчо Самоходовъ, Стоянъ Пъковъ, Радъ

Клисаровъ, Иванъ Орчовъ, Радъ Джуновъ, Кръстю х. То-

мовъ, Илйо Илйовъ, Павелъ х. Симеоновъ, Стоянъ Троп-

чевъ и Н. х. Георгиевъ.2) Черновеждъ дава донтжждъ

други имена на стотници : Радъ Ивановъ Тувчийски (кли-

сарьтъ), Стоянъ Пенчовъ Паяковъ, Манчо Ив. Манйовъ,

Никола х. Георгйовъ, Кръстю х. Томйовъ, Павелъ х. Си

меоновъ, Ст. Тропчевъ, Дълчо Цоловъ, Илйо Илйовъ Пет-

десетника, Радъ Г. Джуновъ, Илия Якововъ Делибалтовъ,

Ив. Мар. Хорчовъ (всичко 12 души).3) Манчо Манйовъ

казва, че Дълчо Цоловъ билъ стотникъ, сжщо Ил. Якововъ

и Дончо Спасовъ. Манчо самъ билъ по-младъ и тръба да

се брои десетникъ или петдесетникъ. Г. Маневъ билъ сжщо

стотникъ. П. Гарчевъ не е билъ никакъвъ. Сжщигб 10

лица, както у Т. Георгиевъ, изброява и 3. Стояновъ4.)

Въ Копривщица стотници били : Цоко Будинъ, Велко

Серека, Стоянъ Нейчовъ, Брайко Еневъ, Илия Мангъра.

Хилядникъ—Найденъ П. Стояновъ.

Имената на петдесетници и стотници и десетници не

се помни ясно отъ живитъ поборници. На забравата спо

собствувала най-вече внезапното избухване на възстанието.

Всичко се разбърква още отъ самото начало. Стотници,

1) Т. Георгиевъ „БЪл-вжки по СрЪдно-горското възстание", стр. 8.

2) Т. Георгиевъ „Бъ\лт>жки по СрЪдно-Горското възстание"—стр. 8.

3) ЧерновЪждъ „Кратка история на Панагюрското възстание", стр. 12.

4) .Записки" т. I. 457.
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петдесетници и десетници се размъниха ; дружинитъ не

беха пълни числено, та и началницитъ, горни и долни, из

губиха мъстата си. Затова, имено, отъ живитъ поборници

споменува се, ту за петдесетници, ту за стотници—разбър

кано, като напр. Ил. Якововъ, Двлчо Цоловъ, Илйо Стоя-

новъ, Дончо Спасовъ, които въ разни връмена пръдвож

дали и по петдесеть, и по стотина души—разбира се, на

бързо съставени отряди, безъ строга организация—на-

ричатъ се ту едно, ту друго.

Макаръ и да сж били назначени по тоя начинъ ре

довни началници, но съзнавало се, че липсватъ сжщински

пръдводители—по призвание. И до край не пръставали да

търсятъ хора опитни и извъстни. Подобнитъ бъха извъстни

по онуй връме, както знаемъ, подъ име воеводи, или още

по-просто, хайдути, а пъкъ и въ четвъртия революционенъ

окржгъ туй име се ползува още съ обаяние. Отъ Радилово

билъ повиканъ Тодоръ хайдутинътъ. Другъ единъ Тодоръ,

сжщо хайдутинъ, билъ привиканъ отъ с. Саладиново, край

Т. Пазарджикъ, както ни казва Найденъ Дриновъ ; обаче,

треба да бжде едно и сжщо лице, а споменитъ се забъркали.

Юначнитъ хора, които сж били употръбявали оржжие

при нъкои случаи, ценили се и сж. били притегляни и па

зени, за да послужатъ на възстанието. Така пазили скритъ

Петко х. Пенчевъ, убиеца на Недимъ бей отъ Т.-Пазар-

джикъ. 3. Стояновъ, остатъкъ отъ Ст.-Загорското възста

ние, билъ притегленъ и критъ по сжщи съображения. Два

мата, съ убиеца на бея, се сръщнали случайно въ една

отъ отстраненитъ келии на калугеровския манастиръ Св.

Никола, за което 3. Стояновъ ни е разказалъ твърде

смъховито.*)

Случката съ Недимъ бея е твърдъ интересна и рисува

духоветъ въ надвечерието на бурната 1876 година. И тя

става въ такъвъ градъ, като Пазарджикъ, дъто турскиятъ

елементъ е билъ много по-силенъ отъ българския, и бъл

гаритъ мжчно можеха да си правятъ илюзии. Та и затова

още случката става по-интересна. Ето защо и ние тукъ ще

поспремъ малко върху нея.

*) Той пише Петко Радевъ, което не е вЪрно. „Записки", т. I, стр. 445.
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Недимъ билъ синъ на Мехмедъ ефенди Стамболски.

Убийството станало въ махлата Чиксаламъ, по панагюр

ския пжть. Братътъ на Петко, Гено, държалъ кръчма.

Недимъ билъ отъ разглезенигв богаташки синове. Около

Димитровдень, 1875, той редовно безчинствувалъ по оня

край. Минавалъ, придруженъ отъ свои кехаи (прислуга),

псувалъ хората, вадилъ ножъ, стрълялъ и пр. Нвколко дни

преди убийството, всвка вечерь, и съ особена ревность,

повтарялъ едно и сжщо. Сега, привечерь, щомъ пакъ се

чуло гърмежъ, всички разбрали, че Недимъ иде. Билъ

пиянъ повече отъ другъ пжть. Залиталъ на коня. Петко

съ брата си били въ дюгена. Тамъ били още Г. Пеневъ

х. Величковъ, Стоименъ х. Илиевъ, Ангелъ Луната и Стоянъ

Ангеловъ Арабаджията. Жената на кафеджията, съ още

други наемни жени, пренасяли отъ съседния дворъ вино

съ котли въ дюгена. Стоянъ Ангеловъ живълъ тамъ, и

жена му сжщо прънасяла вино. Недимъ стрълналъ на въз

духа, послтз, зелъ да се прицълва и въ женигв. Той другъ

пжть се прищвлвалъ и въ самата вжтръшность на дюгена,

д-вто седвли хората. Стоянъ, разгнъвенъ, ударилъ сега бея.

Тогасъ ударениятъ веднага се пустналъ върху него съ

ножъ въ ржка. ДругаригЬ на бея—кехаята и още единъ

турчинъ—съвътвали го изобщо да не лудува, но сега не

могли да го възпратъ. Въ кафенето имало за проданъ са-

пове за брадви. Всички, които били тамъ, завчасъ граб

нали по единъ и пустнали се. Изеднажъ гръмнало: „Дьр-

жте да го убиемъ ! " Съ единъ ударъ Стоименъ свалилъ

бея въ несвъть, а другитъ го добили. Другаритъ на уби

тия избътали. Трупътъ останалъ. Мъркнало се. Имало ра

ботници по бахчигв, мжже и жени, които се върщали отъ

работа по есенна копань. Всички удряли убития съ моти

киге, проклинали, плюли и отминували по своему. Стоименъ

билъ хванатъ. Той стоварилъ вината върху Стоянъ Ангеловъ и

Петко Х. Пенчовъ и се отървалъ. Тези двама избътали. Стои

менъ и Г. Пеневъ сж живи и разказватъ. Били слушали за

възстанието въ Стара-Загора, и жаждата за отмъщение била

възбудена както у гбхъ, така и почти въ всички. Стоянъ

Ангеловъ се крилъ въ Копривщица. Кога избухна възста-
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нието, той влъзе въ четата на Волова, съ когото се не-

раздвлиха до смърть, както ще видимъ послъ. Стоянъ Ан-

геловъ бъше между ония, които първи дигнаха пушка

противъ конака въ Копривщица и провъзгласиха възста-

нието въ 1876 година.1) Криво съобщава К. Величковъ,

че двамата истински убийци избъгали въ Сърбия.2) Той е,

впрочемъ, криво освъчцоменъ за цълото събитие, като твър

ди, че не единъ, а двама бейски синове били убити.3)

Узнало се сжщо, че въ Рилския манастиръ се крили

хайдути, опитни водители, и ръшили да ги примамятъ въ

Панагюрище. За тая цълъ сж. били изпратени въ манастира

Недко П. Стефановъ и Дончо Спасовъ—и двамата още

живи. Те заминали презъ Самоковъ, стигнали въ Рила, но

тръбало да се върнатъ съ праздни рждъч Калугеритъ ги

посръщнали твърдъ недовърчиво, и оказало се, че въ ма

настири никакви хайдути нъмало.

Изъ „Четованието" е било заето, между друго, освънъ

устройството на четигв, но още употръблението и на па

рола (условенъ знакъ). Паролътъ е пръдаиденъ тамъ въ

членъ 58 (стр. 70), но Бенковски, който едничъкъ се ев-

тилъ за това, разбралъ го е, види се, криво. Въ „Чето

ванието" сж пръдписани множество и разни знаци (пароли),

изм-внявани споредъ мъсто, връме и задача. Бенковски

далъ паролъ „наполеонъ" и не допустналъ да го изм-внатъ

и до края на възстанието. Покойниятъ Ив. Соколовъ, коман-

дантъ на града Панагюрище по бунта, казваше, какво нъ

колко пжти обърщалъ вниманието на Бенковски, че тази

парола вече знаятъ не само мало и голъмо, жени и дъца,

но че тя ще да е позната даже и на турцитъ, и на шпи

онитъ, и затуй тръба да се промъни. Но великиятъ за-

повъдникъ не игЪлъ да чува поучения отъ никого.

1) БЪловЪждовъ „Първа пушка", 68.

8) „Лътописи", год. I, № 8, стр. 157.

3) ЛАй.
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ГЛАВА ШЕСТА.

Състояние на духовегЪ.

I.

Новъ животъ. Тайната обща. Женигв и дъщата повЪреници на дЪлото.

Чудната пролъть. Пророчеството. Произхождение. Въодушевление и самоза

брава. Общи работилници.

Приготовленията усилено крачеха напредъ. Идеята за

възстание и за новъ животъ бъ толкова завладъла сърд-

цата, че и привичкитъ значително се изменятъ, животътъ

самъ неусътно става новъ.

Скоро апостолитъ на свободата не сж вече само вдъх

новители на нова идея. Бенковски малко по малко и неу

свтно израства въ сила, става власть и авторитетъ. Той

цЪни заслугитъ, дари слава, раздава правосждие, прощава

и наказва, дава животъ. Действителната — правител-

ственната власть: властьта на султана става сънка.

Заедно съ това, изчезва и пръдпазването — нъщо по

вече: всвкой вт>рва, че нъма вече опасность. Клътвата ста

нала едвали не излишна. Цели маси били кръщавани наед-

нажъ съ обща молитва. Въ Мечка, на върхъ великия чет-

въртъкъ, 31 Мартъ — когато се четатъ дванадесеть еван

гелия — делото село се събира въ черкова и дава клетва,

че ще бжде в-врно на бунтовното двло. Тукъ сж и стари,

и млади. Дошли и побелъли старци, които едва се дви-

жатъ. Всички се кълнатъ съ радостни сълзи на очи, че ще

мратъ за свобода. Бенковски е тамъ, държи ръчь, ставатъ

даже запитвания и отговори, нижатъ се разисквания —

разисквания политически въ черкова!1)

Не само клетвата, но и тайната става обща. Жените

не се кълнатъ, но л-Ьятъ куршуми не по-малко отъ мжжегв;

пекатъ пексеметъ, шиятъ възстанническа носия. Върху всичко

туй, тъ говорятъ не съ по-малъкъ възторгъ отъ мжжетъ

за близката борба.

!) Ст. Костурковъ, „Заклинанието на с. Мечка*, стр. 23.
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Д-вцата сжщо наелектризирани. Защото, знае се, крех-

киятъ малъкъ свътъ не мисли, но здраво чувствува. Въ

училище, на улицата, въ кжщи той не чува думитъ, не учи

фразата, не разбира идеигв, но съ страшна сила попива —

като суха гжба — закип-влия подемъ на душит-в, възприема

туптежа на сърдцето и расте — расте гигантски. Обикно-

веннигв игри сж зарезани. Топъ, въртележки, гоненици не

удовлетворяватъ. Наместо всичко туй, има дървени пушки,

прътове, ечатъ стрелби, играе се на роби, дъто се зематъ

шгбнници, и даже ставатъ цъли сражения между отдвлни

махли — сражения!1)

Идеята, въодушевлението расте не съ дни, а съ ча

сове — като пролътна тръва. А пъкъ и пролеть е. Една

ранна пролъчъ, незапомнена, ръ\цка. Всички съвръменници

се разливатъ въ поетични възклицания за нея. „Чудна беше,

наистина, тая пролъчъ! — провиква се Захарий Стояновъ.

Въ началото на месецъ Февруарий, жълтиятъ минзухаръ и

гиздавото бъ\ло кокиче пръщъвтъваха вече, и работницитъ

ореха по б-вли ржкави; около св. Четиредесеть Мжченици,

припецигв миришеха на млада зеленина, нивигв се бъха

покрили съ класъ, листата на гората надминаваха величи

ната на едно мише ухо, птиченцата слъдваха своя концертъ,

слънцето приличаше, като по Гергйовдень, всичко заспало

се пробудило рано, а юнацитъ- се радваха" 2) Да цитираме

ли още: „Неотдавна", „Подъ игото" отъ Вазовъ — творе

ния тъй добре познати у насъ по патриотическия си въз-

торгъ, да цитираме ли много други още книги, тъй поетични,

тъй очарователни — двоеобразъ на тая чудна епоха !

Една интересна пророческа формула, излезла кой знае

отъ кждб, разпространила се б-вше съ мълниевидна бър

зина, и превърщаше възторга на масигв въ фанатическа

вера и въ изступление. Дори суеверието ставаше оракулъ.

Турция щ-вла да падне тая пролеть, и пророчеството се

пишело въ самото число на годината. Сждбата така отре

дила. Тя вписала своя приговоръ въ самото обозначение на

епохата. Ето за куриозъ тая формула:

!) 3. Стояновъ .Записки* т. I, 337.

*) 1Ш. т. 337.
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Т = 300 к — 20 п = -80

у = 400 е
—

5 а = 1

р = 100 д = 4

ц = 900 н = 50

1 = 10 е = 5

я = 1

1711 + 25 + 140 = 1876

Треба да се четатъ буквитъ отъ горъ- на долу и да

се събератъ цифритъ. А то значи: Турция ще падне въ 18761

Това откритие вълнувало неизказано цълия свътъ. Ко

гато възторгътъ обладае съвършено душата, самоувтфеностьта

расте на смтзтка на разсждъка. А когато една мечта стане

и вт>ра — нъщо повече : — когато мечтата стане идолъ на

суевърието: ние сме въ областьта на екзалтирания коп-

нежъ на масигв.

Самото пророчество се дължало, казватъ, на бившия

рилски калугеръ Полиевктъ, а послъ* протестантинъ Петъръ

Веляновъ. *)

„Всъки знающъ да чете и да пише съзаклетникъ е

писалъ туй изречение по онова време съ собствената си

ржка, за да се увери по-нагледно въ неговата истиность".*)

• Къмъ края на приготовленията, въ всвка кжща се

лтзятъ куршуми. Създаватъ се скрити отдъления, дбто се

пази оржжието. Това сж арсеналитъ на бждащата революция.

Единъ отъ най-милитъ епизоди въ „Подъ Игото" отъ

х. Вазовъ е описание на домашния арсеналъ, богато наре-

денъ отъ синоветъ, които ревниво криятъ своето богатство

отъ баща си. А когато и тоя случайно открива потайния

съкровищникъ, гордъ е съ чедата си, и съ горещи думи

пада на колънъ- пръ\дъ домашната икона, за да се помоли

за бждащата побтзда.

Нивитъ- сж напустнати. Копачътъ е пощалионъ, работ-

никътъ станалъ полиция, войникъ, мечтатель. Скърстилиягь

ржцъ идеалистъ, който нервно въздиша за бждащето, той

е най-добриятъ работникъ. Никога тоя парадоксъ, тъй стра-

ненъ въ историята, не е билъ по-реална действителность.

!) Г. Димитровъ .Княжество България" т. II, 397.

2) 3. Стояновъ .Записки* т. I, 453.
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Въ Панагюрище, такъвъ индустриаленъ центъръ, на

който ролята познаваме за ц-влата околность, отдвлниге

занаятчийски работилници сж пръвърнати въ военни пръ\д,-

приемачески фабрики. И въ тия фабрики се работи, раз

бира се, безъ възнаграждение, или сртлцу асигновани би

лети по реквизиция. Бждещето царство ще изплаща. . . .

Майсторъ Грозданъ Д. Матановъ, който въ мирно

време работи царвули съ своигв двама калфи Георги Ки-

баровъ и Богоя Д. Юруковъ, сега получилъ отъ комитета

колосална поржчка отъ 4000 чифта царвули — на вера, раз-

бирасе. Осв-внъ това, тр-Ьбало да шие фишеклъци и чанти.

Пръдната година имало болесть по говедата, та кожите

били въ изобилие. Кожитъ- зели —- по заповъдь на коми

тета — отъ гол-бмигб капиталисти. До 20 априлъ имало

повече отъ 2000 чифта цървули, до 400—500 чанти. Слт*дъ

като избухна възстанието, изл-взли да работятъ на откритнз.

Въ табаханата на Г. Радивчовъ усилено шиели день и нощь

повече отъ 30 работника — фишеклъци, чанти и царвули.

Всички тия хора въфватъ твърдо въ успеха на двлото и

работятъ безъ възнаграждение — на см-втка на бждещето

българско съкровище !

Двянъ Н. Б-влишки, съ Христо Н. Хиндаловъ и Нено

Якововъ, френкъ-терзии, съ 200 души работници, презъ

време на възстанието шиятъ униформи за отборни коми-

тетски лица съ талии, и за други революционни работници

само куртки, безъ връвь и талия. Шаекъ имъ праща ко

митета, а тоя, разбира се, зема всичко отъ гол-бмигв индустри

алци на вера. Кредитътъ е безграниченъ, защото идеята е

непостижимо велика, — вярата е недосътаема !

Особени грижи се полагатъ, за да се ушие главното

знаме. Тукъ и кокетство даже не липсва. Бенковски пратилъ

главния шивачъ, Двянъ Н. Белишки, въ Пловдивъ, съ 18

лири да купи платъ за знамето — 1 8 лири, 400 лева !

Требало да се земе кадифе отъ три цвета : зелено синьо

й алено. Купили около 50 лакти платъ. Скроено било зна

мето шесть ендезета дълго и три широко. Майсторътъ гб

крилъ въ дюгена си, срещу черквата Св. Георги, крйлъ

го грижливо въ западната стаичка. Като рамка на^ЗНЯм^то
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е туренъ широкъ сърменъ ширитъ по четиригв краища.

Бенковски заповъдалъ отъ сжщия ширитъ да пришиятъ

отъ страна на панталонитъ му. Знамето шили цвла не

деля — вървело бавно, съ пръкжсвания, защото тръбвало

да се крие — и тогава било занесено въ кжщата на Г.

Нейчовъ. Захванали да го обшиватъ и изработватъ, а то

беше работа за жени, и женигв работятъ въ кжщи. Треб^

вало да се изпише левъ отгоръч Шиели двтугв съседки,

женигв на г. Нейчевъ и Зах. Койчевъ. Рисунката пригот-

вилъ домородниятъ живописецъ — зографъ Стоянъ Ивановъ

Королъевъ, баненецъ. Шили знамето двъ седмици, и тогава

било занесено въ кжщата на Райка Георгиева, — учителка

и най-учената жена въ града, която пришила надписъ :

„Свобода или смърть". Когато възстанието избухва, зна

мето не било още довършено, та провъзгласяването става

съ малкото карловско знаме, което донелъ Воловъ. Даде-

нигв отъ Бенковски 18 лири за голъмото знаме не стиг

нали, та въ Пловдивъ Хр. Търневъ донаддалъ още 5 лири.

II.

Заменяване на векилитъ съ комитетски хора. Планове за подпалване

на Пловдивъ, Одринъ и Т.-Пазарджикъ и за разрушение на Хиршовата

желъзница.

Въ Панагюрище, центъръ на революционния окржгъ,

въ реда на приготовленията влизаШе да заменатъ старите

векили и пръдставителитъ на общината предъ официал

ната власть съ хора на комитета.

Старите векили, Петко Брадестиловъ и Велко Илчовъ—

хора истински пръдадени на длъжностьта си, безъ да прес-

танатъ да бждатъ и добри патриоти — скоро се почувству

вали самички посредъ непобъдимия потокъ на народнитъ

чувства. Т-в догаждали, какво се готви, но не го предали,

макаръ че не му и съчувствували. Но въ сжщность, гЬ се

оставили мълкомъ да ги повлича потокътъ.

Отъ друга страна патриотитъ отъ самото начало на

комитета гласили да заменятъ стария векилски съставъ, съ
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свои хора, млади, ръшителни и предадени на идеята. Щомъ

векилигв бждъха свои хора, имаше туй преимущество, че,

като близки до висшия административенъ чиновникъ— мю-

дюринътъ, на когото оставали единствени съвътници —

могли сж не само да приспиватъ властьта върху пригото

вленията, но — еднажъ спечелили довтфие на мюдюрина—

всички тайни правителствени разпореждания можеха да бж-

датъ достояние и на комитета.

Старитъ векили, като виждали силата на кипежа, не-

дочакали и края на мандата си. Преизбирането на нови ве

кили е ставало редовно само на Гергйовдень. Но още въ

началото на Мартъ, Велко Илчовъ падналъ боленъ, или се

пръсторилъ на такъвъ. Петко Брадестиловъ пъкъ, който

е още живъ, казва, че намърилъ удобенъ момента, и като

казалъ, че не може самичъкъ, сложилъ оставка. Той знаялъ

какво прави, но мюдюринътъ нито се догадилъ. Скоро съ

бранието на първенци избрало нови векили. Тъ- б-вха: Фи-

липъ С. Щърбановъ и Кръстю И. Гешеновъ. Новигв из

брани били безъ никакво пръпятствие потвърдени въ длъж-

ностьта си отъ мензлиша въ Т. Пазарджикъ. А едновръ

менно гв вл-взоха и като членове въ революционния коми-

тетъ, който, отъ десеть члена изначало, сега се пръвърналъ

въ дванадесеточлененъ. 1)

Съ настаняването на новигв векили при мюдюрина,

гв настанили за пандури членове на тайната полиция. Съ

това мюдюрското управление ставало часть отъ управле

нието на новото царство. 2)

Единъ отъ най-мечтателнигв кроежи на комитета е

билъ планътъ, съ избухване на възстанието, да се подпа-

лятъ Одринъ и Пловдивъ едновръменно. Подробности по

запалването на Пловдивъ ни даватъ 3. Стояновъ — въ

своитъ „записки" — и Отонъ Ивановъ — въ хекто^рафи-

ранитъ си спомени. Селянигв въ Пловдивско чакали сигналъ,

да видятъ огнени язици на тепетата на Пловдивъ, за .да

се хванатъ за оржжие. Б-вловъждовъ пише, че требвало да

1) Черновеждъ ,Кратка история на Панагюрското^) възстание* стр. 12.

Т. Георгиевъ.

*) „БелЪжки по СрЪдно-Горското Възстание*, стр. 6.
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се изгори Т. Пазарджикъ, но точни сведения за туй лип-

сватъ. Г. Неновъ Манйовъ билъ натоваренъ да запали

Одринъ, за кждвто тръгналъ на 1 1 Априлъ. Било нагла-

сено, ла му изпратятъ 50 момчета на помощь, но възста-

нието пръвари, и планътъ останалъ неизпълненъ.

 

Филипъ С. Щърбанопъ.

По делото за подпалване Одринъ и Пловдивъ билъ

е свиканъ въ Панагюрище единъ малъкъ съвтугъ, къмъ

края на мартъ.1) За началникъ на палачитв на Одринската

1) БЪловЪждовъ, .Първа пушка", 43.
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станция билъ най-първо поканенъ Каблешковъ, като запо-

внатъ съ Одринскта станция, кждтзто практикувалъ н-Ькога.

Но копривщенци се възпротивили да отпуснатъ своя во-

дитель, и пръпоржчали Цоко Будинъ.1) Посл-вдниятъ не ус-

ггвлъ да иде въ Одринъ, пръваренъ отъ възстанието. Г.

Маневъ, както казахме, отиде, а впослъдствие биде и хва-

натъ отъ властьта.

Въ плана за подпалването на Одринъ е влизало да

подпалятъ и разрушатъ и моста на Арда. Като н-вмали

други разрушителни сръдства, щъли да си служатъ съ ка-

транъ и барутъ. Нищо, разбира се, не се извършило. Тоя

планъ за моста на Арда е, не ще съмнъние, по-разуменъ

и по-стратегиченъ, отколкото лудото подпалване на Одринъ

и Пловдивъ и повторение на плана за пожара въ Цари-

градъ пръзъ 1875, за което говорихме.

Съ подпалването на Пловдивъ билъ натоваренъ Отонъ

Ивановъ, началникъ на тайната полиция въ Т. Пазаржикъ.

Опръдвлено число съзаклътници тръбвало да бждатъ на

станени, като работници и слуги при господари, и въ ръ-

шителния моментъ да запалятъ дюгенитъ и кжщите, дтзто

служатъ.

Едновръменно, отъ Пловдивъ и Т. Пазарджикъ били

нагласени хора, за да разрушатъ желъзопжтнитъ мостове.

Отъ Т. Пазарджикъ билъ натоваренъ Лазаръ Илиевъ —

да разруши линията. Но възстанието биде безъ връме из

дадено, издадени били сжщо и плановетъ, та властьта пазила

будно всбкждъ. Лазаръ Илиевъ билъ издебнатъ, а измък-

налъ се случайно. Така че, работата не се свършила. Сжщо

и чов-Ькътъ отъ Пловдивъ, който билъ поставенъ «да по

връди линията на Катуница, не сполучилъ. 2)

1) 1Ш.

2) Този човЪкъ и сега, ако се не лъжемъ, живЪе тамъ или въ Стани-

мака, но липсватъ ни по-точни свЪдЪния за него.
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ГЛАВА ПЪРВА.

На другия бр-Ъгъ на Дунавъ.

I

Общность яа дЪлото. ЦЪлокупностьта на плана за Априлското въз-

стание Организатори отвждъ Дунавъ. РазнорЬчиви източници. Зачатъци на

вербуването. Първоначалния кроежъ за повече малки чети.^СтаригЬ воеводи

и^произхождение на Ботевата чета. Критически бЪлЪжки.

Минаването на една или повече чети пръзъ Дунавъ—

едновръменно, когато въ България се обяви бунтъ—влизаше,

както може да си спомнимъ, въ плана на Гюргевския ко-

митетъ. Така че, въ сжщото връме, въ което приготовле

ния се вършеха въ четиригв окржзи отсамъ, приготовле

ние ставаше и на отвждния брътъ на славянската р-вка.

Въоржженитъ сили, които отвънъ нгвха да минатъ въ пре-

двлите на България, се предназначаваха да подкръпятъ и

циментиратъ общата акция на окржзигв. Т"Б носвха, съ

една дума, високата мисъль за единство въ цвлото двло.

И както се очакватъ тв общо отъ всички окржзи, така и

гвхното произхождение и приготовлението имъ иде отъ общо,

отъ централно место ; лицата, въ отсжтствие на апосто

литъ отъ тамъ, които б-вха натоварени да пръ\цставляватъ.

централния комитетъ въ Гюргево, сжщитъ тия лица тичатъ

за да устрояватъ четитв.

И друга една обща и специална цвль се приписва на

ония външни ратници, които ще да минатъ. Видвхме, че

въ окржзитъ липсватъ изобщо военачалници. Знатнигв во

еводи като Панайотъ, Тотю и др., на които, по традиция,

имената оставаха сб още като знаме на оная безпокойна
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епоха,—тъзи воеводи не беха минали и оставаха си вънъ.

Ето защо, съ минаването на чети, имаше се надежда почти

вредъ по окржзигв, че ще пристигнатъ и военни ржково-

дители. Последнигб можеха да поематъ общата команда

и, съ туй, не само да съединятъ всички сили подъ едно

знаме, но и съ тъхния воененъ капацитетъ щеше да се

даде пълна планомърность и тактическо достойнство и на

боевитъ пръдприятия пръзъ ц-влото дЬло. Въ продължение

на по-нататъшния разказъ ние ще се натъкнемъ, тукъ-тамъ,

на изблика на тъзи надежди.

Прочее, нека проследимъ, макаръ накратко, приго

товленията, които ставатъ отвждъ Дунавъ и които, есте

ствено, съставляватъ часть отъ онова, що означихме подъ

име общи мърки.

Извъстно е, впрочемъ, че отъ всичко, що се приго

товляваше да пръскочи отсамъ, мина само Ботевата чета.

Ето защо, за да бждемъ по-опредвлени и за да опростимъ

изложението, ние ще говоримъ по-нататъкъ за тъзи чета,

като да е само тя специалниятъ пръдметъ на разгледването.

За Ботевата чета писа у насъ пръвъ Захария Стояновъ

— въ своя значителенъ трудъ „Опитъ за Биография" —

който ние на много пж.ти вече цитирахме, и който обра

зува единъ обемистъ томъ. Къмъ него дойдоха дългигв

критически бт>л"Бжки на г. Заимовъ, публикувани изпърво

въ „Министерския сборникъ", а сега вече образуващи

реп(1ап* къмъ неговия сборникъ отъ бълъжки, подъ за

главие „Етюди върху запискитъ", които ежщо не еднажъ

до сега докосвахме. Върху дружината на Ботева имаме още

редъ книги, обаче, безъ документално съдържание, като

изключимъ статията на К. А. Цанковъ, подъ насловъ:

„Официални ромъно-турски документи по минаването на

Хр. Ботевата чета", помъстена пакъ въ „Министерски сбор

никъ ", но която сжществува и на отдълни издания. Съ

други източници ние не разполагаме за сега. Спомени и

допълнения отъ дожив-бли ратници не липсватъ, но въ та

кива—малко или много—лични подробности ние не можемъ

тукъ да влъземъ.

Ще добавимъ, че Ботевата чета остана почти като

самостоятелно дъло и не указа никакво влияние на хода на
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възстанието, не влъзе въ контактъ съ движението вжтръ;

Главната причина за това бъ прибързаностьта на избухва

нето. Лошигв съобщения въ вжтръшностьта на държавата

донасятъ късно новинитъ вънъ. Додъто Ботевци се при-

готовляватъ още вънъ, то вжтръшнитъ сили сж вече сма

зани. Така че появяването имъ при тия условия е по-

късна и почти самостоятелна акция. Това ни дава право

да бждемъ по-кратки и въ изложението.

Схващанията и даннитъ по въпроса, какъ се е орга-

низувала тъзи чета, не сж тъй опръдълени, както може на

първъ погледъ да се пръдположи. Захарий Стояновъ мисли,

че подвигътъ изцъло е „собственость" на Ботева.1) За-

имовъ, обаче, като прави критически бълъжки по това пръ

увеличено твърдене, казва друго. „Въоржжаването на че

тата, бълъжи той, събирането на момчетата, нареждането

на плана да се изнасилва единъ австрийски параходъ и пр.

принадлежи г. Обретенову, г. Апостолову, Д. Горову, Ив.

Х. Димитрову, Иваница Данчеву и Янко Ванкову . . . Апо-

столовъ, Обретеновъ и Горовъ купуватъ пушкитъ, револ-

веритъ и дрехитъ на четата съ сумитъ на Вратчанския

комитетъ и съ разни парични подаръци отъ нъкои по-

богатички патриоти, живущи въ Ромжния ; а Данчевъ, Ван-

ковъ и Ив. Х. Димитровъ събрали момчета и ги настанили

по дунавскитъ скели на влашкия брътъ".2)

Нека повторимъ тукъ нъкои данни, които бидоха из

ложени всички на свое мъсто. При заминаването- аг-още

отъ Гюргево, апостолитъ оставиха за свой общъ намъст-

никъ бившия пръдседатель на Търновския комитетъ Ив.

Х. Димитровъ, който, заедно съ Д. Горовъ, търговецъ въ

Гюргево, да пръдставлява централния комитетъ. Обретеновъ

не успъ въ своя окржгъ^въ Софийско—л пръскочи пакъ

Дунава назадъ. Г. Апостоловъ не бъше добръ въ Вратца,

и поради люта свада съ комитетскитъ хора тамъ, сжщо

пръскочи на другия брътъ. Иваница Данчевъ, най-послъ,

пръмина съ лойта и остана за да я продава, както и да

разпореди приходитъ. Ето тия сж хората, които споменува

0 „Опитъ и пр.", стр. 20.

») „Етюди", 139.
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г. Заимовъ и които непосръдствено организуватъ минава

нето на четата. Ванковъ е външно лице, ала мина и падна

въ бой въ редозетъ на четата.

Но въ казването на Заимова работата въ всъка една

точка не е тъй ясна, както може да се мисли. Вратчан-

скигЬ пари, за които той верва, че сж. въоржжили четата,

въ сжщность образуватъ една малка частъ отъ оная сума,

която поглъща четата. Освънъ туй, съ вратчанскитъ пари

се правятъ дори до послъдно връме покупки на оржжия,

които сж пръдназначени за съзаклетницигв въ Вратца, а

не за да се въоржжи съ тъхъ една вънкашна чета.

Като е тъй, на сцената излизатъ двъ нъща : 1 ., че

четата се готви, преди още вратчанци да мислятъ за нея

и 2., че четата разполага съ суми—и то значителни—пръди

още да погълне и сръдствата на вратчанския окржгъ.

А всичко туй напълно се съгласява съ онова, което

изложихме на свое мъсто, като цълокупенъ планъ на Гюр-

гевския комитетъ за възстание. Ние знаемъ, че апостолитъ

въ Гюргево не бъха начъртали н-Ьщо по оригинално отъ

онуй, що се тъкмъше пръзъ есеньта 1875. Тъ искаха въз

стание отъ вжтръ и чета или чети отвънъ ежщо тъй, както

и гвхнигб пръдшественици.

Ето по тъзи причина, имено, треба да приемемъ, че

вербуването на четници въ Влашко върви паралелно съ

приготовленията въ вжтрешностьта. 1) Отвънъ знаятъ, че

1) Ето една равносметка за първоначално употребенигв суми по въ-

оржжение на четата :

Отъ Мито Цвътковъ (Врачански пари) . . . фр. 4000

. Стилиянъ 227

. Олтеница . • - . 257

, Ив. Стояновъ ... ... 496

, Крайовскитв хлЪбари . • 529

. Ангелъ Бургаза. . . .... 227

. Дъдо Гена (Крайова) ...... 144-

, Петреско . . 1175

. Сжщиятъ 35,25

, Сжщиятъ 500

. Крайова - . 341

, Календжи 5000

, Смилова . . . . • 1000

. Крайова 3400

. Ангелаки 340,50

Всичко 17,701,751

(.Биография", С1р. 314, изъ книжата наЩ. Горовъ)>
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вжтръ се раздухва огъньтъ и сами се готвятъ да зематъ

участие въ борбата.

Така че, отначало се е мислило, както казахме, дори

за нъколко чети. А планътъ е сжщо, тъзи чети, ако е въз

можно, да минатъ тихо въ пръдълитъ на България, като

една отиде въ единъ, друга въ другъ окржгъ, и да се

сражаватъ рамо до рамо съ мтзстнигв възстанници. А това

е не само по-цълесъобразно, но и повече отговаря на ге

нералната задача на тия чети, да бждатъ циментъ и рж-

ководяща сила.

По тоя начинъ, имено, се и вървало, че едновръменно

ще минатъ Дунавъ : Панайотъ, Филипъ Тотю, Желю и др.,

като всъкой отъ гвхъ намъри своето мъсто.1) Сава Катра-

филовъ ималь готова чета отъ тридесеть и повече души и

съ нея щъше да мине къмъ Габровско и Еленско. Послъ,

както ще видимъ, той се присъедини къмъ Ботева.2)

Таню Стояновъ отъ Сливенъ се запжти съ десетина

другари за своя роденъ градъ, но по пжтя тази четица

биде онищожена отъ потера. Ние споменахме за Таня

Стояновъ и на друго мъсто. Таню е миналъ подъ Тутра-

канъ. Отъ едно писмо на А. Черневъ изъ Олтеница, съ дата

19 Априлъ личи, че и туй минаване на Таня Воевода е

-било устройвано отъ Н. Обретеновъ, който тичаше за да

устрои и другитъ чети.3) За Търново се тъкмъли и така

да минатъ много момчета, които да се криятъ тамъ до

деньтъ на възстанието, когато ще изкочатъ на явно съ

оржжието си въ ржка ; но Стамболовъ категорически се от

казва отъ подобни гости.4) И сб пакъ, минаха нъкои, както

ще видимъ. Отъ Зимничъ сжщо се споменува, че тъкмъли

хжшове да се пръхвърлятъ къмъ Г. Оръховица.5)

Прочее, съ всички тъзи подробности приближаваме

се значително до характера и сжщностьта на всички онъзи

приготовления, които пораждатъ Ботевата чета.

1) Ср. писмото на Раф. Атанасовъ отъ Галацъ до Горова въ Гюргево

-„Биограф, опитъ", 296.

2| 1Ък1.

3) 3. Стояновъ „Биографически опитъ" стр. 297.

^) Мй.. 300.

6) Пий., 298, писмо на Ив. X. Димитровъ.

История на Априлското възстание. 12
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Панайотъ не се вести въ Влашко, д/Ьто го очакваха

горещитъ глави. Съ други думи, стариятъ войвода оставаше

на своята идея, че въ България тръба да се почне дъло,

само както и когато Сърбия пожелае. И действително,

малко по-късно, когато войната се обяви, той мина изъ

Сърбия, за кждъто отсега още кани да се сбиратъ него

витъ четници. Последнитъ, обаче, макаръ и да произхож-

датъ отъ сжщи източникъ, не може да бждатъ зачислени

къмъ Априлското възстание, защото съ движението си по-

късно не влизаха въ контактъ съ никое вътръшно дбй-

ствие. А че изобщо и цълата дъятелность на Панайота

презъ туй връме е едно двло отъ съвсвмъ друго и даже

парализующе естество, това е слицо ясно.

Съ Тотя работата пъкъ излиза не само сещо тъй

несполучлива, но още и съвсвмъ безпринципна. Стариятъ

и славенъ хайдукъ бива жедно търсенъ всъкждб, за да

поведе събранитъ момчета, но като разбира, че иматъ нужда

отъ него, той намислилъ и да се ублажи отъ сгодния

случай. И наистина, той проявява не малко искуство, за да

постигне желанието си. Тотю, прочее, се явилъ въ Крайова,

дъто се сбирали момчетата, и казалъ, че зема воеводството,

обаче, пръдварително тръбали му двъсгб лири, за да обез

печи съмейството си. А тъй като великанското искане до-

сущъ уплашило мършавитъ революционери, то искането

веднага било намалено : воеводата слъзълъ на тридесеть

жълтици. Тогава, щомъ като жълтичкитъ минали въ рж-

цЬтъ му, Тотю станалъ невидимъ. 1)

Но това е било едвамъ нъколко дни пръди четата да

тръгне. А пъкъ изпомежду ето що се случва и съ врачан

ската поржлка за пушки. Съ едно писмо отъ 26 Априлий

до „братията въ Влашко", Заимовъ още настоява да му

се пратятъ купенитъ съ врачански пари пушки: „Братия!

Скоро, че скоро стоката проводете!"2)

Въ туй връме, обаче, турското правителство зема най-

бдителни мърки, за да не пропустне нищо пръзъ Дунава.

1) Ив. Данчевъ, 56, сжщо Заимовъ: въ „Етюди", 140, казано е, че

Тотю „доландърдисалъ" 50 лири. Ср още 3. Стояновъ, „Биогр. Опитъ", 311.

2) 3. Стояновъ ,Биограф, опитъ" стр. 317.
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Едно малко параходче било пустнато, съ специална задача,

да варди течението на Дунавъ. Стражитъ на дъсния брътъ

били усилени.1)

Нека забълъжимъ мимоходомъ, че най-цънни свъде

ния по пръдмета щъше да ни даде за този моментъ Ив.

Данчевъ, ако да бъ написалъ своигв записки чръзъ по-

въща ржка и при умъло ржководство на свъдущи хора.

Даже и съ готово написанитъ —пръди още да ги публи

кува—той тръбало да се посъвътва съ нъкого отъ по-

старитъ и по-подготвенитъ си другари, за да допълни всички

праздноти, отъ които страда книгата му. Всепакъ Г. Иваница

Данчевъ, макаръ и да не схваща положението, но е намекналъ,

макаръ и съвсъмъ смутолевено, за онуй, що се върши. Въ

Гюргево се свикало, бълъжи той, събрание въ домътъ на

Горова и продължава: „Зема се ново ръшение, четата

и оржжието да не се упжтватъ направо за Вратца, пръд-

видъ настжпващето смутно връме. Може да се случи да

хванатъ нъкое отъ момчетата или да се открие оржжието

по пжтя за или въ Вратца. На българския брътъ четата

тръба да излъзе цъла въ боевъ редъ, и така да продължи

пжтя си за Вратчанско и пр."*)

Сжщностьта на работата е тукъ ясна. Както за къмъ

Търновско, тъй и въ Вратца—както вече се каза—готвъха

се да минатъ момчета. Ив. Данчевъ е билъ задлъженъ,

както и Заимовъ, да вербува възстаници, но кждъ, имено,

тв ще минатъ, не е можалъ точно да знае. Едновръмено,

обаче, Горовъ, Обретеновъ и др. сж натоварени съ гри

жата да купуватъ пушки не само за Вратца, за което имъ

съдъйствува и Мито Цвътковъ, но и за тъзъ, които ще минатъ

Дунава. Ала сега, тъй като прънасянето на оржжие става

изеднажъ невъзможно, или крайно рисковано, то и планътъ

сжществено се измънява. Вратчанскитъ пари оставатъ задъ

Дунавъ. Едновръмено, и събранитъ момчета—било за Тър

ново, било за Вратца — не могатъ мирно да минатъ вели

ката ръка, а тръбва съ оржжие въ ржка да си пробиятъ

пжть. Така имено, идеята за Ботевата чета изпъква отъ

само себе си.

') 1Ш, 299.

2) .Ив. Данчевъ*, 51.
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Ето това е положението на работитъ слъдъ онуй

писмо на Заимова отъ 26 Априлъ, което цитирахме, и съ

което Вратчанскиятъ апостолъ, за послт^денъ пжть, иска

оржжието на своя революционенъ окржтъ.

Впрочемъ, и г. Заимовъ самъ ни е разказалъ за ин

тересния обратъ въ условията. Ние ще приведемъ тукъ

точно неговигв думи. Колкото и да избътватъ тъ да ни из-

тъкнатъ едно по едно отделниге обстоятелства, все пакъ

ни говорятъ достатъчно за общия фактъ. „Оржжието,

казва прочее г. Заимовъ, било пръдадено въ Крайова Г.

Обретенову и Апостолову, които го прънесли въ Пикетъ,

съ ц-вль да се прехвърли презъ Дунавъ тайно и се пръ

даде на Вратчанската военна комисия. Направило се опитъ

да се пръхвърли оржжието, спазарили лодки, платило се

петдесеть лири на каикчиитъ, проводили се петнадесеть

талиги отъ Белослатинско, Вратчанско и Ореховско за да

задигнатъ нощно време контрабанда оржжието. Талигигв,

подъ командата на Лукана отъ Галиче, въртъли се около

двъ нощи по Дунавския брътъ, подъ пръдлогъ че дигали

некакъвъ си пътъкъ. Но каикчиитъ- излъгали, т. е. упла

шили се и се отказали отъ контрабандата. Оржжието оста

нало на влашкия брътъ въ Пикетъ. Обретеновъ и Апо-

столовъ съобщаватъ Заимову, защо се е забавило орж-

жието и защо не може да се прехвърли, и пръдлагатъ да

имъ се разреши отъ Врачанския воененъ съвътъ да фор-

миратъ чета, да я въоржжатъ съ това оржжие и да уда-

рятъ на Вратца. Вратчанския воененъ съвътъ разръшава и

проважда още триста лири по Сокачева Апостолову и Обре

тенову, за да довършатъ покупкитъ за четата".1)

Така че, ц-блиятъ обратъ въ работата, поне специално

за Вратца, сега се обяснява. Отъ тоя моментъ, вратчани

сж свързали сждбата на своето бждеще дело съ пръмина

ването на Ботева — както въ сжщность и стана. Тъй като

четата позакъсн-в, то и Враца се отдели отъ общото вж-

трешно д-вло и почака Ботева, безъ обаче да може послт>

да възстане.

1) „Етюди", стр. 140.
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Но къмъ цитата на г. Заимовъ ние пакъ треба да

забел-вжимъ, че и безъ паригЬ на Вратца, чета пакъ се

готви да мине, а не както твърди г. Заимовъ, като че ли

идеята е дошла на Обретеновъ и Апостоловъ едвамъ като

видвли вратчанскигв пушки захвърлени въ Пикетъ. Г. Заи

мовъ не си е далъ трудъ да различи тънкигв жици една

отъ друга. Инакъ би изглеждала работата, ако г. Заимовъ

кажеше, че Апостоловъ и Обретеновъ, като искатъ отъ

него разрешение „да се формира чета, която да удари

Вратца", искали сж, въ сжщность, да кажатъ, че съ врат-

чанското оржжие ще помислятъ специално да направятъ

нещо пакъ за Вратца, защото иначе гв си иматъ хора и

за друго. Значи, само ще отдвлятъ чета, или че четата,

която и така готвятъ, ще има отъ сега нататъкъ предъ

очи само Враца. А ние разбираме, че миено така е било и

така треба да се разбира.

Но, както и да е, пушките на вратчани послужили

за работа. Осв-бнъ това, отъ Вратца пращатъ още и доба

въчна сума.

Оттукъ нататъкъ вече, бждащето нахлуване въ Бъл

гария презъ Дунава разполага съ повече сръдства, а отъ

друга страна, Апостоловъ и Обретеновъ зематъ извъстно

задължение спрямо Вратца. А тъй като нови стъснителни

обстоятелства изпъкватъ: воеводи нема, малки чети не мо-

гатъ да минатъ и пр., то опр-Бдвля се изеднажъ и окон

чателно характера и бждащия маршрутъ на движението:

ще мине една голъма чета, и ще има пръдвидъ непръ-

мено Вратца.

Сега, да видимъ по-отблизо, какъ се свършва въпро-

сътъ за воеводи или воевода, и какъ намъсто н-вколко

чети, само една минава въ България.

На Панайота вече не се надвяха. И слъ\цъ като и

Тотю ги изиграва по такъвъ бруталенъ начинъ, положе

нието на всички тия момци, събрани по брътътъ на Дунавъ

подъ знаме и пламтящи отъ желание да се хвърлятъ въ

неравния бой съ врага, е твърдв изключително. Нима е

могло вече тъй да се остане, и всички мирно да се раз-

пшгбятъ, да се разотидатъ по домоветъ си?
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И накрай, — въ посл-вднигв дни на приготовленията —

новината вече се е разпространила. Всички знаятъ, че кър

вавата борба вжтре е отъ доста връме пламнала. Въ та-

къвъ единъ критически моментъ, всички погледи изеднажъ

се обърщатъ къмъ най-ярката звъзда на революцията —

Ботевъ.

Кому най-напредъ е попаднала тъзи блъскава идея въ

умътъ, авторитъ, които цитирахме, а които сж отчасти и

непосръдствени свидътели на онази епоха, не ни обаждатъ.

Но това не намалява факта. Помолили великия Ботевъ да

води момцитъ- на оная жестока борба на животъ и на

смърть съ врага, и той приелъ.

Ала поетътъ не наеднажъ се съгласява и не можеше

тъй лесно да се съгласи.

Ботевъ, въ посл-вдно време, бъше, както знаемъ, вънъ

отъ релситъ поставенъ по цълото начинание. Това ние из

ложихме отъ самото начало и, струва ни се, колкото тръба.1)

Туй неочаквано изолирване на посл-вдния председатель на

Центр. Комитетъ въ Букурещъ се дължеше, както знаемъ,

на редъ обстоятелства, които н-вмаха нищо общо съ лични

прътръшения на Ботева. Но и толкова повече достойниятъ

поетъ е ималъ причини за обидно чувство, като виждаше,

че странятъ отъ него, безъ ни единъ явенъ поводъ отъ

негова страна.

Ала къмъ всичко туй б-вше се присъединила и една

дъйствителна обида, за която сжщо н-бкждб загатнахме.

Слъдъ като поетътъ за послт>денъ пжть ходи въ Русия за

да събира сръдства за есенешното възстание, 1875, него б-вха

упръкнали, че е скрилъ сумите, или че ги прогулелъ. Епо

хата бъше жестока, хората бъха мнителни. Додъто жената

и д-втето му н-вкоги пословно гладуватъ, поетътъ бива об-

виненъ, че е из-влъ ни по-малко, ни по-вече, а петдесеть

хиляди рубли ! Справедливо бълъжи г. Заимовь, че тия

петдесеть хиляди рубли, както и по-напредъ двъгв хиляди

жълтици, за които пъкъ бъдяха Каравелова, сж били „из

мислица на болното емигрантско въображение, на раздраз

1) Ср. т. I. .Причинители".
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ненитъ нерви, гладнигв стомаси и скжсанигв емигрантски

лакти . . . )

Ала напряжението сега е гол-бмо отъ всички страни.

Апостоловъ пада на кол-бнъ- предъ поета, за да го моли да

приеме воеводството. Другъизходъ н^вма. Поетътъ отстжпва.2)

Този епизодъ, който ни е предаденъ пакъ отъ Заимова, е

единъ отъ най-свътлитъ и трогателнитъ отъ онази бурна епоха.

Постжпката на прочутигв воеводи, които страхливо и

благоразумно се теглятъ назадъ, треба да е влияло и на

отделни други буйни личности, които се стръмяха на своя

глава напръдъ. Сава Катрафиловъ — единъ отъ ония, които

съ малка дружина тъкмятъ самостоятелно да минатъ Ду

нава — скромно се присъединилъ къмъ новата, ала не по-

малко ярка воеводска звъзда. Всички се слъли подъ едно

име, подъ едно знаме.

Сега, усилията на Обретеновъ, Апостоловъ и други сж

били насочени само къмъ едно—да направятъ четата кол

кото се може по-голъма и да я въоржжатъ, по възможность,

най-добръ. Дотръбватъ още пари, и сега, за трети пжть, обър

нали се пакъ къмъ Вратца. Заимовъ пратилъ още двъстъ-

лири, които отнесли Стефанаки Савовъ и Сава Петровъ.

Но четата е била вече готова за пжть и пратеницитъ на

Вратца само влизатъ въ нея.

Ето това е всичко, което може да знаемъ за приго

товленията на Ботевата чета при ония източници, що днесъ

за днесъ ни сж на разположение.

II.

Произхождение на планътъ за Радецки. Мнения. Тъмнота. НЪкои нови

данни. Личностьта на Димитъръ Икономовъ. Данни, че той е първоначаленъ

носитель на идеята за пленяване на „Радецки*.

Да се въоржжи една чета задъ Дунавъ, не бъ тежка

работа. Въ една свободна страна, като Влашко, оржжието

се купува и продава като всъкой другъ търговски арти-

кулъ. Стига да има пари. А пари бъха се намърили. Но

за четата пръдстоеше друго, не по-малко изпитание. Както

1) „Етюди", 179.

211ж1,) 140 и 182.

Г
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липсата на оржжие бъше фатална рана за вжтръшното

дбло, така слицо като дамоклиевъ мечъ висвше надъ всъка

въоржжена акция отвънъ въпросътъ, какъ да се форсира

турската граница. Границата бъше затворена, пжтьтъ за-

прищенъ. Още отъ миналата размирна есень, султанътъ

бъше удвоилъ стражитъ си. Нашиятъ брътъ е високъ. На

хлуването е мжчно. И послъ, щомъ степите отсамъ, зах

ваща широка, открита степь Дунавското поле: между Ви-

динъ— Плъвенъ— Силистра че до Черно-море. А когато

една чета, когато една шепа хора сж се опълчили да драз-

нятъ, да пръдизвикватъ, да се биятъ съ цъла една въорж

жена държава, тръбатъ имъ гори и планини, за да се

укриятъ. А Балканътъ е далечъ отъ Дунавъ! Минатъ ли

по-равно, паднатъ ли въ очи на врагътъ, — тоя врагъ,

който разполага съ цъли армии въ Видинъ, София и Шу-

менъ, и съ арсенали и складове — той ще ги измете, ще

ги онищржи съ единъ замахъ, както кога дигнешъ кракъ

и стжпчешъ червея.

За да минатъ, тръбаше да почнатъ борбата на открито

поле и отъ самата граница. А това се едно значеше, да

не минатъ. Зашото, още отъ първия моментъ щъха да бж-

датъ отблъснати назадъ. И тогава попадаха между два

огъня: влашката стража тръбаше сжщо да се намъси.

Щъха изеднажъ да ги изловатъ като мишки, и да ги обе-

зоржжатъ. А тогава пропадаше всичкия планъ, всички си-

ромашки и изхарчени пари, всички трудове, и грижи, и

мжчни дни, и безсънни нощи, и цълото дъло отиваше по

вътъръ. -

Така че, нъмаше ли нъкой новъ способъ, за да се

мине по-сигурно турската граница, не можеше и дума да

става за никакво приготовление на чета. Тръбаше планътъ

за пръминаването да се намъри, обсади и приеме, и тогава

да се помисли за чета, както и . вжтръ, най-напръдъ би

тръбало да се потърсятъ хора, да се стегнатъ, въоружатъ

и да се приготвятъ тия хора, за да се помисли за възстание.

И както пръминаването бъше най-фаталниятъ въпросъ

за четата, така и разръшението на тоя въпросъ стана и

най-оригиналната, най-шумната и най-славната, може би,

страница въ историята на цълото това дъло.
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Беха спръли върху плана, да извоюватъ единъ австрий

ски параходъ, и да принудятъ капитанина да ги изтовари

на оная точка, която му покажатъ.

Кой е билъ авторътъ на този романтиченъ, екстрава-

гантенъ и фантасенъ планъ?

Загатнахме, че и двамата повествователи за Ботевата

чета — Захарий Стояновъ и Заимовъ — иматъ опръдълени

мнъния по въпроса. Захарий Стояновъ, имено, — авторъ

на биографията на Ботева—пише, въ сжщность, една книга,

която не е ни спомени, ни животописъ, ни история, но съста-

вилъ ни е една въсторжена апотеоза на своя любимецъ-поетъ

и цълото д-вло приписва на него—-на богоизбраника. Но ви

дъхме отчасти, че това е пръувеличено. А колкото се относи до

плана, да се заграби австрийскиятъ параходъ, то Ботевъ съв-

сбмъ не е и не можеше да бжде вжтръ. Казахме, че самата

мисъль за чета не пгъше да узръе, ако пръдварително не е

билъ начъртанъ планътъ за пръминаване. А тъй като Ботевъ

отъ послъ изпъкна, — отъ послъ, когато четата бъше го

това и си търсъше само воевода — то въпросътъ е ясенъ.

И наистина, ние притежаваме данни, че хората, които вер-

буватъ момчета, купуватъ оржжие и тичатъ за едно-друго

— съ една дума, хората, които приготовляватъ пръмина

ването на четата, отъ рано още знаятъ, какво тръба да

се прави и какво ще се прави. Но тукъ, за да се разбере

по-добръ туй що слъдва, тръба да прибавимъ нъкои по-

дробности по плана за пръминаване. За да се тури ржка на

единъ параходъ, тръбаше хора и, при това, въоржжени хора.

Но ако всички тия се качеха наеднажъ, отъ една точка, щъха

да възбудятъ подозръние. Прочее, нагласено е, момчетата,

които се бъха записали за бунтовници, и които щъха да

образуватъ четата, да сж събрани по разни станции на

Дунавъ. Параходътъ щеше да се спира на всъка станция,

и отъ многото тия станции, или отъ всъкоя една, щъха да

се качатъ само по нъколко момчета. А това бъше отъ по-

рано нагласено и туряше се въ дъйствие, пръди още Ботевъ

да разпорежда съ четата. Казахме еднажъ, че поетътъ е

билъ поканенъ и съгласилъ се да поеме воеводството едва ли

4—5 дни пръди да тръгне четата. А тръгването става едвамъ
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на 1 6 Май. Така че, ето напр., какво разпореждане прави

Ив. Х. Димитровъ, пръдставителя на централния комитетъ

въ Гюргево. Той пише писмо въ Александрия и разпорежда

да слъзатъ момчетата къмъ Дунавъ. Писмото, което по

щастие е запазено, има дата 26 Априлий. То е било адре-

сувано до Георги Стойчевъ, род. отъ Тръвна, и тогава тър-

говецъ въ Александрия. Ето това писмо:

„УвЪренъ на Вашия патриотизмъ, че думите ми или просбата

ми не ще осгане гласъ въпиющъ въ пустинъ. Нуждите ни въ ма

териално отношение Вамъ Ви еж известни, нъ понеже беше се

обещалъ Даскала (думата е за Димитъръ Икономовъ, живущъ то

гава въ Александрия, за когото ще повЪствуваме и по-нататъкъ), че

ще да дойде за миналата недъля въ Гюргево, и тамъ да се спора-

зумъемь, за коя точка може да се ргьши да елгьдва работа

та си, днесь намървамь единь отъ неговите другари, който го

чака въ Гюргево и се връща назадъ въ града да се споразумЪемъ

за неговото непристигане. Ето просбата ми къмъ Александрийския

комитет ь, къмь Александрийските наши българи. Да избере даска

ла 5—6 момчета оть всичките си момчета, които познава за най-

решителни и най-умни, и на кои го може да се надт>ва да вършатъ

работа. Както момчетата, тъй и Даскала да бждатъ снабдени съ

всичките си нужди за бой. Въ случай, че нЬматъ гв средства, от-

помежду си да имъ се набавятъ (— иска да каже: „вие да имъ на

бавите") потребното количество пари, за да могагъ да си взематъ

нуждните работи, и тогасъ единь (отъ) техъ да слЪзе до Зимничъ

или Гюргево, да се споразумеемъ, и коя точка удобрятъ, въ нея

можемъ да ги изпратимъ. Зечете въ внимание, колкото се може

по-скоро, защото времето е кжсо. Въ ежщото време, и съ големо

предпазвание да се върши работата.

Безъ повече ви поздравлявамъ и пр.".

Че се ограничава числото на момчетата, които даскала

Димитъръ Икономовъ ще поведе отъ Александрия, обяс

нява се съ туй, че авторътъ на писмото не може да не

знае, че тия момчета не еж въоржжени, а комитета въ

Александрия ще въоржжи само 5—6. Така че, ограниче

нието е косвено признание, дъто и комитета отъ Гюргево

не разполага съ излишни пари. Освънъ това, записани мом

чета е вече имало доста, а четата не можеше да бжде

твърди голъма. Че сръдства липсвали, а хора имало по

вече, това ще се види още и отъ нъкои документи, които

слъдватъ.
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Така че, планътъ за усвояване на параходъ е билъ

приетъ и се приготовлява прилагането му още пръзъ

Априлъ. Което ще рече, че той не е дело на Ботева. Това

можемъ съ положителность да приемемъ. Съ една дума,,

твърдението на Захарий Стояновъ не отговаря на ни

какви данни.

Остава още мнънието на втория повъствователь, г. Ст.

Заимовъ, който твърди, че авантюрниятъ кроежъ, да се

конфискува австрийскиятъ параходъ, е билъ двло пъкъ на

Обретеновъ и Апостоловъ, на които този повъствователь,

както видъхме, приписва почти и всичко друго по Боте-

вата чета.1) Ала и това твърдене на г. Заимова не може

по нихакъвъ начинъ да се установи. Напротивъ, имаме

данни, че планътъ, за да се насили чуждъ параходъ, е

ходяща идея между извъстни емигрантски сръди още отъ

миналата есень —- 1875. Ние сме вече въ положение съ

неопровержими данни да установимъ това. Нещо повече.

Документитъ, които сж запазени, и които притежаваме,,

установяватъ дори и първоначалниятъ носитель на идеята

за насилие. Той е поменатиятъ даскалъ, Димитъръ Иконо-

мовъ. Още пръзъ есеньта 1875, когато се готвъше Старо

загорското възстание и, както знаемъ, Панайотъ тръбаше

да мине въ Троянско, Икономовъ пръдложилъ въ Турно-

Могурели да му помогнатъ да изпълни фантастичния планъ.

Но хората въ послъдния градъ се оказали досущъ не въз

приемчиви за авантюри и отхвърлятъ не само безъ коле

бание, но и съ унищожающа критика пръдложенигто. За

пазено е цъло писмо за това, и писмото е твърдв инте

ресно по съдържанието си. То иде отъ извъстния Данаилъ

Поповъ — единъ отъ най-ревностнитъ политически наши

дМци въ Влашко — оня сжщия, който пръвъ подкръпи

Левски, за да почне апостолътъ своето велико поприще.

Писмото на Данаилъ Попова е отъ 29 Септемврий. А

тъй като то е отговоръ на вече продължени и изв-встни

идеи, то посл-бднитъ ще сж възникнали и назръли още

по-рано. И ние едвали ще сбъркаме, ако туримъ началото

1) В. „Етюди" 139.
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на авантюристичния планъ още пръзъ лътото 1875 или

пръзъ Августъ, когато въ Букурещъ става изв-встното общо

събрание, което ръши възстанието въ Стара-Загора. Въ това

събрание Димитъръ Икономовъе билъ делегатъ отъ Алек

сандрия.

Прочее, ето и пръдметното писмо на Данаилъ Попова,

адресувано до Илия Широковъ, Г. Стойчевъ и „прочш" —

комитетски членове въ Александрия.1)

„Вчера дойде тука Даскала Троянчаннна, и съ едно парче

хартия, иска да ни докаже, че последното ръшение на комитета

(—на Александрийския комитетъ) е това: вий да снабдите 10 души

съ нужднитъ имъ нъща, а ний (—комитета въ Турно-Магурели) 20

души. Начинътъ, по когото тръба да стане тъхното минуване, спо-

редъ както ръчения ми го разказа, т. е. че отъ всгькоя скеля да

влгьзатъ приготовенитгь като пасажери, и като пристиг-

натъ на ургьченото мгьсто, да принудятъ силомъ капитани-

на за да ги извади на единъ край ненаселенъ, че отъ тамъ

да тръгнатъ за къмъ Балканитгь. А съ какво? Само по съ

единъ револверъ и по съ една кама. Твърдв лесно е за вапора.

Гдъто и да поискатъ да ги извади, но помислете си моля зръло, и

вижте, че капитанина щомъ ги изхвърли, първата му грижа ще да

бжде тая: да стигне колкото е възможно по- скоро на една скеля, и

да яви това на правителството, защото иначе самъ той подпада подъ

най- тежката отговорность. Правителството щомъ узнае, на часътъ

ще да рукне съ сила и ще да ги изпръвари още близо край Ду

навските местности, гдъто ще да ги избиятъ и изловать, като мокри

кокошки и то по причина, че отиватъ повечето съ голи ржцъ, т. е.

безъ пушки, съ които биха могли, ако видатъ че идатъ върху имъ

неприятели, да заловятъ едно отбранително мъсто и да могатъ що

годб да се противятъ. Но тъй като ще да бждатъ безъ пушки, за

щото и не могатъ да ги иматъ съ себе си въ вапора, защото не

имъ допрощаватъ (—позволяватъ!) тогава кажете ми моля, не еж

ли повече детински и незръло обмислени тия тъхни планове? И съ

това нишо повече нъма да направимъ, само и само да изложимъ

б-Бднигв селаче, отгдъто заминатъ, на най-грубитъ турски варварства

и отмъщения. Защото турцитъ нъма да кажатъ, че селачетъ не еж

знаяли, но нарочно ще да кажатъ, че е съ тъхно знаяне, и тъй ще

да бждемъ изложени на други строги опасности, които нъма да

принесатъ никаква полза. Освънъ това, кажете ми, моля, какво може

1) Комитета въ Александрия, съгласно запискитъ на Г. Стойчевъ, се

състоялъ отъ слъднитЬ лица: Д-ръ Р. Поповъ, Ил. Широковъ, Недко Кале-

вичъ, Манолъ Ив. Ковачовъ, Аристархъ Бисеровъ, Димо Стойчевъ, Петъръ

Караджиевъ, Д. Икономовъ, М. Кутушовъ и Г. Стойчевъ.
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да правятъ тий за сега въ балканегЬ, когато зимата е вече почнала?

Ще да каже н-бкой си, че и за противниците не ще да бжде по-

добр-Ь. Излъганъ е онзи, който мисли тъй. Защото неприятеля де-

немъ ако ходи да ги гони, вечерь ще да си се завърне въ село, и

ще да се отгр-Ье, исуши и нахрани, а за другия день пакъ е го-

товъ да ги гони, ами нашите иматъ ли или могатъ ли да иматъ та-

кивато средства? Никогашъ. Зато, г-да, ний тука се събрахме не

колко души, и като размислихме, че не е никакъ добре обмисленъ

тоя кроежъ, и че ще да принесе повече вредъ, а никакъ полза,

като ежщевр-ъмено твърдгь много ни очудватъ тикивато слаби

ргьшения на ония, които сж ги р-Ьшиле и искатъ да ги приведатъ

въ изпълнение, безъ да размислятъ лошавите очевидни слЪдствия

техни. И тъй, ний не можеме по никакъвъ (начинъ) да се р-вшиме

да участвуваме въ това гбхно незргьло ргьшение, защото иначе

ще да бждеме отговорни, ако не пръмгъ народътъ, защото не жи-

въеме между него, но пр-Ьдъ чужденците, които както многажди,

тъй и сега ще да ни наречатъ глупци. Осв-Ьнъ това но и сами

прт>дъ нашата си совЪсть ще да бждеме унижени. Наконецъ, Г-да,

това е нашето мнение върху това тЪхно предложение което всинца

и вий, размислете се по-здраво, и мислиме, че не ще да ни укри-

вите, че сме мислиле криво, но уверени сме, че ще да ни дадете

пълно право. Защото е и тъй. Сжщеврт>мено ви казваме, да не би

да отдадете това наше решение на недоброволность, за да помог-

неме съ онова щото ни се иска, не Г-да, защото ний миогажди

колкото сме могле, давали сме, и можехме да дадемъ и сега, но

самата причина на въздържаването ни е тая, която по-горе ви из

ложихме. Зато мислиме, че и вий като видите, че е тъй, ще да

постжпите все като насъ. Но да не мислите пакъ, че ний искаме

да ви наложиме нашите мнения. Не никакъ. Само искахме да ви

явиме и вамъ онова, което ний подиръ дълго размисляне решихме

че не е добре никакъ да ся тури въ дъйствие такъвъ единъ не-

темеленъ планъ. А пъкъ както щете, тъй можете и да постжпи

те. За сега толкова. Желали бихме да имаме отговора Вашъ. Здра

вейте. За събранието ни (Подписалъ) Д. Хр. Попповъ.

Р. 8. Знаеме всички наверно, че въ главното събрание от

срещните представители еж уверявали, че тамо тий еж работили,

и че иматъ приготвено всичко, а само чаквали г-нъ П(анайотъ) Ум-

товъ за предводитель. Когато е тъй, ний мислиме, че Панайотъ

може както и да е—само да ще—да замине самси и да отиде тамо,

гдето го очакватъ, че да почнатъ отвжтре, гдгьто си има мгь-

стото и не е дотолкова опасно отколкото да минатъ тъй,

както ся сега ргьшили и то безъ нищо въ ржце. Знайно и вер-

но е, че единъ человекъ опитенъ на пжтишата, както е да кажеме

Панайотъ, може да мине скришомъ и да пристигне до ония места,

гдето го очакватъ. Защото Слава-богу, знаеме, че отергьща не еж

наредени единъ до другъ вардаче, че да не може единъ опитенъ

-'
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-человтжъ да се промъкне (само когато неще той и не може) а ко-<

гато ще възможно е. Затова самси П. Хитовъ е далъ ръчь, че съ

всъкакъвъ начинъ ще да замине да отиде тамо, н-Ьщо което мо

жеше да се рече, че отистина е рт>шенъ да направи работа безъ

шумотевица, и такава работа би имала да кажеме и добри слт,д-

-ствия. А сега както еж рГ.шили, то еж д/ьтинска идеи, коигт

единъ челов/ъхъ съ здраво мислене не ги удобрява".

Пръдметътъ на цтзлата тази безпощадна критика, ге-

роятъ, на чиято глава се изтоварятъ всички тия жестоки

удари, че носи единъ планъ „безъ темелъ", „дътински"

„незрълъ", че самъ не е „съ здраво мислене человтзкъ"—

този герой е, както казахме, Димитъръ Икономовъ. Споредъ

свидътелство на негови ближни, той е билъ една екзалти

рана и дори ненормална глава, цвлъ философъ: „дрехи,

ядене, разходки — нищо го не интересуваше. Единствениятъ

неговъ идеалъ бтзше освобождението на България. Гд-бто

и да идъше, съ когото и да се срещнъше той това гово-

реше". Съ една дума, н-вщо подобно като Мито Х. Мицовъ

отъ Враца. И както екзалтирания врачанецъ стана дтзсна

ржка на Заимова и създаде Априлското възстание, така и

неуравновесениятъ мечтатель троянченинъ става единъ видъ

адютантъ на Ботева и създава една -блъскава страница въ

новата ни политическа история — то е Радецки.

Димитъръ Икономовъ е роденъ въ Троянъ презъ 1839.

Първоначалното си образование добилъ тамъ. Въ 1859 е

въ Цариградъ — при баща си, — Икономъ попъ Христо,

който зе участие въ унията. Послтз става учитель въ Троянъ,

Никополъ и Ряхово, отдтзто и прекорътъ му даскалътъ.

Зам-всенъ въ борбата противъ търновския владика Паисий,

той бива затворенъ, обвиненъ въ бунтовничества, но спо-

лучва да избъта дори изъ ржцъте на стражата, която го

води въ Русчукъ. Така се озовава въ Влашко. Тамъ

скита безъ покривъ и хлъбъ, но съ планове и мечти за

свобода. Въ 1867 е въ легията въ Белградъ. Послъ- скита

пакъ изъ Влашко, а отъ 1874 се навърта повечето въ

Александрия, додъто не си намъри мъстото при Ботева.

Той доживъ да види свободно отечеството си и почина

въ 1896.
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Додвто четата се приготовлява, планътъ за пръми

наването е билъ се по-отблизо и по-отблизо изучванъ, и

изпълнението му е било подготвяно и, види се, повече подъ

ржководството на сжщия Димитъръ Икономовъ. Защото,

мечтательтъ билъ щастливъ, най-послъ, да види пламенитъ

си кроежи удостоени съ внимание отдвто тръба. Едно кратко

писмо съ дата 8 май 1876, отъ П. Д. Катрановъ, коми-

тетски човъкъ, отъ Т.-Мугулери до Алаксандрийския коми-

тетъ ни води по-близо до послъднитъ усилия, за да се ус

танови и да се опръдъли окончателно планътъ и пакъ не

минава безъ името на Икономова. Ето и това писмо :

„Споредъ разговорътъ, който стана тука, кога бъше и Дас-

калъ Димитьръ, днесъ се преобърна другояче споредъ другото ми

писмо. Затова учительтъ, ако е приготвенъ съ оржжие, незабавно

да доде, защото тукъ оржжие нЪма зияде, но има момчета, и тъй

за пргьминуване ще бжде дгьто ходихме, че разгледахме съ

него пжтьтъ, сиречь (з)а от(долу) (з)ащото горъ не (е) възможно"1).

За липса отъ оржжие и напливъ отъ момчета споме

нахме и по-пръди. Въ това отношение горното писмо до

пълня по-рано цитираното писмо на Ив. Х. Димитровъ.

Най-послъ, четата е била готова, планътъ установенъ

окончателно и приетъ. Воеводата — сжщо единъ мечтатель

— възприелъ авантюристичния кроежъ на екзалтирания

троянченинъ, който е въ четата и готовъ да тръгне. Въ

тия минути на иистинско опиянение, той — Димитъръ Ико

номовъ — пише нъколко възторжени —- прощални редове

на своитъ близки въ Александрия. Писмото е нахвърлено

на обикновенъ листь хартия — навърно на 1 6 май, когато

тръгватъ, — защото не носи дата. Безъ да се гледа на из-

ступлението, за което говори, това писмо е истински памятникъ

за съзнанието на единъ възторженикъ идеалисть, който съз

нава, че мечтанията му, които е толкова дълго носилъ въ

сърдето си и за които е търпълъ дори и огорчения, най-послъ

се изпълватъ. „Мили мои — пише той безъ по-нататъшни

обръщения и безъ дори да пази приетата форма на писмо

—Мили мои ! Продължавамъ за да ви дамъ достатъчно до

казателство, че ви опълномощавамъ за всичко, каквото че

т) Туренигв въ скоби букви сж заличени или скжсани. ЦЪлото писъмце

е изблЪдн&по и едва четливо.
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съмъ азъ сте вие и на васъ оставямъ гвзи гол-вми затруд

нения и не само тебе Стойчевъ, но на всичкигЬ приятели,

които съчувстватъ сега за мене. Г(-нъ) Илия Широковъ,

Нетко Н. Б. П. Свъщарина и П. Караджовъ. Азъ бихъ ви

писалъ много, но защото не ще можете търпъ, не ща. да

ви вече п(иша) нищо, което е само мое, нито можа ви яви

нам-врението си, защото се водя по начала истински за

какъвто ме познавате. Свобода или смърть ! Когато отида

въ отечеството, ще ви отговаря". И прибавя: „Ще чуете

гласътъ ни и ще се потвърди плана ми когото 1 година

съмъ проповгьдвалъ" . На страната на листа е казано:

„тръгваме". А тръването на четата стана, както казахме,

на 16 май.

По тоя начинъ, въпросътъ, кой е авторътъ на кри

латия планъ да се „конфискува" параходъ, може да счи

таме за разръшенъ. А щомъ самиятъ планъ е билъ изпи-

танъ отъ ржководящигв лица и намъренъ за изпълнимъ и

приетъ, вънецътъ на приготовленията се закржглилъ и че

тата можеше смъло да мине.

ГЛАВА ВТОРА.

Въ Търновско.

I.

Пр-вминали воеводи отъ Влашко. Биографически свЪдения. Попъ

Харитонъ.

Отъ четиритъ революциони окржзи въ вжтрешностьта,

видвхме, че Врачанскиятъ свързва своигв действия и сво

ето бждаще съ външната чета и съ това дон-вкждъ се

присъединява къмъ единъ целесъобразенъ планъ за все

общо двйствие. Сливенскиятъ окржгъ, парализиранъ отъ

лични раздори и твърдъ слабъ отъ вжтръ, не прави

никаква ръшителна стжпка въ това направление и чака

импулсъ отъ вънка. Само Търновскиятъ и Четвъртиятъ

окржзи се издигатъ до нъкои планомърни и общи мерки,

които — въ туй величаво въ сжщность двло отъ 1876 —
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ги издига до настоящи самостоятелни величини въ революци

онното двло. Издигатъ се или биватъ привиквани личности,

които гледатъ на своето мъстно дбло като единица, която

по единъ или другъ начинъ ще дойде въ съчетание съ

други подобни единици. Съ туй, приготовленията като се

приближаватъ до общия планъ, издигатъ се, тъй да се каже,

до една по-висока атмосфера на общи мърки.

Така прочее, извъстна планомерность добиватъ при

готовленията въ Търновско едвамъ по-късно, когато отъ

Влашко — редомъ съ сбора на сили тамъ за чети, преми-

наватъ и тукъ нъколко по опитни за оржжие хора, —-

„воеводи" — пръдназначени вевкой да ржководи по единъ

участъкъ въ окржга. Тази мерка тръбва да припишемъ на

отличната водителска прозорливость на Стамболова. За връме

на пръминаването бр. Гжбенски полагатъ 28 мартъ. х) Ве

роятно, воеводитъ- сж минали малко по рано, ала точна

дата не можемъ установи. Д-ръ Стояновъ привежда едно

писмо на Ив. Драсовъ, което докосвахме и другъ пжтъ.

Тамъ Ив. Драсовъ споменува, че притежавалъ писмо отъ

Т. Кировъ, писано презъ мартъ 1876 изъ Гюргево.2) Т.

Кировъ бъше единъ отъ въпроснитъ воеводи. Като е тъй,

ако единъ день се обнародва цълата архива, останала отъ

Ив. Драсовъ, ще знаемъ по-отблизо, до кой день ще сж

се маяли избранитъ водители изъ Влашко.

Прочее, минали — да кажемъ — пръзъ мартъ : Попъ

Харитонъ, Двдо Никола отъ Хаинето, 3) Хр. Кованлжчени-

нътъ, Ив. Д. Жилковъ отъ с. Енина, Тодоръ Кирковъ отъ

!) В. стр. 195. Тази дата е сгобшена отъ Ст. Гждевъ изъ Казанлжкъ,

съ когото бр. Гжбенски се срещали. Ст. Гждевъ разказва въ биографията

на Попъ Харитона, че всички скупомъ тръгнали отъ Браила на 16 мартъ,

минали пр^зъ Букурещъ и Гюргево, дъто се измаяли до 10 дни. Отъ Гюр

гево сл-взли въ Зимничъ, а отъ тукъ, съ лодка и пр-Ъзъ Дунавъ, стигнали

въ Свищовъ, и на дв* комитетски коля, пратени отъ Горна-ОрЪховица, пре

хвърлили се пр-взъ Поликраища за Самоводени — при Стамболова, та въ

Самоводени били стигнали на 28 мартъ. Всички тия дати еж възстановени,

разбира се, на память, а поради туй, не може да се гарантира за точ-

ностьта имъ.

2) „Градъ Ловечъ", 73.

3) За този Дедо Никола н-вмаме достов-врни св-вдения. Бр. Гжбенски

(споредъ Ст. Гждевъ) означаватъ го да е отъ Хаинето (Новозагорско) а Св.

Франчовъ, както всички отъ Горна-Ор-вховица, знаятъ го Никола отъ Чер-

вена-вода. А послЪдния ще срЪщнемъ въ дрЪновската чета по-късно.

История на Априлското възстание. 13
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Ловечъ, Хр. Н. Патревъ (Христо Минкалията), Станю Гж-

девъ, Донко Карагйозчето и др.1)

Отъ всички тие мжже сега е живъ само Станю Гж-

девъ, чиновникъ още въ Казанлжкъ. Той се родилъ въ

Шипка, 1846, билъ землтзделецъ до 1862. Въ 1870 оти-

шълъ на занаятъ въ Цариградъ — шивачъ. Послъ- преми-

налъ въ Браила, дъто служилъ дюкенжия. Зимата 1875-76

въ Браила били сжщо Попъ Харитонъ, Ив. Драсовъ, Дъдо

Желю и др. г) Тамъ, имено, се запозналъ съ тъхъ и Ст.

Гждевъ. Споръдъ свидетелството пакъ на Ив. Драсовъ, Т.

Кирковъ, Попъ Харитонъ и др. живъли по-напредъ въ

Букурещъ и, навърно, въртъли се въ печатницата на Ботева.

Когато, есеньта, Заимовъ търси Стоилъ войвода, Ботевъ

беше му писалъ, както споменахме на свое мъсто, 3) че

около него има освънъ Стоила и други много праздни и

гладни хора, които поетътъ съ всвкаква готовность искалъ

да отпрати отъ себе си, за да се отърве отъ гбхъ; между

тия хора е билъ Хр. Кованлжченика (отъ Търново) — старъ

хайдутинъ, Д. Карагйозчето, буйно живо момче, забътнало

по лични вражди съ турци отъ Севлиево, а Хр. Патревъ е

отъ Хаджи Дитровци. 4) Раненъ преди Бузлуджа, той се

отбилъ въ своето родно мъсто — Шипка, но билъ хванатъ

и заточенъ, ала сполучилъ да избъта отъ Акия.

Попъ Харитонъ останалъ около Стамболова и билъ

опръдвленъ за воевода въ околностьта. Ив. Жилковъ и

Хр. Кованлжченина заминали веднага съ Бача Кира къмъ

Б-вла - Черкова ; Каргйозчето отишълъ въ Севлиево, а три

мата: Т. Кирковъ, Ст. Гждввъ и Хр. Н. Патревъ били

опрътгвлени за Шипка, задвто се и запжтили съ Двдо

Никола отъ Хаинето.

Надъ всички тия хора стърчи забъл-вжителната лич-

ность на Попъ Харитонъ, бждащиятъ воевода на Др-в-

новския манастиръ. За него твърдв малко или никакъ не

1) НавЪрно още и Дончо Фесчиятъ, родомъ отъ Стара-Загора и по

есенешното възстание забътналъ въ Влашко. За него не сж останали ни

какви точни данни. Сигурното е, че, по врЪме на възстанието, той се явява

въ балканскиге села около Севлиево.

2) „Градътъ Ловечъ,, поменатото писмо на Ив. Драсовъ.

3) Т. I, .Причинители*.

4) В. „Четигв" отъ 3. Стояновъ Стр. 140.



 

Попъ Харитонъ.
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е писано, за което много тръба да се съжалява. За сега,

като нъщо документално, оставатъ биографическитъ бъ-

лежки за Попъ Харитона отъ Ст. Гждевъ, другаръ неговъ

отъ Браила, които може да се допълнятъ донъкждъ и съ

бълъжкигв на Попъ Франгова отъ Б-вла Черкова, които

сжщо притежаваме.

Попъ Харитонъ се родилъ приблизително, 1830—5

въ Габрово, д-вто и свършилъ основното, по онуй време,

училище. Като младежъ, билъ е даденъ на занаятъ и слу-

жилъ чехларъ. Билъ на около 20—2 години, когато се

подстригалъ монахъ въ Пръображенския манастиръ до Тър

ново, а послъ- билъ ржкоположенъ и за свещенникъ. Въ

1876, по неизв-встни причини, преместилъ се въ Мъглиш-

кия манастиръ, недалечъ отъ Казанлжкъ. Още въ Търнов

ско, той ще да е билъ запознатъ съ бунтовната агитация.

Въ Мъглишкия манастиръ той вече получавалъ революци

оннитъ издания изъ Влашко. Попъ Харитонъ билъ левентъ,

гиздавецъ, юначина, носилъ се напето, хотилъ въоржженъ

и ездилъ храненъ конь. — Съ една дума, калугерътъ-све-

щеникъ притежавалъ всички вжтръшни и вънкашни ка

чества, за да стане трънъ въ очигв на нъкой мъчггенъ де-

ребей и бабаитинъ. Такъвъ билъ Османъ ага (споредъ Св.

Франговъ Ибрямъ ага) отъ Яйналии. Тоя билъ сжщински

бабаитинъ, яхалъ отборъ конь и лжтувалъ самичъкъ, съ

своето отлично оржжие. Тъй като сербезлжкътъ на Попъ

Харитона смущавалъ неговия бабаитски авторитетъ, скоро

дошло до стълкновение помежду имъ, а слъдъ туй вече и

до взаимни закани. Туй треба да е смущавало Попъ Хари

тона, комуто не липсвали благоразумие и пръ\цпазливость.

Всички изгоди били на страната на противника му, който,

въ случай на нужда, могълъ е да разчита на всъко съдъй

ствие отъ страна на властигв и въобще не е щелъ да

бжде пръследванъ. Горделивиятъ бабаитинъ просто и

чисто се заканилъ, че ще да отнеме на Харитона и

конь, и оржжие. А отъ тая закана и до убийство не

б-вше далечъ въ ония връмена. Попъ Харитонъ не ще да

се е заканилъ за по-малко, но намърилъ за благоразумно

да очисти полето. Той продалъ своето конче, скрилъ
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своето оржжие, причакалъ самичъкъ Османъ ага въ Яйна-

лийската кория и му зелъ, и конь, и всичко друго : само

живота му дарилъ, сръшу кл-втва, че никому нъма да обади

за станалото, Отъ тукъ вече Попъ Харитонъ заминава,

яхналъ на охранения аговски конь, за Добруджа, двто се

навърта по селата Долно Чамурлии, Кунчасъ, Фракацей и

др. — до 1875, като билъ спечелилъ за революционното

двло почти ггвлата околность. Презъ Май или Юний сж-

щата година, той бива пръдаденъ отъ Попъ Енчо отъ Тулча

въ ржцетъ на властьта—подвидъ на н-вкакво канонично

обвинение. Буйниятъ чернецъ лежалъ около единъ мъхецъ

въ затворъ, слъ\цъ което билъ изпратенъ съ единъ коненъ

стражаръ до Кюстендже. А отъ тукъ тръбало да бжде из

пратенъ за Цариградъ.*) По пжтя, обаче, близо до Баба-

дагъ, Попъ Харитонъ сполучилъ да избъта, а скоро, послъ

това, начело на 10—15 души, загнъздилъ се въ една

блатлива гора около селото Касапъ-Кюю, Бабадагско. Се-

лянитъ го добръ познавали, билъ почитанъ отъ всички, и

туй му помогнало да се укрие. Види се, той билъ въ те

чение на приготовляваното възстание, въ което гласилъ

да земе участие съ своигв хора, и по тъзи причина, дър-

жалъ се предпазливо въ гората, за да не дразни безъ връ-

ме правителственните власти. А кога работата въ Стара-

Загора се развали безъ връме, Попъ Харитонъ, осв-вдоменъ

за това, разпустналъ своята дружина, и пръзъ Октомврий

заминалъ за Браила. Тукъ се сръщналъ съ останалигв си

*) Споредъ Св. Франговъ, Харитонъ е билъ отправенъ назадъ за

Мъглишъ, което по-отговаря на редътъ на работи гв. Попъ Енчо, Архиерей

ски намъттникъ въ Тулча, ще да се е безпокоялъ отъ разюздания нравъ на

скитника-попъ и, навярно, издействувалъ е да го пратятъ административнимъ

порядкомъ отдъто е дошълъ. За предателство въ случая едва ли може съ поло-

жителность да се говори, защото ако Попъ Харитонъ б-вше прЪдаденъ като бун-

товникъ, не щЪше да го придружава само единъ коненъ стражаръ. И едва ли

щБха да му оставятъ невързани рждЪгв, както е било въ д4йствителность. Той

пжтувалъ придруженъ само отъ стражара, като свободно си вървЪлъ по

пжтя, отдето и както си иска. Това обстоятелство му помогнало, най-посля,

да подмами бЪдния стражаръ, отдалечава се въ ближна една гора и хваща

пжтя на горЪ. А стражарьтъ нито стрЪлялъ по него. Отъ всичко се види,

че работата на Попъ Харитона съ Попъ Енча е била само каноническа раз

права. Много по-знаменити въ онуй врЪме бунтовници бидоха еждени въ

вилаетския центъръ—въ Русчукъ : нЪмаше защо Попъ Харитона да пращатъ

въ Цариградъ.
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другари, съ които и минава, както казахме, пролътьта

1876 въ България.1)

Попъ Харитонъ е единъ отъ ръдкодоблестнигв борци

въ 1876, както ще имаме случай да се убъдимъ и по-

отблизо.

Разноскигв, за да се пръхвърлятъ всички тия лица

—Попъ Харитонъ и другаритъ му — въ България, били

платени отъ Г.-Оръховския комитетъ. Около онъзи връме-

на, Сидеръ Грънчаровъ биде пратенъ отъ Г.-Оръховица и

миналъ насръща съ пари за пушки. Ако смъемъ да вър-

ваме Иваница Данчевъ, Сидеръ носилъ 800 жълтици, съ

които били купени 100 пушки и 50 револвера, като се

помогнало и на воеводигв за пжлъ2). Самичъкъ Сидеръ се

върна по-късно, и то тъкмо пръди възстанието, когато въ

Горна-Оръховица бъха почнали да арестуватъ, но той успе

да избъга.3) За купенитъ пушки нъмаме достовърни свъ-

дения, дали се прънесоха въ България, или заедно съ Вра

чанскигв сж послужили за да въоржжатъ Ботевата чета.

1) ТЬзи биографически свЪдения за Попъ Харитона сж били черпени

отъ Св. Партени Георгевъ, Търновецъ, който се попилъ въ едно врЪме съ

чернеца революционеръ въ Преображенския манастиръ и посл-в пакъ заедно

пр-вминалъ въ Мъглишъ ; отъ Петя Бабинъ Ганинъ, съдържатель на ханъ

въ Казанлжкъ, при когото Попъ Харитонъ често идвалъ ; отъ Петъръ ПЪевъ,

Казанлжчанинъ и добъръ приятель на юнака—попъ ; отъ Деня М Поповъ,

който въ онуй врЪме живт>лъ като градинарь въ с. Кучасъ, а сега още е

живъ въ Шипка, и отъ Миня Лазаровъ, учитель нЪкога въ Касапкюю, сега

свещенникъ въ Сикиречово, Казанлжшко Най-послъ1, самъ г. Ст. Гждевъ,

който събира биографическитв св-вд-вния, е познавалъ Попъ Харитона

още отъ 1869, когато случайно той минава прЪзъ Шипка, та, съ една дума,

свЪденията, които излагаме, отговарятъ на всички искания, за да бждатъ

достовЪрни. Сжщинското име на Попъ Харитона ще да е било пакъ Хари

тонъ, а наричалъ се Станчевъ—Халачевъ. Огъ цт»лата негова рода жив-ве

въ Габрово за сега само неговата сестра Мария, на 60—65 години, която

имала синъ Харитонъ и двъ- момичета.

2) „Ив. Данчевъ", 50.

3) „Поборникъ-опълченецъ", I. 7—9 стр. 29.
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ГЛАВА ТРЕТА.

Оборище.

I.

Идеята за обшо събрание. Въпросътъ за дата. Кой и какъ намира

Оборище. Географически и исторически бЪлЪжки.

Обрата къмъ общи и планомърни действия въ Четвър

тия окржгъ се извършва по единъ своеобразенъ начинъ.

Тукъ всичко гаче ли върви по свой пжлъ, самостоятелно,

разсждливо и самобитно.

И наистина, въ началото на Априлъ работитъ въ

Четвъртия окржгъ бъха назръли отъ вси страни. Пригото

вленията като вървъха успъшно, оставаше само да се на

прави обща провърка. А по два начина можеше да стане

това. Или апостолитъ сами да направятъ генерална оби

колка, или да свикатъ общо събрание отъ пръдставители.

Послъдното било по-лесно и спръли на него.

Отъ начало мислило се, общото събрание да стане въ

Панагюрище. Тоя градъ, като индустриаленъ центъръ, бъше

и така посъщаванъ обикновено отъ много външни лица

изъ околностьта, а често и дори имаше гости изъ далечни

краища, та лесно могло да се прикриятъ и бждащитъ на

родни пръдставители.

Казватъ, че мисъльта за велико, общо събрание била

дадена отъ Бенковски, което е твърдъ за върване. Но па

нагюрския комитетъ възприелъ изеднажъ тъзи добра мисъль

на апостола, като да е била тя и собствена негова, и нужд-

ното ръшение, за да се изпълни тя на дзло, било земено

безъ никакви забикалки.

Издадено било окржжно, съ което отъ всъко село се

викали по единъ или двама пръдставители. Отъ това

окржжно, за жалость, нъма запазено нищо освънъ смж-

тенъ споменъ. Знае се само туй, че то е било писано на

връхъ Великдень—4 Априлъ, а пръдставителитъ били ви

кани да се явятъ въ Панагюрище на 10 Априлъ, Томина

Недъля.
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3. Стояновъ пише, че деньтъ за отваряне на събра

нието се назначавалъ 13 Априлий.1) Като нъмаме писменъ

документъ на ржка, мжчно е, разбира се, да споримъ. Но

неопровержимо, обаче, е—за което всички живи поборници

свидътелствуватъ, — че на 9 Априлъ, Св. Петка—день, на

който върху една отъ близкитъ височини до Панагюрище,

наричана Св. Петка, става съборъ — въ града вече имало

пристигнали доста много пръдставители. Ако сборния день

бъше опръдъленъ 13, нъмаше защо пръдставителитъ —

всички работни хора—-да идватъ още на 9.

Сжщата дата, 13 Априлъ, твърди Попъ Груйо въ за

писките си, че е била день за събрание,2) но лично за-

питва.чъ, казваше на памятъ, че пръдставителитъ сж били

викани на Томина Неделя, което е на 1 1 Априлъ.

Нека направимъ тукъ и една белъжка. 3. Стояновъ

казва, между друго, че повечето отъ гвзи пристигнали де

легати били попове,3) което едва ли е върно, освънъ ако

се земе, че тъзи попове не сж били пръдставители. Въ

събранието на Оборище, споредъ други източници, имало

е само единъ делегатъ попъ— то е Попъ Груйо отъ Баня.4)

Но изобщо, може да се каже, че 3. Стояновъ се ползува

умъло съ свободата на мемоаристъ, какъвто е, и ето защо,

охолно си допуща правото да говори въ името на своитъ

чувства и впечатления, които често сж пръувеличени.

Прочее, още отъ 8 и 9 Априлий, представителите се

нижатъ отъ вси страни къмъ Панагюрище. Ала тукъ не

бъше мжчно гв да обърнатъ вниманието на будния Даутъ

Онбаши, което се и случило. И наистина, никоги въ Па

нагюрище не бъха идвали толкова хора изеднажъ отъ се

лата—и то все учители и други отборъ лица, както бъше

сега. Впечатлението огъ хора, които идатъ по своя работа

и по земане-даване е съвевмъ друго отъ това, кога дой-

датъ отборъ човъщи за обща работа. Въ послъдния случай,

1) „Записки" 461.

з) Стр. 45.

3) „Записки" 468.

4) ЧерновЪждъ, „Кратка история и пр." — 9. Въ списъка, що ние да

ваме за представители въ Оборище, личатъ още двама свещеници, но дори

и съ гвхъ ставатъ всичко 3 !
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изеднажъ бие въ очи таинствения и подозрителенъ харак-

теръ на туй мълчаливо и безцълно скитане на хората.

Не ще съмнъние, че биле сж дадени наставления,

пръдставителитъ да влизатъ въ града единъ по единъ, но

това правило не винаги се беше пазило, пъкъ и да се па

зъше, пакъ не би имало помощь. Въ града се трупаха

пакъ извънредно много и отборъ хора.

И върху всичко туй,—по свидътелството на 3. Стоя-

новъ—Воловъ влъзълъ въ града съ една свита отъ 10— 15

конници—всички пръдставители отъ Карловско и Коприв

щенско.

По тоя начинъ, комитетскитъ- съзаклътници въ Пана

гюрище се стръснали. И ето че запрътнали ржкави, на

пръгнали умъ, за да търсятъ изходъ. * Набързо било раз

поредено, хората да се изпращатъ въ Баня. Баня, както

знаемъ, е едно село, което отстои едвамъ на часъ отъ Па

нагюрище. Поставили стража по разнитъ пжтища, вънъ отъ

града, които да спиратъ делегатитъ въ гората, или да ги

препровождатъ направо къмъ реченото село.

Но види се, че още като свиквали събрание, ставало

дума, докато пръдставителитъ се събератъ,—да се намъри

и потайно мъсто за събрание. А потайното мъсто не е

могло, разбира се, да бжде далечъ отъ Панагюрище. Казватъ,

че Бенковски не билъ пръставалъ да мисли за това. А по-

послъшни обстоятелства дори потвърждаватъ туй пръдпо

ложение. Да се намъри потайно мъсто и неизвъстно още

никому, имало и това пръимущество, че събранието не е

могло да бжде пръдадено пръди да се затвори. И наистина,

всъкой отпослъ, който отиваше на Оборище, не бъ знаялъ

нито името, нито мъстонахождението на това странно гнъздо.

Мисъльта, прочее, ще да се е родила отъ доста рано

—поне въ сжщото връме съ окржжното за събрание, което

е близо до ума. Отъ Мечка билъ виканъ Д. Павловъ Кок-

лювъ, познавачъ на околноститъ на своето горско село.

Нему Бенковски прржчалъ да намъри подходяще мъсто.

Рано на Св. Петка, Коклю забродилъ къмъ мъстностьта на

Оборище. Придружавалъ го съселянина му П. Г. Гребчовъ.

И двамата сж живи и свидетелствуватъ, че рано утрина,
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кога поели на горъ, тъ видъли по дола на Оборише пръсни

слъди огъ кованъ конь. Та пръди тъхъ още, мъстото било

вече споходено и засегнато отъ друго изпитателно око.

Сжщия день, Св. Петка, Коклю отишълъ при Бенков

ски въ Панагюрище и пръдложилъ му Оборище като мъсто

за събрание. Бенковски се съгласилъ веднага, защото —

казвалъ—мъстото вече твърдъ добръ му било познато.

Той го обиколилъ единъ день по-рано съ Ст. Пжковъ.

Слъдитъ отъ конь, които Коклю видълъ, се дължали на

будния духъ на апостола. Така било избрано Оборище за

мъсто на Първото Българско народно събрание.

Оборище е една затънтена малка пазва на южния

склонъ на Сръдна-Гора. Отдалечена е на половина часъ

отъ Мечка и часъ и половина отъ Панагюрище. Мъстото

е съвсъмъ отстранено, никакъвъ пжть не води къмъ него.

То е единъ не дълбокъ, но тъсенъ долъ, обрасълъ гжсто •

съ джбовъ и буковъ лъсъ. Дъсната стъна на тая долчинка

е хълбокъ на Сивата Грамада, единъ отъ върховетъ, които

се надвъсватъ надъ Панагюрище.1)

Името си Оборище носи отъ кърджалийскитъ размирни

връмена. Околното население, като бъгало отъ тия пакост

ници за да се крие въ горитъ, въ тоя долъ намърило най-сгод

ното мъсто за да спотаи и своя добитъкъ. Отъ тукъ спа

сителното скривалище, като служило за оборъ, останало си

и съ събирателното име Оборища, както го викатъ по тия

мъста селянитъ, и което е твърдъ просто и практично и

твърдъ лесно за разбиране. Ала послъ Оборища се опро

стило още повече въ Оборище, което ако не е работа на

Захария Стоянозъ, пакъ е употръбление само на най-ново

връме.

1) Попъ Груйо 6-влЪжи :

Тукъ отгорт> надъ Турколовица

Между Сивата Грамада Раслатица

Тамъ е дере дълбоко и мътто сгодно

И доста е далече отъ пжтя отклонно

И това мътто се нарича Оборише

То ще да заслужи за тайно съборище.
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II.

Кои еж днигв на събранието. Разнор-ъчиви източници. Възможната

истина. Кога Икономовъ се явява въ Панагюрище.

За днитъ, въ които народнитъ пръдставители сж за

съдавали на Оборище, ние немаме никакви точни и надежд

ни източници1 както изобщо ни липсватъ подобни почти

всбкждб. Единствениятъ източникъ въ тоя случай е смет

ната память на доживъли поборници. Но доколко този из

точникъ е малко надежденъ, можемъ още за единъ изли-

шенъ пжть да приведемъ и новъ примъръ. Върху засъда

нията на Оборище сж писали трима автори — разбира се,

писали възъ основа на разказъ отъ съвръменници. Така

че, благодарение на шаткавостьта изобщо на човъшката па

мять, макаръ източникътъ и да е единъ и сжщъ, датитъ,

които и тримата писатели ни даватъ, сж твърдъ различни.

3. Стояновъ, който самъ присжтствувалъ на Оборище,

твърди, че събранието, докато се почне и разтури, траяло

отъ 12 до 16 априлий ; 1) Черновъждъ приема, че е траяло

отъ 13 до 16 априлъ ; 2) Тома Георгиевъ, най-послъ — се-

кретарьтъ на Бенковски — твърди положително, какво „съ

бранието се продължава ц-Ьли три дни и три нощи, т. е.

отъ 10 до 13 априлий".3)

Въроятното и логично развитие, обаче, на работитъ е

било приблизително слъдното.

Пръдставителитъ като сж били викани за Томина не

дъля въ Панагюрище, още на св. Петка, както видъхме,

имало пристигнали такива въ града. Д. Коклювъ, слъдъ

като сжщия него день се споразумълъ съ Бенковски за Обо-

рища, качили се, той и Гренчовъ — неговъ другарь въ

търсенията на мъсто — качили се на св. Петка — хълмъ

съ параклисче около Панагюрище — да празднуватъ като

всички хора. И двамата сж живи и запомнили добръ това.

Завчасъ на събора се разчуло между комитетскитъ хора,

!) „Записки", т. стр. 182.

2) „Кратка История и пр." стр. 21.

3) „Б-влЪжки и пр." стр. 13; Г. Димитровъ въ „Княжество България"

приелъ мнението на 3. Стояновъ отъ 12 до 16, в. т. II стр. 297.
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панагюрци, че тайното место се намърило. Гръмнали гайди

и свирни, главитъ се запалили и веселбата станала както

тръба. Туй спомватъ и други живи поборници.

Отъ Св. Петка, Коклювъ и другарьтъ му дошли на

вечеря у Ст. Пжковъ, кждъто и нощували. Призори, на 10-

априлъ, Коклювъ завелъ едно отдъление отъ пръдставители

на Оборище. Други били събрани на Въгренското дере до

Панагюрище, и довели ги отъ тамъ на Оборище. Трето от

дъление пръдставители били събрани на „Гробникъ", (Гро-

бишкото дере) надъ Баня, отдъто ги довелъ на Оборище

Кръстю Муховченина.

Св. Петка е, разбира се, петъкъ. То е 9 априлий.

Въ сжбота пристигналитъ делегати станали още повече и

една часть били пръпратени въ Баня, като на по-отстра

нено мъсто. Тукъ прънощували. На 1 1 самъ Бенковски е

билъ сжщо въ Баня и вечерьта съ особенъ водачъ изпро

водили представителитъ за Оборище. Попъ Груйо и Бен

ковски се сговорили да се сръщнагъ на другия день, 12

априлий, вечерьта на Оборище. Попъ Груйо щълъ да заведе

ония пръдставители, които се събератъ до тогазъ въ Баня,

а Бенковски об"Бщалъ да заведе ония, които се намъратъ

въ Панагюрище — защото всички не сж още пристигнали.

По разказа на Попъ Груйо, той и Бенковски излъзли

на 11-й надъ селото — до Гробнишкото дере, дъто били

събрани пръдставителитъ. Тамъ Бенковски питалъ нъкои за

пълномощно. Отъ това мъсто е билъ повърнатъ, поради

липса на пълномощно, В. Платнаровъ отъ Карлово, споредъ

както и самъ той разказва, отбелъзано, впрочемъ, -и отъ

другиго. а)

На слъдующия день, 1 2 априлъ, понедълникъ, Попъ Груйо

дъйствително дошълъ въ Оборище съ всички новопристиг

нали въ Баня пръдставители, но Бенковски йе се явявалъ.

Пристигнали само малки отдъления депутати отъ Панагю

рище, привеждани по отдълно отъ опитни водачи.

Попъ Груйо чакалъ Бенковски до другата вечерь, значи

13, и като най-довърено лице на апостола, отишълъ сж

1) 3. Стояновъ, „Записки", I, 448.
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щия день вечерьта да го доведе, което извършилъ още

нея нощь.

Остава още да се обясни, защо именно Бенковски беше

закъсн-влъ, но това ще направимъ на своето мъсто.

Воловъ и Икономовъ на 12 пръзъ деньтъ сжщо се

намирали вече въ Оборище. Воловъ стигналъ, навърно, още

отъ вечерьта на 11, а Икономовъ дошълъ слъ\цъ него.

Тукъ е вече мъсто, да кажемъ нтжолко думи, кога и

какъ се явява Икономовъ въ Панагюрище. Ние го напуст-

нахме, откакъ той — кждв сръдата на мартъ — отпжтува

отъ Сливенъ за Г. Оряховица. Оттамъ вече и до пристига

нето му въ Панагюрище,— а сжщо кога и какъ е станало

това — свъденията сж толкова оскждни, колкото и разно-

речиви. Споредъ Д. Кукумявковъ, 1) апостолътъ отъ Сли

венъ заминалъ за Лъсково, отъ дъто се прибралъ въ Па

нагюрище, види се, по споразумъние съ Бенковски. Като

напустналъ Сливенъ, казвалъ че ще дойдатъ други апосто

ли, а той ще иде въ другъ нтжой окржгъ, дето се окаже

нужда. Споредъ 3. Стояновъ, Икономовъ стигналъ пръди

два дни отъ Оборище. ТвърдЬнието на Б-бловъждовъ, 2) че

Икономовъ е стигналъ въ отговоръ на поканата за събра

ние,— покана, която бъше отправена общо до всички окрж-

зи— това твърдение, въ всъкой случай, остава пръдполо

жение. Черновеждъ твърди, че Икономовъ е пристигналъ

4—5 дни пръди Оборище, но пада въ противоръчие. 3) Той

твърди още, че Икономовъ присжтствувалъ на пръдварител

ния съвътъ, въ който се ръшило да се свика общо събрание.4)

Разстоянието между тоя съвътъ и Оборище е, както видъхме,

повече отъ четири-петь дни. Или Икономовъ е дошълъ пръди

повече отъ четири-петь дни, или е присжтствувалъ на другъ

съвътъ, а не на оня, въ който се зело ръшение за Обо

рище. Бъловъждовъ, по разказа на Душановъ, пръдстави-

гель отъ Оборище, говори отчетливо, че Икономовъ дошълъ

„да види лично, какъ отиватъ приготовленията по нашитъ

мъста".0) Съвсъмъ друго твърди Захарий Стояновъ. „Бен

!) „Сливенското възстание", стр. 27, 31.

2) .Първа пушка", 55.

3) „Кратка история и пр." стр. 16.

4) 1Ш. 16.

5) „Първа пушка" стр. 55.
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ковски, казва той, който ненавиждаше всички малко-много

развити хора, на чело съ Волова, на когото беше узурпи-

ралъ правдинитъ, като първъ апостолъ въ Четвъртиятъ

окржгъ, за да има повече хора на своя страна, подъ разна

Пргьдлози, писа на Г. Икономовъ въ Сливенъ, така сжщо

апостолъ, да дойде въ Панагюрище, ужъ за войвода въ

Старо-Ново-Село. Икономовъ така сжщо бе гонитель на

ученитъ авторитети".1) Убъ\денъ съмъ, че за да се опроверга-

ватъ гвзи думи на 3. Стояновъ би било сжщо такава сме-

лость, както е смЪга, дъто 3. Стояновъ изобщо се е решилъ

да ги каже. Ние не можемъ да знаемъ скрититъ мисли на

Бенковски, както, сигурно, не ги е знаялъ и самъ 3. Стоя

новъ. Сетнъ „ подъ разни пръдлози не е могълъ да се вика

отъ другъ окржгъ единъ апостолъ, който си е ималъ до

статъчно работа на своето мъсто и, навърно, никой апос

толъ не е могълъ да се разтака отъ единъ окржгъ въ другъ,

само отъ умраза къмъ ученигЬ. Ако Икономовъ беше ви-

канъ отъ Сливенъ: той можеше, като тръгва отъ тамъ, да

обади, кждъ отива. Съ една дума, пгЬше право да дойде

въ Панагюрище. Но тогава щъше да стигне тукъ и по-

рано. А ние вече знаемъ, че всичко това не се случи

така. Сетне, специфичната оная умраза на Бенковски къмъ

учени подлежи на съмнение. Заимовъ, който дълго позна-

валъ Бенковски, — всъкой случай, познавалъ го е по-добрЪ

отъ 3. Стояновъ, защото двамата апостоли бъха дълго

връме, както знаемъ, другари въ Цариградъ и Влашко —

опровергава твърдението на 3. Стояновъ, като казва изрич

но, че Бенковски не мразилъ ученигв, а напротивъ, обичалъ

и уважавалъ ги. 2) Та истината е все пакъ тази, че слъдитъ-

на Икономова ние не намираме въ Панагюрище по-рано

отъ малко дни преди Оборище. Всъкой случай, той не ще

1) „Записки", т. II, стр. 455.

г) Заимовъ пише : .Това е клЪвета : Бенковски бъ обожатель на нау

ката, макаръ въ научно отношение и да б-ъ самъ профанъ. Сжщото ще ка-

жемъ и за Георги Попъ Тодоровъ Икономовъ. 3. Стояновъ самъ страдаше отъ

болестьта русофобия и граматикофобия, по първата си болесть той изтоваря,

(кждЪто и да спомене за гъхъ), върху Каравеловъ, Ботевъ, а своята грама

тикофобия залЪпи на гърба на Бенковски и Икономовъ. ПрЪдметнитв боле

сти сж изворъ на псувните и клюкитв, съ които 3. Стояновъ брулеше ВСБКи

русофилъ и всвки граматикъ — което, впрочемъ, на читателите е твърдт>

добр-в извъттно". Мин. Етюди, стр 78.
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да е дошълъ тукъ пръди Великдень, 4 априлий, когато се

и зело ръшение за Оборищенското събрание. Отъ сръдата

или първата половина на мартъ, той се маялъ въ Лъско-

вецъ и Г. Оръховица, до като се споразумъе, кждъ да иде.

Тукъ го е заварила, безъ друго, и дефинитивната покана на

Бенковски, да се запжти за Панагюрище.

III.

Декорации. Разни мнЪния. Представители и помагачи.

Пръдставители, значи, имало е на Оборище отъ 1 1 до

1 3 априлъ и чакали сж тамъ два дни и двъ нощи. А ра

ботата почва едвамъ съ идването на Бенковски, който —

както казахме — закъснълъ.

Ето какъ било декорирано Оборище — споредъ пое

тичното описание на 3. Стояновъ, като очевидецъ.

„По разпореждането на Волова и съ старанията на нъ-

кои отъ депутатитъ, тръволигата и попадалитъ букови листе

бъоса очистени извжтръ, а посръдъ Оборище бъше постро

ена четворожгълна маса за писане, направена на самото

мтзсто отъ доволно гладки букови дъски. Около масата и

отъ четиритъ страни бъха направени канапета, така сжщо

отъ букови дървета, отгоръ на които б-вше послана зелена

шума отъ сжщото дърво.

Върху масата отгоръ бъха кръстосани сабля и револ-

веръ, между които завзе първо мъсто и кръста на Попъ

Груя. На канапетата насъдаха апостолитъ, и н-бкои отъ по-

първитъ интелигентни депутати, заедно съ Попъ Груя. Вж-

тръшностьта на тъмното Оборище се освътляваше отъ 10

—15 фенери, покачени по зеленитъ дървета, които даваха

най-привлекателна грандиозность на картината. Малко по-

настрана, близо до рекичката, горъха петь-шесть огнйове,

върху които се вжртяха млади агънца, и които съ своята

топлина движаха постоянно дребнитъ още листовце на дър

ветата. Скромната ръчица, която бъше единствениятъ про-

ходящъ свидътель на нашиттз действия, и която бъ изв-в-

стила вече баба си Марица за всичко, чуто и видъно въ
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Оборище, шуртъше си по обикновено. Студенъ ветрецъ,

който идъше отъ къмъ нейнитъ източници, тамъ далечъ

отъ непроходимитъ тъмни усои, напомняше ни, че тръбва

да правимъ разлика между полето и влажната долина, между

белиятъ букъ и деликатнитъ череши".

Белов-вждовъ — пакъ по сжщия пръдметъ — пръдава

разказа на копривщенския пръдставитель Т. Душановъ така:

„Първото законодателно българско народно събрание подиръ

петвъковно робство бъше богато украсенъ салонъ : тукъ

пазеха стража такива стари дървета, които наверно сж ос

танали отъ старото Българско Царство, а като че б-вха се

засмъли сега, като гледаха въ старостьта си, че внуцитъ на

тъхнитъ съвръменници се готвятъ да освободятъ своя зло-

щастенъ милъ народъ". 1) За тъзи стари букове сега не

може да става дума. Долътъ е обрасълъ съ млада гора.

Масата не е била направена на самото мъсто. По свидъ

телството на Коклювъ, — още повече на Гренчевъ, -свиде

телството на когото, като зидарь, има важность, защото той

отказва да е правилъ маса — послъдната е била прънесена

отъ Мечка и била достояние на селската черкова. Това по-

твърждаватъ и други селяни. Т. Георгиевъ говори за три

маси, една за бюрото, другитъ двъ за пръдставителитъ. 2)

За върване е, че ще да е имало импровизирани на мъстото

маси.

За уреждане работили на мъстото, заедно съ Гренчевъ,

още 6 души селяни отъ Мечка; тъ занесли и масата отъ

Мечка до тамъ. Между тъхъ сж Филипъ Домусчийски,

Цвътко Марийски, Георги Дуракътъ и др., а може би, нъ-

кои за слава сега си приписватъ и заслуги: не може точно

да се провъри, пъкъ и не важи.

Въ Оборище, освънъ пръдставители, имало много други

лица отъ околнитъ села, дошли за стража, прислужници,

готвачи и т. п. А може би, дошли и отъ любопитство. Бъ-

ловъждовъ пише: „Стражаритъ и готвачитъ бъха отъ окол

нитъ села Мечка, Мухово, Петричъ, Поибрене и др. " 3)

1) „Първа пушка*, стр. 54.

») Стр 11.

3) Първа пушка, 52.
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Воловъ, още съ пристигането си,— наверно вечерьта,

на 11, както казахме — наредилъ стража по цълия пжть,.

който води въ Оборище, а сжщо и околовръстъ. На пръд

ставителитъ, еднажъ дошли, не се позволявало вече да на-

пущатъ Оборище.

IV.

Числото на представителите. Въпросътъ за списъка, даденъ отъ 3.

Стояновъ. Поправенъ, допълненъ (приблизителенъ) списъкъ.

Едва ли е възможно да се намъри точното число на

всички пръдставители, които сж зели участие въ заседа

нията на Оборище.

Източниците по това сж твърдъ оскждни и сжщо така

разноръчиви. Ние нвмаме на ржка списъка на селата, които

сж дали пръдставители. Тоя списъкъ би билъ твърдъ ин-

тересенъ. Единственъ писатель, който потърси и дори на

печата подобенъ единъ списъкъ, бъше 3. Стояновъ. Той

го зелъ, както казва самъ, изъ рапорта на турската изпи

тателна комисия въ Пловдивъ.1) Тамъ обаче нъма споменъ

отъ подобенъ документъ. Послъ, ний имаме основание да

върваме, че 3. Стояновъ не е никоги виждалъ, нито челъ

рапорта на изпитателната комисия въ Пловдивъ. Този ра-

портъ е приключенъ къмъ писмото на английския пръд-

ставитель въ Цариградъ, Елиоть, отъ 5 Септемврий 1876-

до Лордъ Дерби, съ което му изпраща още „Ме Уегу М1

Еерог* о!' Мг Вагш&" — твърдъ пълния рапортъ на г. Бе-

рингъ, а още и рапортитъ на Скайлеръ и Шакиръ бей,

специалниятъ комисаръ или слъдователь на Портата, за

Дунавския вилаетъ.2) Т^зи документи, особно всестранния

рапортъ на Берингъ, минаха въ английския печатъ, а от

тука вече тъхното съдържание възбуди пръние и въ пар

ламента. Всички наши и чужди въстници тогава коменти

раха интересния документъ. Ала думата е, че 3. Стояновъ

1) .Записки", т. I стр. 481.

2) Английската синя книга, — Соггевропс1епсе ге8рес1ш§ 1пе АЯакз о{ —

Тигкеу, № 1 р. 142.

А
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не ще да е знаялъ или поне не ще да е проучилъ рапорта

на изпитателната комисия въ Пловдивъ, иначе нъмаше да

пада въ такива противоръчия. Въ рапорта, между друго,

споменува се, че всички членове на съвъта въ Оборище

били до 300 души,1) а споредъ 3. Стояновъ тъ сж били

150.2) Освенъ това, дадениятъ отъ 3. Стояновъ списъкъ

съдържа имената само на 56 пръдставители. Ала макаръ

турскиятъ рапортъ и да изобилва съ безчетъ груби гръшки

и невежествени преувеличения — пакъ не е възможно да

се мисли, че въ единъ официаленъ документъ биха се до-

пустнали подобни противоръчия — да се казва, че пръд

ставителитъ са били 300, да се дава единъ списъкъ отъ

56 пръдставители, и да се казва отгоръ, че тоя списъкъ е

билъ правенъ на мъстото на събранието, както 3. Стояновъ

ни пръдава съдържанието на рапорта по тази точка.

Наистина, въ рапорта се правятъ натяквания, че изпи

тателната комисия разполагала съ нъкои документи, които

объщава да преведе, обаче не е за върване, щото между

тия документи да е билъ и списъкътъ за Оборище. Единъ

списъкъ не се пръвежда мжчно. И» ако оная комисия го

притежаваше, ако притежаваше единъ списъкъ отъ 300 или

150 души — едно най-сигурно обвинение противъ толкова

комити — безъ друго нъмаше и да го пръмълчи. Отъ до

кументитъ, за които комисията подмъта, нъкои, — както

кървавото писмо — излъзоха на явъ. Въстницитъ, като

,, Неологосъ " , и други частни лица, снимали си, по околни

пжтища, пръписъ отъ тъхъ. Възможно е било, комисията

да е направила опитъ да възкраси, по пръдателство и

други свъдения, списъка на Оборище. Непълния, по този

начинъ, списъкъ е падналъ въ ржцътъ на нъкой въстни-

карь, този го помъстилъ въ своя листъ, отдъто пъкъ 3.

Стояновъ го зема на въра. За жалость, ние не можемъ, за

сега, да посочимъ сжщинския източникъ на въпросниятъ

импровизиранъ и досущъ непъленъ списъкъ. А не е изклю

чена и възможностьта, щото 3. Стояновъ самъ да го е

съчинилъ, като е окрасилъ импровизирания свой списъкъ

1) Английската синя книга Тигкеу р. 177.

2) „Записки", т. I, стр. 486.

История на Априлското възстание. 14
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и съ предположението, че сжщиятъ се намира въ рапорта

на официалната изпитна комисия. Въ неговия апокрифиченъ

списъкъ липсва дори името на Попъ Груя, когото рапор-

тътъ означава като единъ отъ шефовегв въ Оборище!

Както и да е, на 3. Стояновъ се пада, все пакъ, важ

ната заслуга, двто единственъ той се опита да възкръси

списъка на Оборище. Нека му признаемъ това. А справед-

ливостьта иска да признаемъ още и друго. А то е, че ли

цата, които е далъ въ своя списъкъ, върно сж означени

и действително били сж пръдставители въ Оборище. И за

жалость още, малцина могатъ да се прибавятъ днесъ къмъ

означените - отъ него. При туй, специалните усилия, които

изслвдовательтъ би правилъ по настоящемъ въ тая посока,

сж придружени съ опасности. И наистина, не малко сж днесъ

ония, които се кръщаватъ бивши представители. Ако запи-

шемъ всички, ние бихме имали единъ списъкъ и отъ 300

души. Ала да отхвърлимъ желанието на всички претенденти

ние имаме основание толкова колкото и да ги приемемъ.

Ето имено тукъ лежи опасностьта за вевкой изслъ\дователь.

Прочее, нека приложимъ тукъ възможния—до известна

степень — списъкъ на Осюрище. Нъма да изпустнемъ, обаче,

и да не забъл-вжимъ, че въ основата на туй, що ние да

ваме, лежи сб пакъ списъкътъ на 3. Стояновъ. Ние попра

вяме нъкои имена по собственото желание на живи още

представители ; други допълняме по събрани свъдения. За

Копривщица у 3. Стояновъ стои Тодоръ Душанцалията,

като втори пръ\цставитель, а поогв въ списъка по-нататъкъ

е писано за село Душанци, пакъ пръ\дставитель Тодоръ, а

то е едно и сжщо лице: Тодоръ Нешевъ е билъ наричанъ

Душанцалията, защото е отъ Душанци— малко село, неда-

лечъ отъ родното село на Каравелова.

Ето прочее въпросния списъкъ.

Панагюрище — Георги Нейчовъ

Искрйо Мачовъ

Батакъ — Петъръ Горановъ

Перущица — Д-ръ Василъ Соколски

Брацигово — Василъ Петлешковъ

Клисура — Никола Караджовъ
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Антонъ Стояновъ

Копривщица — Найденъ П. Стояновъ

Тодоръ Нешевъ Душанцалията

Поибрене — Делчо Ив. Уливеръ

Владъ Неновъ Пашовъ

Петричъ — Нено Лулчовъ Гуговъ

Панчо Раковъ

Мечка — Димитъръ Коклювъ (гайдарджията)

Баня — Попъ Груйо

Бжта — Нанчо Върбановъ

Старо-Ново-Село — Ненчо Искревъ Налбантинъ

Михо Мишковъ

Синджирлии — Андонъ Стоиловъ

Пещера — Стоянъ И. Поповъ

Пловдивъ — Христо В. Търневъ

Т.-Пазарджикъ — Иванъ Соколовъ

Радилово — Георги (Гого) Ангелиевъ

Калугерово — Теофилъ Бойковъ

Бушуля — Митаръ Стояновъ

Пеню Митровъ

Ерелии — Иванъ П. Христовъ

Церово — Гене Теллийски

Цв/втко Бржшковъ

Кара-Топракъ — Петъръ Атанасовъ

Ржжево-Конаре — Василъ Неновъ

Елешница — Генчо Динчовъ

Паничери — Колю Генчовъ

Краставо — Стоянъ Литовъ

Демерджилери — Танчо Стояновъ Кривчовски

Сопотъ — Ганчо П. Николовъ

Геренето — Атанасъ Георгевъ

Гол-вмъ Чардакъ — Златанъ Ненчовъ

Славовица — Георги Станчевъ

Кара-Мусалъ — Стоянъ Пенчевъ

Айдутска Махла — Мате Чолаковъ

Мухово Вълко Стойневъ

Проданъ Димитровъ
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Бълйово

Сестримо

Момино село

Горна-Махла

В-втренъ

Буново

Попинци

Балдйово

Кавакъ-Дере

Карезлии

Стрълча

Сарж-Гйолъ

Калагларе

Кара-Бунаръ

Голъмо-Конаре

Дудинъ

Думанлии

Черногорово

Ферезлии

Радиново

Строюво

Черпелии

Царацово

Мжрзянъ

— [ Митю Петракиевъ Радуловъ

Митю Минковъ

Георги Цвътковъ

Г. Лютаковъ

Попъ Д. Марковъ

Г. Б-влйовски

Митю Прановъ

Петъръ Тодоровъ

Ненко Ст. Терзиски

Брайко Лулчевъ

Тодоръ Найденовъ

К. Пенчевъ

Иванъ Ангеловъ

Сава П. Евстатевъ

Иванъ Нейковъ

Иванъ Петровъ

Атанасъ Георгевъ Бечовъ

Атанасъ П. Пенювъ

Спасъ Пеновъ

Стойчо Дамяновъ

Георги Петковъ

Св. Куковъ ?

Ганчо Тасовъ. Тодоръ Ташовъ

терзията ?

Иванъ Атанасовъ Арабаджията

3. Стояновъ е допустналъ още една неточность въ

съобщенията си, като казва, че въ Оборище присжтству-

вали пръдставители отъ „около 60 села на четвъртия ре-

волюционенъ окржгъ". Списъкътъ, обаче, съдържа имената

само на 50 села, безъ 3. Стояновъ да се е помжчилъ да

го допълни и по-нататъкъ. Въроятно обаче е, че пратени

цитъ въ Оборище сж пръдставлявали повече отъ 60 м-вста.
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Броятъ на лицата въ списъка на 3. Стояновъ, както

казахме, е 56. Т. Георгиевъ твърди, че въ Оборище при-

ежтствували 80 души пръдставители.1) По думитъ на Т.

Душановъ, пръдставителя отъ Копривщица, на Оборище

били събрани 1 08 души пръдставители. 8) Ние отбълезваме

всичко 58 села и 65 пръдставители.

V.

Причини за закъснението на Бенковски. Писмото отъ Търново. Устнигв

донесения на Тропчева. Резултатъ. Разнорт>чиви източници. Вероятната раз

гадка на въпроса.

Пръдставителитъ, прочее, се събирали бавно. Ала сб пакъ

отъ 10 до 13 прибрали се почти всички въ Оборище. Оста

вало само да дойдатъ и панагюрци съ Бенковски. Но тъ

сж и значили почти всичко, защото безъ Бенковски се

нищо не вършеше.

Но нека поспремъ сега и върху причинитъ, най-послъ,

които закъснили Бенковски. Те сж и сжщитъ, които за

държали едновръмено и панагюрскитъ делегати.

Въ Панагюрище, между това, възникнали несъгласия

между апостола и избранитъ пръдставители за Оборище —

Искрйо Мачевъ и Г. Нейчевъ. Поради раздора, послъднитъ

отказвали да идатъ на събрание. Това станало и причина

за да закъснъятъ, и апостолътъ и тъ.

Но сега, ето че върху тая точка имено — причинитъ

на раздора — източницитъ — живи и писмени — гово-

рятъ пакъ почти всички разноръчиво. Прочее, ще изло-

жимъ това, което може да се изложи и което, най-послъ,

може да се знае.

Отношенията между панагюрци и Бенковски не били

особно сърдечни още отъ самото начало, когато Бенковски

дойде въ града имъ като апостолъ. Буйниятъ агитаторъ не

питалъ никого, заповъдалъ всъкиму и не обичалъ да му

възразяватъ. Павелъ Бобековъ, който по образование стър-

!) „Кратка история на Ср.-Гор. възст.* 11.

2) БЪловЪждъ „Първа пушка" стр. 55.
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чеше надъ всички, а като главенъ учитель, ползувалъ се

и съ общо уважение въ града, влизалъ често въ споръ съ

Бенковски, като му правилъ умъстни възражения. Това е

раздухвало недовърието отъ едната и другата страна. По-

късно, наистина, Бенковски често укорява панагюрци, като

имъ казва, че гв знаятъ само да разсжждаватъ, но да ра-

ботятъ не знаятъ, за което другите окржзи били готови за

възстание, а гв останали назадъ. И разбира се ясно, отдв

иде тая раздразителность. Прочее, тиканъ отъ нея, за да отсъче

всъкой поводъ за разсжждения отъ страна на панагюрци,

диктаторътъ отнема имъ, най-послъ, даже и кореспонден

цията. Отнелъ имъ оная кореспонденция, която е била адре-

сувана направо до Панагюрския комитетъ — съ една дума,

която не е била за апостола.

Но за да земе тая върла мърка, Бенковски ималъ още.

и други причини.

Писменната кореспонденция съ тритъ останали рево

люционни окржзи се водила чръзъ панагюрския комитетъ.

Бенковски често отсжтствувалъ или жилището му въ града

не е било всвкоги изв-встно на куриеритъ, поради което и

писмата се предавали обикновено на Найденъ Дриновъ,

който пазилъ архивата на комитета.

Не много преди събранието въ Оборище, вслъдствие

възникналитъ недоразумъния, Бенковски, една нощь, похло-

палъ въ кжщата на Найденъ Дриновъ и прибралъ отъ

него всичките книжа, а послъ- поржчалъ на куриеригв

всички писма да се пръдаватъ право нему.

Найденъ Дриновъ самъ разказва — дори съ единъ тъ-

нъкъ юморъ — какъ Бенковски сръднощь лудо заблъскалъ

съ ритникъ на неговигв порти. Тъй като, дордв се разбуди

и облече, минало време, Бенковски се разярилъ и още блъ-

скалъ по-яростно и накрай изревалъ: „Отваряй, че азъ

знамъ и друго". Съ него били Крайчо Самоходовъ и Илия

Якововъ — и двамата, които не мигваха предъ нищо. Ана-

долскиятъ авантюристъ билъ готовъ да изкърти вратата и

да прибътне до крайности. Найденъ Дриновъ знаялъ тсва

и побързалъ да отвори. Той пръ\далъ, безъ възражение,

кореспонденцията. Но съ туй пламнала и враждата между

комитета и Бенковски.
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Разбира се, злото имало своето начало отъ по-рано и

тръба да се дължи, пръди всичко, на припръностьта и де-

магогството на Бенковски. Той хокалъ, бързалъ, което за

смисленитъ и порядъчни панагюрци изглеждало все пакъ

луда работа. А въ основата си, то е било чисто заповъд-

ничество.

И послъ, Бенковски се сношава повече съ селянитъ,

а туй пръминава скоро у него и въ явна тенденция, щомъ

скарнята съ Панагюрище е вече свършено дбло. Ето защо,

демагогътъ внушава сега още повече страхъ на панагюрци

съ самовластието си. Тъ го търпели по-рано, а сега вече

не могатъ по-нататъкъ. Не много дни пръди Оборище,

пратени били куриери до останалитъ революциони окржзи,

съ писмо, да искатъ точни свъдения отъ гвхъ, до колко и

за кога сж готови да възстанатъ. За Вратца билъ пратенъ

Ст. Тропчевъ, за Търново—Илю Стояновъ Педесетникътъ,

а кой е билъ куриерътъ до Сливенъ — това не се помни.

Илю Педесетникътъ се върналъ най-рано отъ Търново

и съ писмо. При тръгване още, на пратеницитъ било при-

шепнато отъ панагюрци, да не гледатъ само да взематъ

писмо, но и да се поогледатъ и да се вслушатъ, какво

става въ другитъ окржзи. Илю пр-вдалъ въ ржцтугБ на Бен

ковски писмения отговоръ, а на панагюрци разказалъ, какво

чулъ отъ Стамболова въ Търново. Стамболовъ устно хо

калъ, че панагюрци бързатъ съ възстание. Тб, въ Търново,

били водили прътовори съ Сърбия и Одеса, за да двйству-

ватъ задружно.

Че въ Търново сж могли да водятъ прътовори съ Оде

са и Бълградъ — т. е. че Стамболовъ е могълъ да каже

това, н-вма защо да се съмняваме. Илю не ще отъ само

себе си да е измислилъ тия думи, а панагюрци не можеха

да не ги запомнятъ, както ни приказватъ и днесъ. А Стам

боловъ тръба да ги е казалъ, защото отговаряха, до извъ-

стна степень, на дъйствителностьта. Деньтъ за възстание не

беше въ Гюргево точно остановенъ, както знаемъ. Тамъ се

бъ- казало, че къмъ май ще се споразумъятъ и ще видятъ,

какво да се прави. Тръбаше да се дМствува само споредъ

това, дали сж приготвени. А приготовляваха се и въ Сърбия
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и духътъ въ Русия бъ подитнатъ. Въ Търново не б-вха го

тови, но чакаха да се приготвятъ. А едновръмено, очаквали

и по-надеждни извъстия отъ Бълградъ и Русия. Направо

не сж кореспондирали, но коресподенцията все е вървъла.

Замъстницигв на Комитета въ Гюргево б-вха въ съприкосно

вение съ Панайотъ Хитовъ, който все още си остава

сърбски пенсионеръ, получава си заплатата и върши сърбска

работа. Около това връме, той тръскаво привикваше на-

шигв хъшове къмъ Бълградъ. Въ Влашко тогазъ почти бъ

настжпило общо пилигримство на българи къмъ сърб-

ската столица. Отиваха доброволци. Както — два-три мъ

сеца по-късно — войната дъйствително пламна, и нашитъ-

дружини, рамо до рамо съ руски доброволци и за ржка съ

сърбските си братия понесоха славата на не едно и две юнаш

ки дъла. Та, мустакатиятъ воевода, съ своето непръкъсвано

съприкосновение съ гюргевци бъше барометра на сърбскитъ

приготовления, а въ Търново не можеха да знаятъ онова,

което се знаеше въ Гюргево. И тукъ, и тамъ — въ тоя

моментъ — тръбваше едно и сжщо да ечи : да се почака

още една минута. Сжщо въ Бълградъ не можеха да не

знаятъ какво се мисли въ Русия. А най-добре го знаяха

одескитъ българи. А разбира се, че тия бъха постояно въ

сношение съ своитъ единородци — съ нашитъ хора въ

Влашко. Това ние знаемъ отъ по-рано. Прочее, Стамболовъ,

като е хокалъ пръдъ Илю панагюрцитъ, не е могълъ да

не бжде въ течение на работитъ отвънъ. И вънъ, и вжтре

— около него— всичко му е говорило да се почака.

Бенковски, обаче, продължилъ да хока панагюрци, че

тъ нищо не работятъ, а въ Търново, казвалъ той,—по-старъ

навикъ, разбира се, — всичко било готово. Той се основа-

валъ и на обстоятелството, че писмото на Стамболова е било

пръдадено нему, и челъ го самъ той, а не знаялъ за ин-

тимнитъ донесения на Илю до своигв съграждани.

Панагюрци, най-послъ — жедни да му затикнатъ ус

тата — поискали отъ Бенковсси да имъ прочете писмото

отъ Търново, но той отказалъ. Тогава и тъ отказали да ра

ботятъ. Съ туй раздорътъ достигналъ до своя върхъ.

Искрйо Мачевъ и Г. Нейчевъ, пръдставители въ Обо

рище, отказали да идатъ на събранието.
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А Бенковски не се и ръшавалъ самъ да потегли—като,

види се, е пръдвиждалъ лошото впечатление, което ще на

прави на всички събрани отсжтствието на панагюрци. Есте

ствено е, че Панагюрище бъше централно мъсто и крупна

сила въ сръдата на революционния свътъ.

Тази е била причината, прочее, за да се измине и цъ-

лиятъ день, 12 априлъ. А и слъдующиятъ, 13, миналъ

сжщо въ сръдня. Пръдставителитъ не искали да мръднатъ;

но и Бенковски нито отстжпя, нито смъе да тръгне самъ.

За причинитъ на раздора говорятъ доста обстоятел

ствено, ала и разноръчиво почти всички повъствователи. Т.

Георгиевъ твърди, че поради прибързванията на Бенковски

да обяви възстанието, пръди Сърбия да обяви война, и

като не успъли да набавятъ пушки, панагюрци зели изобщо

да се съмняватъ въ сжществуването на комитетска органи

зация въ България, и поискали отъ Бенковски, -въ едно съ

брание, всичката кореспонденция, която той водилъ съ аген-

тигв въ Търново, Вратца и Сливенъ. Бенковски отказалъ,

и панагюрци се раздълили на двъ партии : партията на Бен-

ков:ки и партията на комитета. Раздорътъ траялъ три дни.1)

Черновъждъ по-обстоятелствено отбълъзва спора, само че

бърка връмето на избухването му, като въобще неприятел-

ствата между Бенковски и панагюрци е пръмъстилъ слъдъ

Оборище. Били запитани писмено, казва той, всички револю-

циони окржзи, дали сж готови да възстанатъ. Илю Педе-

сетника билъ пратенъ да занесе писмото за Търново, слъдъ

заседанията въ Оборище. Той донесълъ отговоръ отъ Стой

ко Мъглата (Стамболова), и вмъсто да пръдаде писмото на

комитета, пръдалъ го на Бенковски. Комитета поискалъ пи

смото, а послъдния отказалъ да го пръдаде. „Но тъй като

въстоносцитъ всъкога знаяха съдържанието на писмото",

Илю обадилъ на комитета, че въ писмото било писа

но, да се бт-рза съ възстание, защото и Сърбия щъла

да обяви война на Турция. 2) Тукъ освънъ въ връме

то Черновъждъ бърка още и въ друго. Да се твър

1) .Кратка история на Средногорското възстание" стр. 10.

2) „Кратка история на Панагюрското възстание" стр. 22.
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ди, че в-встоносдигв винаги знаяли съдържанието на

писмата—което би било равносилно, ако кажемъ, че и по-

сл-вднигв функционери въ организацията знаяли и най-

дълбокигв тайни на двлото — е твърде смътю. Че защо

тогава Бенковски, който най-добре ще да е знаялъ коми-

тетскигв наредби, сл-вдователно знаялъ, че н^вма тайна —

защо той да крие писмото отъ панагюрци? Куриеритъ не

сж знаяли съдържанието на писмата, но ролята на Илйо,

въ дадения случаи, е била съвевмъ друга. Старата рево

люционна практика—още отъ връмето на Левски—гласъше

така: че въ критиченъ случай само—когато се очаквало,

въстоносеца да бжде нападнатъ и прътърсенъ, и той мо

жеше да бжде принуденъ да унищожи писмото—само въ

такъвъ случай полагало се, той — в-встоносецътъ — непръ-

мено да знае съдържанието на писмото, за да направи съ

общение и устно. А въ обикновено време, писмата се пи

шеха химически, или иносказателно, та само посветениятъ

е могълъ да ги открие. И наистина, много отъ писмонос-

цигв сж живи още, ала редко н-вкой отъ гвхъ помни или

знае съдържанието на всички ония писма, които е носилъ.

И сетне, фактъ е, че въ Търново не бързаха за въз

стание. Илия могълъ да научи това и така безъ писмото,

и казалъ го на панагюрци. А тъй като Бенковски отказ-

валъ да съобщи на панагюрскитъ си противници онова,

което му писали Търновци, то подозрънието е тръбало да

порастне. А Б-вловъждовъ пъкъ означава на кратко, че

спора между Бенковски и панагюрскитъ депутати, който

избухналъ около събранието въ Оборище, билъ се почналъ

още пръ\ци н-вколко дни, защото Бенковски отказалъ да

имъ покаже всички писма, които получавалъ отъ другитъ

окржжия, като твърдилъ, че гв се отнасяли само до него.1)

3. Стояновъ пъкъ пръхвърля цвлия споръ сл-вдъ ръшенията

въ Оборище, като произходящъ отъ туй, че панагюрци не

били доволни отъ ония ръшения, що се зели въ събра

нието.2)

1) , Първа пушка и пр." стр. 57.

2) „Записки" I. 510—515.
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Манчо Маневъ, който е -живъ и който е билъ единъ

отъ тълохранителитъ на Бенковски, разказва за припръ-

ностьта на апостола и въобще за спора слъдното. Еднажъ

комитета засвдавалъ у Филипъ Щърбановъ. Всички дошли,

само Искрйо Мачевъ липсалъ. За послъдния свидътелствуватъ

и другитъ живи поборници че билъ смътливъ, или просто

казано, страхливъ, и гледалъ кждъто се може да изклинчи.

Той билъ много пжти отсжтствувалъ отъ засадания. Сега,

канили го на два пжти, и той обт,щавалъ да дойде, но не

се явилъ. Манчо Маневъ и Илия Якововъ пазили отвънъ

въ кжщата, двто се заседавало. Тогава, на трети пжть,

Бенковски запов-вдалъ на двамата да доведатъ Искрйо, или

живъ, или мъртавъ. Манчо Манйовъ изказалъ заповедьта

на апостола, и Искрю Мачевъ се явилъ. Тъзи и много

други случки, като нея, послужили да се раздуха непри-

ятелството между панагюрци и Бенковски. Къмъ Искрйо

се присъединилъ и Бобековъ, който — както отбълезахме

по-рано—много пжти, още отъ самото пристигане на Бен

ковски въ Панагюрище, влизалъ въ теоретиченъ споръ съ

него, а по некога билъ и обижданъ отъ сприхавия за-

повъ\дникъ. Сетнъ вече, кога наближило възстанието и

тръбало да се дъйствува, дележътъ станалъ по-силенъ.

Какъ е станало, послъ, помирението, и подъ кой видъ

Бенковски и панагюрскитъ пръдставители, помирени, а може

би, само полупомирени, тръгватъ за Оборище—свъденията

сж откжслечни и въобще неясни. Единствениятъ, който е

запазилъ нъкои по-близки указания по това, е Илйо Стояновъ

Педесетникътъ. Неговиятъ разказъ е интересенъ още и съ

подробноститъ си за писмото и свъденията, които Илйо до-

несълъ отъ Търново, та ние ще го приведемъ тукъ и като

допълнение на казаното досега по раздора. Когато Илйо

пристигналъ отъ старата столица, Бенковски билъ у- П.

Щърбановъ. На другия день, апостолътъ се пръмъстилъ въ

кжщата на Ив. Матовъ. Илйо обадилъ на Ив. Джуджевъ,

П. Братковъ и П. Щърбановъ, какво чулъ въ Търново.

Стамболовъ му билъ обадилъ, че отъ Одеса объщали на
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търновци пушки и пари и тръбало да се чака.*) Тоя сжщи

день, панагюрци свикали частенъ комитетски съветъ у Ив.

Джуджевъ, дето, осв-бнъ горнитъ, присжтствували Бобековъ,

Захарин Койчевъ и Ст. Джуджевъ. Илйо пръдалъ думигЬ

на Стамболова. Тогава, П. Щърбановъ даже билъ про-

думалъ, да се убие Бенковски. Дали е дМствително правенъ

опитъ да се убие апостолътъ, ще разяснимъ по-кжсно.

Враждата се разгорела. На другия день, обаче, Зах. Кой

чевъ обадилъ на Илйо, че Бенковски отстжпилъ, и рабо

тите се уредили.

Но този послъдния день, Бенковски билъ вече у Г.

Нейчовъ. Повикали го, и отъ тамъ тръгнали за Оборище.

Сега, дали наистина Бенковски е отстжпилъ, дали е

объщалъ да обажда на панагюрци писмата, които получава,

ние положителни свъдения нъмаме. Може да се пръдпо-

ложи, че патриотизмътъ, въодушевлението и разсждъкътъ

ще бждатъ спечелили, най-посл-в, и враждата е била обуз-

дана и отъ двътъ страни. Приежтствието и на чужди гости

е диктувало въздържание. Та истинската борба е била,

може би, отложена за по-благоприятно връме. По-късно,

когато огъньтъ пламна безъ връме, всички страсти се слъха

въ единъ потокъ отъ въодушевление. Но тогасъ вече, сжд-

боносниятъ моментъ властвуваше и диктуваше.

VI.

Попъ Груйо при Бенковски. Обстоятелствата, при които апостолътъ

тръгва за Оборите. Истинскигв мотиви. Нощьта ср-вщу 14 Априлъ въ Обо

рище. Дневниятъ редъ. Критически бЪлЪжки. Ролята на Бенковски. Спорътъ

за пълномощие. Планътъ на възстанието.

Пръдставителитъ, събрани въ Оборище още отъ 10,

11 и 12, утегчавали се твърдъ отъ безцълното чакане. Тол

кова души да стоятъ тамъ по цъли дни и нощи, искало

се храна и костувало разходи. Ягнета, хлъбъ и всичко

друго се прънасяло отъ Мечка и Панагюрище, но причи

*) Тази история за пушки и пари е отзвукъ отъ онази история отъ

миналата есень, дъто и Ботевъ ходи въ Одеса за да земе обещаното, но се

върна съ праздни ржцъч А надеждата се усилвлла сега, защото и събитията

вече назр-вваха.
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нявало отиване и връщане на множество служители. Дви

жението е могло да обърне внимание на будната власть.

Опасностьта била явна. Пръдставителитъ се безпокоили.

Попъ Груйо, както казахме, стигналъ на 12 вечерьта

въ Оборище, и като не заварва тамъ Бенковски, почакалъ

го до слъдующия день, 1 3 Априлий. Тогава се получило

отъ Бенковски писмо, въ което послъдния канилъ Попъ

Груя да дойде въ Панагюрище и да го придружи до съ

бранието, защото имало причини, поради които той не мо-

жилъ самъ да дойде.1) Попъ Груйо, придруженъ още отъ

н-Вкои свои познати отъ Мечка и Баня, дошълъ въ Пана

гюрище, и тогава имено — пръзъ нощьта на 13, сръщу

14 — Бенковски потеглилъ за Оборище. Слъдъ него по

теглили панагюрскитъ пръдставители Г. Нейчовъ и Искрйо

Мачовъ. Като причина за да тръгне, Попъ Груйо още казва,

че заедно съ него или по него— не е опръделено— прив-

тасалъ и Нено Гуговъ, Петричски пръдставитель, отъ Обо

рище, и като обяснилъ, че е невъзможно повече да се чака,

че хората бързали и щъли сами да се пръснатъ, Бенков

ски се принуди да тръгне, а слъдъ него потеглили и два

мата панагюрски пръдставители.

Попъ Груйо не ще да е знаялъ истинскигв причини

на спора, а украсилъ странното закъснение на Бенковски

по своему. Апостолътъ ужъ се боялъ самичъкъ да тръгне,

а поискалъ и по цълия пжть да се настанатъ стражи. А

че и кога тръгнали на пжть, Бенковски не вървълъ напръдъ,

но криялъ се задъ своитъ съпжтници, като се боялъ ужъ,

да не посегнатъ на него отдиръ — тъй като панагюрци

били нагласили да го убиятъ. Това Попъ Груйо описва по

дробно въ запискитъ си. Тръба да го е приказвалъ сжщо

и на мнозина, тъй като легендата за скроено убийство про-

тивъ Бенковски е минала по-кжсно у всички повъствователи.

Та, въ сжщность, най-убъдения съятель на тази мрачна

легенда е билъ и си остава никой другъ освънъ екзалти-

раниятъ въ своигб идеи и въ начина на сжжденията си

Попъ Груйо.

1) В. запискитЬ на Попъ Груйо, стр. 75 до 85.
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Но че всичко това, което говори по нагласеното убий

ство, е било чистъ плодъ на въображението му, ние ще

разяснимъ на свое мъсто. А въображението на Попъ Груя

е тръбало и могло е да работи единствено поради обстоятел

ството, че той не е знаялъ сжщинскитъ причини и различ-

нитъ стадии на раздора между Бенковски и панагюрци. И

тъй като, малко по-послъ, враждата— макаръ и минутно —

разгоръва се още повече и проявява извъстни похвати,

както ще видимъ, то и Попъ Груйо по-къснитъ намеци ще

да е съединилъ въ памятьта си съ случката, какъ Бенков

ски закъснява да се яви въ Оборище. Захарий Стояновъ

поелъ отъ него легендата за убийство на въра, а по Заха

рий Стояновъ повторили и повтарятъ я всички повъство-

ватели за сжщия случай.

Така че, Бенковски — както намекнахме еднажъ — ще

да се е запжтилъ за Оборище, безъ да отстжпи и безъ да

се примири съ панагюрци, като се подчинявалъ на необхо-

димостьта, да не се осуети общото събрание само поради

негова вина. По сжщата причина и панагюрци ще да сж.

тръгнали,- като си оставали пакъ ржцътъ развързани за

борба срещу посъгателствата на апостола.

Съ появяването на Бенковски въ Оборище, духоветъ

се ободрили. Той бъше душата на движението. Панагюр-

скитъ пратеници, като представители на фактическата сто

лица на окржга, тръбало сжщо да занимаватъ видно мъсто.

Нощьта, обаче, била напръднала, и работата оставили

за зарань. Бенковски не спалъ. Той употребилъ нощьта за

да се запознае съ всички. Ржкувалъ се съ пръдставите-

литъ, запитвалъ съкиго отделно за работитъ въ селото

имъ. По едно връме, патриотическитъ чувства се разпа

лили. Г. Икономовъ билъ яснопоецъ и запълъ хайдушки и

бунтовни пъсни.

„Никому не идъше сънь, пише възторжениятъ повъст-

вователь на Оборище, 3. Стояновъ, въ тая тържествена

минута, въ тая независима държава, двто соколитъ пишеха

законъ, двто нъмаше ни турски заптии, ни коваренъ фа-

нариотинъ, ни пъкъ изедникъ чорбаджия, изказаха се же

лания отъ нъколко любители на юнашки пъсни — нъма ли
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кой да развесели събранието съ нъкой бунтовенъ маршъ.

Това чакаше и Георги Икономовъ . . . Поизкашли се Ико-

номовъ, подпръ се съ едната си ржка на пушката и викна

та запъ: „Горолйо горо зелена и ти водолйо студена". . .

СичкигЬ депутати, които бъха образували колело около

пъвеца, заедно съ апостолитъ, малко по малко, отъ най-на-

пръдъ само съ тананикане, а отъ послъ запеха съ високъ

гласъ да пригласятъ на Икономовъ, понеже пъсеньта имъ

6е извъстна, така щото нагласи се ц-блъ единъ хоръ отъ

150 гърла! Три-четири чакмаклии шишинета изреваха между

депутатитъ и едно „да живъй" се изтръгна отъ гърдитъ

на всички"1).

Щомъ съмнало, всички бързали да се почне работа.

Воловъ пръ\дложилъ събранието да се отвори съ молеб-

ствие и водосветъ. Службата ржководилъ Попъ Груйо.

Много сж разноречиви сжщо и мнънията относително

дневния редъ на събранието. 3. Стояновъ2) приема, че най-

напръдъ Бенковски положилъ въпроса за пълномощията,

послъ дошло официялно отваряне на събранието отъ Волова,

който искалъ полагане на клетва отъ всички, и тогава по

слъдвало и провърка на личнитъ пълномощни на пръдста

вителитъ, както и други въпроси. Черновъждъ туря най-

напръдъ провърката на акредитивнитъ писма,3) а тогава и

въпроса за пълномощие (диктатура) и послъ вече клетва и

другитъ въпроси. Т. Георгиевъ не спира подробно върху

програмата. Живитъ поборници и пръдставители сж еднак

во разноръчиви и ненадеждни като винаги. Нъма единство

въ казванието напримъръ на Попъ Груйо, Искрйо Мачовъ

и Ив. Соколовъ и др. Разбира се, че да се постигне нъщо

абсолютно не е възможно, и въ тоя случай, както и въ

много други. Не е възможно, защото липсватъ писмени до

казателства, а памятьта на съвръменници, естествено, е слаба

опора. Бъловъждовъ, по споменитъ на Т. Душановъ, твър

ди, че клътвата е вървъла най-напръдъ, само че не Воловъ,

а Бенковски открилъ събранието4).

») .Записки* I 486.

2) .Записки* т. I, 489—498.

3) .Кратка история на средногорското възстание* стр. 18.

4) .Първа пушка* 56.
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Като земемъ въ съображение, че 3. Стояновъ—който,

между прочемъ казано, единъ-едничъкъ между всички пи

сатели твърди, че Воловъ, а не другъ е открилъ събрание

то—като земемъ пръдвидъ имено, че и той попада въ не-

ясность, защото добавя, че Бенковски пръдоставилъ Волову

откриването, отъ което пакъ може да се разбира, че е

ималъ думата пръди Воловъ и пръдоставилъ на тогова да

отваря; остава да приемемъ, че сб пакъ Бенковски открива

заседанието. Изобщо, всички живи пръдставители говорятъ

единодушно, че гръмливия гласъ на Бенковски захваналъ и

свършилъ съвъщанията.

Слъдъ молебена, всички пръдставители положили клет

ва, че ще служатъ върно на отечеството си и ще пазятъ

тайна.

Тогава пристжпили веднага къмъ провърка на пълно

мощнигв на всички пръдставители. Освънъ книжата на Ив.

Соколовъ отъ Пазарджикъ, всички други се указали пра

вилни. По-рано Бенковски още въ Баня върна В. Платна-

ровъ отъ Карлово, за което споменахме. Сжщо отъ тамъ

ще да е върнатъ Спасъ Гиневъ, перущенски пръдставитель,

на който липсало нъщо въ пълномощното. КъмтЙв. Со

коловъ Бенковски билъ особно строгъ. Пазарджишкия пръд

ставитель билъ принуденъ да похарчи една лира и пратилъ

особенъ човъкъ на конь за да му донесе отъ града ста-

тистикитъ, безъ които Бенковски не искалъ да знае за него

като членъ на събранието. Отъ Т. Пазарджикъ се явилъ

още и Д. Юруковъ — като самозванъ пръдставитель отъ

своето родно мъсто, Брацигово, но Бенковски и него вър-

налъ. Той искалъ да види отъ Брацигово непръмено В.

Петлешковъ, комуто е твърдъ довърявалъ и съ пълно пра

во. Споредъ разказътъ на нъкои, за което намеква и 3.

Стояновъ, апостолътъ пратилъ отъ своя страна човъкъ,,

който да подкани Петлешкова, да не отсжтствува отъ съ

бранието въ Оборище. Ако може туй обстоятелство да се

приеме за достовърно, пратеникътъ ще да е тръгналъ отъ

Оборище или отъ другадъ, но всъкой случай по-рано. Как

то ще видимъ, Бенковски се мае кжсо връме на събра

нието, а въ такъвъ кратъкъ срокъ, пратеникътъ не можеше
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да иде до Брацигово и да се върне заедно съ Петлешкова.

А Петлешковъ зема участие, както ще видимъ, въ рази

скванията. Или пратеникътъ ще да го е сръщналъ на гшть,

или сгмъ ще да се е отправилъ за Брацигово по-рано, напр.

на 12 Априли, когато Бенковски е билъ въ Баня, отдъто,

навърно е билъ върнатъ и Юруковъ. Особното внимание

на апостола къмъ Петлешкова добива особна илустрация

послъ. Защото, кога, въ връме на заседанието, възниква

остъръ споръ, както ще видимъ, между Бенковски и го-

лъмо число депутати, Петлешковъ открито е на страната

на буйния апостолъ, и съ своята блага личность склонява

неприятелитъ къмъ помирение. За особното повикване на

Петлешкова отъ страна на Бенковски, говорятъ мнозина

съвръменници, ала отъ Брациговски източникъ, види се, не

ще можемъ нищо да узнаемъ. За по-щателно изслъдване

едва ли може дума да става, слъдъ като и въ най-новата

книга за Брацигово отъ г. г. Хр. Петлешковъ и Ив. К.

Иеремиевъ се признава, че по-точни свъдения липсватъ1).

Едно е фактически върно, че Петлешковъ е стигналъ въ

Оборище късно, въ самия день на заседанието, значи на

14-й, а не на 15-й Априлий, както се пръполага въ^току-

що споменатата книга. ^^?;У'-

Освънъ пълномощните, разгледани^ били и статисти-

китъ, които били свърявани по числото на жителитъ въ всъко

село — число означено въ книгата на Ст. Захариевъ която

се появи въ 1871 г.2). Споредъ послъдни източникъ, —

както бълъжи 3. Стояновъ — броятъ на възстанницитъ въ

четвърти окржгъ се изчислявалъ отъ събранието на 73,532 3)

— което не може освънъ да се земе като пръдполагаема

цифра. Нито статистическитъ листове на пръдставителитъ

сж били нъщо документално, нито дори и цифритъ на Ст.

Захариевъ можеха да бждатъ нъщо надеждно.

За секретари на събранието били провъзгласени Най-

денъ П. Стояновъ отъ Копривщица и Н. Караджовъ отъ

Клисура.

1) .История на Брацигово," 70.

•) Описание на Т.-Пазарджишката кааза", Меп 1872.

з) „Записки,* I 502.

История на Априлското възстание 15
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Следъ едно малко съвъщание съ двамата си другари,

Воловъ и Икономовъ, Бенковски предложилъ да се даде

на апостолите специално пълномощно. Главнигв искания

на това пълномощно се състояли въ малко точки : рамо

апостолигв тръбало да иматъ право да дигатъгдъ)зстание и

никой другъ; тъ ще назначаватъ воеводи и въобще, води

тели; всички разпореждания по възстанието ще произлизатъ

само отъ твхъ и отъ никой другиго. ,,,,.

Въ такъвъ видъ пълномощието съдържало двойно огра

ничение: 1) заграждалъ се пжтя на всички чужди автори

тети къмъ водителство и 2) народътъ се лишавалъ отъ всъ-

ко право да видоизмънява разпорежданията на, апостолите.

Не ще съмнъние, че посл-вднята точка е била по-теж

ка по значение—по-ограничителна и по-неприемлива. '".-.1

Бенковски самъ, види се, ималъ основателни причини,

'за да настоява на исканията си. При малка несполука, тъл

пите' губятъ обаяние къмъ водителигв си и лесно се пов-

личатъ по нови звъзди. Щомъ се обяви възстанието, разни

авантюристи — а може би и знатни личности,-— биха се

явили отъ разни страни, и като повлекатъ множеството

слгвдъ себе си, можеха да измънятъ характера на целото дъло.

ДОтъ друга страна, случаятъ съ панагюрци билъ още

пресенъ въ памятьта на Бенковски. Разпалени отъ умраза,

или залъгвани отъ разни честолюбци, лесно можеха гб, или

други, да създадатъ раздори и да спънатъ делото ' въ най-

решителния моментъ.

Споредъ както пазказватъ нъкои, въ началото още на

събранието Бенковски пръдложилъ да се викатъ всички

членове на панагюрския комитетъ подъ сждд/ за непрости-

телното свое вироглавство. Крайчо • Самоходовъ билъ пра-

тенъ да ги вика, но гб се не явили — подъ пръдлогъ, че

иматъ свои представители, които да отговарятъ за тъхъ.

3. Стояновъ не е излустналъ да ни повъствува и за туй1).

Чрезъ пълномощията Бенковски искалъ съ единъ. раз-

махъ да изскубне злото отъ корень.

1) .Записки,- 1,487.
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Разбира се, че отъ всички присжтствующи, панагюр

скитъ представители е требало първи да почувствуватъ,

каква ржкавица имъ се подхвърля. Къмъ тъхъ се присъе-

дйнилъ Ив. Соколовъ, сжщо обиденъ отъ заПов-Бдничеството

на Бенковски,' и спорътъ бързо се разпламенилъ.

Отгозйцибннигв пръдставители — не безъ основание—-

бояли серда дадатъ сждбата на целото население въ рж-

цет-в на едни хора, съ които се познавали едва отъ три

м-всеци. Влияло е още и вкорененото недоверие на пана

гюрци къмъ Бенковски — поради посл-бднигв случки. Й

посл-в, той бт>ше припренъ, както видъхме, и буенъ до не-

разумность, отъ което панагюрци и други се бояли твърдв.

Единъ такъвъ човъкъ, мислили тъ, щомъ въ ржцъте му

поверятъ неограничена власть, могълъ е безразсждно да

ги въвлече въ най-необмислени авантюри. Разбира се,, че въ

тоя възгледъ се криела гол-вма доза отъ преувеличение.

Човъкътъ, който съ такава твърдость е искалъ задължения

къмъ себе си, ще да е съзнавалъ ясно онова, което и самъ

дължи къмъ другитъ. И наистина, ще имаме случай да ви-

димъ, че Бенковски и до послъдния часъ, когато избухна

огъньтъ, по-добре отъ всички умъеше да скжпи слицин-

скигв интереси на възстанието. • -

Сетне, спорътъ зелъ сжщо идейна и резонерска под-

кладка. както всичко у насъ. Заговорили за нова тирания,

която гласвла да замъсти оная на султана. Времената бЪха

тогава идеалистични. По-преднитъ хора, надъхани отъ иде

ологията на Каравелова и Ботева, не мисл-вха само да 6т-

крехнатъотъ гърба си чуждото иг1*), но ламгвха дори за

республики й комуна. И тогава, както и днесъ още, фра

зеологията и" резонерството отдалечаваха природно практич

ния умъ на българина отъ непосръдствения и мощенъ въз

гледъ въ живота.

Треба да отдадемъ право на Бенковски, че той—ма-

каръ и лошъ парламентаристъ—билъ е, въ случая, добъръ

психологъ и постжпилъ смъ\ло, като водитель. За едно

д-вло, въ което ще падатъ глави, пъкъ и въ вевко друго

—само защото е дбло, а не приказка — не е достатъчно

да убедишъ, и да създадешъ съчувственници, но тръба да
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циментирашъ тия хора въ една цълина, въ едно дисципли

нирано тъло и да ги подведешъ подъ единъ режимъ. Така

че, като захваляваме въ момента тактичния похватъ й си

лата на Бенковски, ние не мислимъ, че бихме станали от-

звукъ на слабостьта на мнозина, които боготворятъ всЬка

ствснителна мърка и всъка самовластна дисциплина. Не е

дума за стъснение и власть, а за редъ и правило, които

могатъ да бждатъ и твърдъ свободни по духъ, .и пакъ да

си останатъ редъ и правило. Не бихъ желалъ да ме ми-

слятъ съчувственикъ изобщо на стъснителни мърки. ..-,

Заслугата на Бенковски, въ дадения случай състои

въ това, че, като апостолъ и заповъдникъ, той е схваналъ

нуждата отъ система и отъ режимъ. Другъ е въпросътъ,

какъвъ тръба да бжде тоя режимъ. Республиканци, консти-

онисти, социалисти, консерватори и всички други партийни

групи въ наше връме не сж анархисти : всъка една отъ

тъхъ е все пакъ за единъ цълесъобразенъ и здравъ режимъ

—само подъ разни форми. То е идея и направление, и не

е намърение и посъгателство. Съ тази мърка тръба да мъ-

римъ и Бенковски.

Сега, другъ е въпросътъ, дали буйниятъ апостолъ не

е билъ въ състояние да налучи и по-добъръ редъ отъ оня,,

на който иска да подчини всички свои съратници въ Обо

рище. Той има силенъ природенъ умъ, за да пръдвижда

онуй, което тръба. Само че образованието и подготовката,

а пъкъ и самитъ жестоки условия, сръдъ които е дъй-

ствувалъ, не му сж помагали, може би, да избере други

по-гладко постлани пжтища.

Доколко той е съзнавалъ нуждата отъ дисциплина, —

макарг и подъ бодливия видъ на едни неограничени пъл

номощия — доколко тая нужда е подхождала и на цълия

складъ на духа му — складъ всъкой случай зеющъ съ

празднини — служи за доказателство единъ уставъ, който

Бенковски съчинилъ, —- споредъ свидътелството на съвръ-

менници и който уставъ е, за съжаление, пропадналъ за

поколението. Своеобразниятъ демагогъ-апостолъ опръдвлялъ

тамъ отношенията на всички подчинени къмъ по-горни,

установявалъ и титли дори за тая цълъ ! 1) Титли, разбира

1) 3. Стояновъ „Записки," I 467.
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се, не е тр-вбало, но бъдното развитие на Бенковски не

му позволило да разбере, че и безъ тъхъ пакъ може под

чинение и дисциплина.

Спорътъ не траялъ дълго, благодарение на енергията

и твърдостьта на Бенковски. Той ималъ болшинството на

своя страна. Гласуването станало съ изтегляне на мечове.

Бенковски показалъ пълна готовность да поведе своигв хора

на страна и да държи съ тъхъ особенъ съвътъ. Воловъ и

Г. Нейчевъ се разчувствували. Разказватъ, че Воловъ дори

и заплакалъ. Него измжчвала мисъльта, че едно велико

дътю, като това събрание, се разпадало, благодарение само

на славянския несгОворъ. Неотстжлчивостьта на Бенковски

и благия нравъ на Волова, който и съ своя развитъ умъ

упражнявалъ обаяние надъ пръдставителигв подвйству-

валъ най-послъ. Пълномощията били подписани, безъ ни

каква поправка. Пръвъ подписалъ Петлешковъ, а слъдъ

него се изредили и всички други строптивци. И тукъ па-

триотизмътъ и въодушевлението надвили.

Послъ туй вече се пристжпило да разръшатъ сжщин

скиге задачи, за които е "било свикано събранието. Въпро-

сътъ, дали да има възстание или не, билъ най-бързо ре-

шенъ. Всички единодушно и безразлично гласували — да

има възстание.

Оставало да се опръдвли точно : по какъвъ на-

чинъ тръба да стане възстанието. Тукъ изпъкнали дв-в мнъ-

ния. Апостолите, съ единъ кржгъ представители около

твхъ, съвътвали четна война. Всички способни да носятъ

оржжие възстанници тръбало да набиятъ гората. Пръдвари

телно щъли да изнесатъ храна, муниции и всички други

потръби на нъкое непристжпно мъсто въ планината и сет-

нъ ще воюватъ въ околноститъ, като пазятъ склада си или

като го прънасятъ —- споредъ нуждата — отъ едно мъсто

на друго.

Болшинството обаче на пръдставителит^ отъ Оборище

били на друго мн-вние. Нека направимъ нъкои общи б-в-

лъжки върху тоя въпросъ. Ето кои обстоятелства сж имали

тяжесть при разискванията.

г
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Като излъзатъ мжжегЪ вънъ, жени и дъца оставали

въ селото или града беззащитни подъ ятагана- Отъ друга

страна, изпъквала идеята, че и пръди излизали възстани-

чески чети изъ планината, но турското правителство хитро

ги провъзгласявало за разбойнически банди. Дори ,.съ. това

султанътъ бъ успъвалъ до тогава да забули очитъ на. Ев

ропа, че въ България нъмало възстание. А че.^и сега пра

вителството е могло да извърши съ възстанието пакъ сж-

щата оная игра. •-щ<;.!

Самъ Бенковски, който съ ръдка сила е схващалъ духа

на връмето и билъ добръ вникналъ въ условията.» въ които

ще де развие борбата, пръдлагалъ цълото население да на-

пустне села и градове, и като излъзе на планината, да се за-

кръпи тамъ въ непръстжпни за неприятеля мъста.

Ще споменемъ пакъ, че смжтно сж отбълъзани въ

всички пов-вствователи отдълнитъ мнъния, възникнали въ

заседанията на Оборище, относително какъ да стане въз

станието. 3. Стояновъ не знае дори на какво мнъние е

билъ Бенковски. 1)" Споредъ него, болшинството депутати

сж били приятели на идеята, цълото население да възстане.

Сжщото твърди и Черновъждъ. 2) Т. Георгиевъ не говори

нищо по тоя пунктъ, сжщо и Бъловъждовъ. Живитъ по

борници пъкъ говорятъ разноръчиво за въпроса. ,Нъкои

твърдятъ, че Бобековъ въ Панагюрище билъ несъгласе,нъ

съ идеята да възстане цълото население. Мисли ,,се дори,

че той пръдлагалъ • плана за чети. >■ 0

Обаче, слъдъ воичко казано , и обмислено, г избрали

единъ сръденъ пжть. Всъкой възстанически пунктъ тръба-

ло да се защищава самъ. Слабитъ сами да се завардатъ

села, тръбвало да се прибератъ съ жени и дъца въ нъкой

отъ ближнитъ по-голъми и по-надеждни за отбрана центрове.

Ония, на които селата били признати за природно

укръпени, смътали себе си щастливи —- не само отъ военно

гледище. Тъхъ е радвала мисъльта, че нъма да напустнатъ

огнищата си. Естествено, че за мирнитъ селяци, не чували

за военни грижи, била твърдъ страховита мисъльта, . да за-.

• . » , .

1] „Записки", 1 502—503.

з] .Кратка история на Панагюрското възстание", стр,,20, ( . ,
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р%жатъ — като чиста непотребица — съ потъ и мжка за

зидани топли стрехи. Тукъ е билъ и сждбоносниятъ вж-

зблъ на делото или на цълото решение.

• И наистина, топлата привързаность къмъ собствено

огнйще: видоизмънява отпослъ значително общигв разпоред

би, зети въ Оборище. А това ще познаемъ при постепен

ното развитие на събитията. Батакъ не отиде никждв, и

никой не отиде въ Батакъ; сжщото бъше и съ много^отъ

околните на Панагюрище села. А по такъвъ начинъ силигв

се разкжсаха, или по-добръ, по този начинъ никаква сила

и не възникна.'"

Копрившенци пръдложили своя градъ, като разполо-

женъ високо въ планината, за центъръ на цълото възста-

ние. 0 Но за такъвъ, въ военно отношение, оставили Пана

гюрище, както ' си бъ-ше то и административенъ центъръ на

революционниятъ окржгъ.

Ала фактически малко значение можеше да има вече

центра, защото окржгътъ се разпада на отдвлни пунктове

за самостоятелна отбрана. Панагюрище добива важность

само като седалище на апостолитъ. А пъкъ, и тука, както

всъкждб, личностьта на Бенковски е била главната* цен

тробъжна сила. Защото, въ самото начало още на възста-

ниетО, Воловъ — както ще видимъ — тръбаше да замине

за :, своя' районъ.

Хитро ^бълежи 3. Стояновъ, че Бенковски не е могълъ

да приеме Копривщица за центъръ. Той още отъ самото

начало на приготовленията избъгва ИвОя роденъ градъ, кж-

двто <бъ пггвдвидблъ, че не може да играе водителска роля.3)

За центъръ на възстанието, казва пакъ 3. Стояновъ,

се избра Панагюрище, гдъто ще заседава главниятъ воененъ

съвътъ, който ще да ржководи движението. А пъкъ за глав

ния воененъ съвътъ споменуватъ и други автори — пакъ

въ сжща смисълъ, което лесно се разбира. Макаръ окрж-

гътъ и да се разпадалъ на отдълни точки, все пакъ об

щото водителство е било неизб-вжно. Така че, Панагюрище

оставалъ • като центъръ не толкова на двйствието или си

лите, но само на водителството.

1] 3. Стояновъ, „Записки" стр. 503.

2] „Записки", I 503.
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Въ по обстоятелствени разисквания не влъзли, тъй като

връмето било кжсо. Изработването на подробния планъ на

възстанието било пръдоставено на специална комисия, из

брана къмъ края на заседанието.

VII.

Продължение. Деньтъ на възстанието. Спорни страни. Послъдно и фа

тално решение. Епизодътъ съ една змия.

Най-трънливъ билъ въпроса за деньтъ на възстанието.

Той бъше донъкждъ предрешенъ за апостолитъ още отъ

Гюргево, както знаемъ, обаче все пакъ деньтъ оставаше

тайна и до днесъ за всички други, а пъкъ и окончателната

дата не бъше тъй установена. Знаемъ, че въ Гюргево бъше

постановено, бунтътъ — всъкой случай — да се прогласи

на 1 Май. 1) Но пръдвиждаше се, за по-късно, пакъ едно

окончателно споразумение между апостолитъ. Бенковски се

затруднявалъ, все пакъ, да съобщи сега предъ такова мно

жество отъ пръдставители и други служащи — да издаде

страшната тайна за деньтъ на възстанието ; боялъ се отъ

пръдателство. И освънъ туй, въ послъдно връме, за самата

точна дата възникнало и малко разногласие между апостолитъ

отъ другитъ окржзи. Отгласъ, до извъстна степень, за туй

разногласие можехме да схванемъ и въ извъстието, що Илйо

Петдесетникътъ донесълъ отъ Търново — че тамъ ми

слили да възстанатъ по-късно и което послужи като непо-

сръдственъ поводъ за да избухне остра вражда межда Бен

ковски и панагюрци. Дори и по-напръдъ било изпъкнало

едно особно мнъние, да се отложи възстанието. Пръзъ м.

Мартъ, имено, апостолътъ на Сливенския революционенъ

окржгъ, Ил. Драгостиновъ, писмено пръдложилъ на друга

ритъ си отъ останалитъ окржжия да опръдълятъ 1 1 Май,

праздникъ на Кирилъ и Методий, за день на възстанието.

Но Ст. Заимовъ твърди, че пръдложението на Илариона

Драгостиновъ е било прието „отъ всичкитъ главни апосто

ли", което мжчно хармонира съ редътъ на работитъ. Не

1] „Заимовъ", .Миналото", стр. 80.
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еж живи Воловъ и Бенковски да ни кажатъ истината. Но

ако гв б-вха приели 1 1 Май, като день, въ който ще въз-

станатъ, никой не ги е притискалъ да установятъ въ Обо

рище 1 Май — както и направиха. Разликата отъ 1 до 1 1

Май е нищожна и не можеше да бжде предметъ за споръ.

Бенковски и Воловъ не ще да сж промълвили за това ни

кому, защото живите членове на панагюрския комитетъ не

знаятъ нищо за това. И осв-внъ това, дори самъ Кукумяв

ковъ отъ Сливенъ, въ своята брошура за Сливенското въз

стание, въ което самъ б-в участвувалъ, пише, че на Сли

венското знаме било пришито надписъ 1 Май 1876. Въ

Сливенъ никой не помни друга дата за възстание. Разбира

се, че подобни свидвтелства, както на живи поборници,

така и на Кукумявковъ, не сж особно важни, защото, пър-

вит-в сж могли, по разни причини, да не бждатъ посветени

въ въпроса, а Кукумявковъ, на когото брошурата е твърдв

невзискателно написана, могълъ е сжщо криво да помни.

Обаче, подобни свидвтелства добиватъ все пакъ поне отри

цателна цъна, че фактътъ да се отложи възстанието отъ 1

Май за 1 1 Май не е билъ тъй изв-встенъ. Датата изобщо

се е държала въ тайна, което лесно се разбира; ала

сжщото е било и за дв-втъ дати. И щомъ въпросътъ за

1 1 май се уредилъ още презъ Мартъ, както твърди Заи-

мовъ, то нтшаше защо хората пакъ да помнятъ 1 Май.

Най-послъ, самъ г. Заимовъ гради твърдението си не върху

запазенъ писменъ документъ, при който случай никой не

можеше да спори съ него; но той говори на память, и

могълъ е сжщо криво или непълно да запомни, Въ Вратца

и въ Търново, както знаемъ, имало е тежнене да се поот^

ложи възстанието, а за това има и спомени. И разногласие,

въ тая смисъль, между Бенковски и съвернитъ апостоли —

разногласие, което не могло да избътне будното внимание

на панагюрци, било изходната точка на скарнята между

гвхъ и Бенковски. Обаче, самиятъ фактъ, че Бенковски е

настоявалъ да се побърза съ възстанието, и че въ Пана

гюрище 1 Май билъ приетъ за день на възстание ; и поглъ\

че нито Бенковски, нито на Воловъ не се противили за

1 Май, свидвтелствува неоспоримо, че по-рано никакво съ
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гласие за 1 1 Май не е било постигнато, поне Панагюрище

не е било давало съгласието си въ тая смисъль. И, значи,

самото съгласие не ще да е било общо. При все това, г.

Заимовъ може пакъ да е правъ, че Иларионъ е писалъ,

възстанието да стане на праздникътъ на Кирилъ и Методия.

Едно възстание е тежъкъ въпросъ. Самитъ апостоли, които

сж пръдлагали дата, едва ли сж вървали толкова точно да

я упазятъ. Могли да се явятъ хиляди непръдвидени случай

ности, които да ускоратъ или забавятъ първата стжпка.

Ето защо, самъ Иларионъ, макаръ и да е правилъ пръд

ложение за 1 1 Май, не ще да е смъялъ да разглася — па

макаръ само отъ пръ\цпазливость — точното връме, съ което

се обяснява и ненадежностьта на сегашнитъ спомени.

Най-послъ, че отъ Сливенъ направили пръдложение,

въ извъстна смисъль, че въ Вратца и Търново били на

друго мнъние, а въ Панагюрище накрай зели посвоему ре

шение, всичко туй още единъ лишенъ пжть илустрира онази

идея, що доста биде освътлена на свое мъсто. Апостолите

отъ Гюргево бъха отъ начало още своеначалници. Тая тен

денция господствуваше у тъхъ. Ето защо и сега нъма цен

трално мъсто, отдъто да послъдва общо разпореждание.

Ето защо нъма единство въ наредбитъ, а господствува до

значителна степень неопръдълено блуждаяне въ тъмнината.

А това е — не ще съмнъние— едно отъ най-болните мъста

на цвлото дъло.

Бенковски въ душата си билъ противъ всъко отлагане.

Духоветъ въ Тракия били неимоверно възбудени'; нъмало

какво да се чака. Протакането объщавало само раздухване

на изникнали раздори. Не билъ далечъ и страхътъ отъ пръ

дателство, което не е мжчно да се разбере, като се земе

пръдвидъ, че цълото население, съ жени и деца, бъше въ

течение на тайната.

Бенковски ималъ и причини да подозира мекушавость

въ събратията си апостоли отъ другитъ окржзи. Той не

бъше достатъчно развитъ, за да схваща международнитъ

отношения. Въ него е владълъ единъ парадоксъ. Той не

довърява на Русия, ни на Сърбия, ни на Европа. А все

пакъ на съчувствието — или се едно — на намъсата на тая
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сжща Европа той базира цълия очакванъ ефекгъ на въз-

станието. Планътъ на апостолитъ въ Гюргево бъше твърде

ясенъ и простъ въ тая смисъль. Така че, Бенковски— единъ

генералъ, но въ душата единъ простъ и въренъ войникъ

— не е могълъ да го не разбира и слъдва. Възстанието

тръбало да стане. За дъйствителенъ успехъ, съ собствени

сили, мжчно могло да се мисли, че и Бенковски не мисли.

Но турцитъ — като бждатъ пръдизвикани — ще прибътнатъ

до клане, а клането ще докара намъса и спасение — както,

впрочемъ, и стана. Като заключение отъ тоя парадоксъ ес

тествено и по формаленъ начинъ е тръбало да произтича

едно неудържимо бързане, което въ сжщность и спаси до

голъма степень делото.

Благоразумието, всепакъ, е диктувало, отъ друга стра

на, да не се казва опръдълено деньтъ на възстанието

предъ толкова слушатели, между които лесно е могло да

се намъри нъкой пръдатель. Затуй, Бенковски се ограни-

чилъ да обясни, че тоя день, въ който ще се развъе зна

мето на свобода, не е далечь. Само пръдставителитъ отъ

ухо на ухо си шушнели, че това ще бжде 1 май. Та и

всички се завърнали по домоветъ си съ тая. мисъль. от

А пр^двидъла се и една кауза, твърдъ много диплома

тична и, „много деликатна. Тя хвърля и най-добра свътлина

върху пйихологията на оня високъ моментъ, който е финала

на събранието — моментъ, когато ще да се разотидатъ пръд-

ставителигв. Думата е пакъ за бързането — за фаталния

страхъ отъ' всъко отлагайе. . 5 к--

Казали просто и чисто : ако властьта, по подозръние

или пръдателство, тури ржка на по-виднигв съзаклътници,

възстанието може пръди връме да се осакати. Тръбало,

прочее, да се пръдвиди всичко. Въстанието е тръбало да

стане при всички възможни— пръдвидени и непръдвидени

и пръдполагаеми спънки, при всички жертви.

И наистина, тукъ вече ние сме на зенита на възтор

жения патриотически духъ и на напрежението, до което

се бъше стигнало въ туй забълъжително събрание.

По всички спомени, Бенковски хвърлилъ идеята и тя

се приела. Приело се нъщо сждбоносно, нъщо твърдъ.



236 История на Априлското възстание

крайно. Приело се най-знаменателното ръшение на тоя

оригиналенъ парламентъ. Ала, колкото и да е — на първъ

погледъ — страховито туй решение, то ще спаси делото,

ще запази положението. А ето това решение. Ако властьта

— по подозрение — се опита, да тури ржка на кой и да

•бжде съзаклътникъ — разбира се, на първа ржка ще по

сегне на н-вкой отъ предводителитъ — то възстанието

тръба веднага да се обяви, макаръ пр+зди срока. Но градъ

или село, развъе ли, по тоя начинъ, знамето, всички други

села и градове сж дължни да го посл-вдватъ.

Резонътъ на това ръшение е твърди простъ и лесенъ

за оцънка. Сл-вдъ толкова мжки и жертви, сждбата на

едно движение не можеше да се свърже съ една твърдо

скована дата. Много ли връме треба на властьта, за да

удуши всичко, щомъ недай Боже пръдателството го

освътли за всичко и щомъ тури то ржка на всички по-

видни водители? А какво бихме казали, ако властьта

успъеше да извърши всичко туй, напр., два дни само пръ-

ди сждбоносния срокъ? Нима само въ име на едно свето

ръшение тръбаше да скръстятъ ржцъ и да бждатъ н-вми

очевидци, какъ жестокиятъ властитель мачка подъ безми-

лостенъ кракъ всички идеали и мечти — ония мечти, съ

такъвъ трепетъ и толкова жертви отгледани !

Но и формално нелогичната страна е повече отъ оче-

биюща. Толкова трудъ и жертви сж положени, а ръшавало

се, при най-малкия несгоденъ и неочакванъ случай да се

хвърли всичко на въздуха. Защото, едно пръждевръменно въз

стание не можеше да об-вщае нищо добро. Тъй като, по ду-

хьтъ на онова решение, главниятъ страхъ е отъ пръдате-

.лигб, то посл-вдни куриеръ отъ едно дребно село, хванатъ отъ

властьта, който при мжки, на които ще го подложатъ, изкаже

нъкого отъ своитъ предводители, могълъ е да възбунтува

селото и да повлече безъ връме подиръ си цълия окржгъ.

Такова едно дъйствие, освънъ дъто е безцълно и пребър

зано, то говори противъ старите революционни традиции

и въобще противъ съкой революционенъ духъ. Нима, по

стариятъ уставъ, свкой съзаклетникъ не бъше дълженъ

докрай — при всички мжки и изтезания — да пази тайната,
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за която се е клълъ, и даже да не тръпва нито пръдъ

смъртьта? Кое може да бжде, прочее, най-елементарното

заключение отъ това? Нека го кажемъ. То е: хване ли се

нъкой, той тръба да мре. А другитъ нъма защо да въз-

ставатъ пръди срокътъ да дойде — пръди да послъдва

общо разпореждане. Хванатиятъ тръба да земе отрова, да

се самоубие. Най-послъ, ближнитъ около него съзаклетници

тръба да се въоржжатъ, да го освободятъ насила или да

го убиятъ. Наистина, нъкой би казалъ — съ право — че

въ 1876 стариятъ уставъ съ неговитъ строги наредби не

бъше вече въ сила. Да, то е върно, ала клътва с€ пакъ

имаше и сега, и поржки и наржки се правяха за геройска

смърть !

Въ единия или въ другия случай, хващането на кой

и да е революционеръ отъ страната на властьта не могло

и не тръбаше да подига въпросъ за избухване на повсе-

м-встно възстание, а само бъше случай за геройски под-

вигъ на единъ или другъ хванатъ.

Но както и да е, ръшението си е ръшение, и разгле

дано тъй, както си е само по себе, то говори най-добръ,

доколко нервитъ сж били болезнено напрътнати въ Оборище;

то говори, за жалость, сжщо и за туй, че върата на пръд-

водителитъ не е била еднаква и беззавътна къмъ повъре-

ницитъ.

И послъ, мълвата за туй ръшение скоро се пренесе

въ Панагюрище, и раздуха, както ще видимъ, пламъцигв

на стария тамъ раздоръ, като ги докара до крайность.

Защото, самитъ апостоли не издаваха ли съ туй ръшение

слабигв и ненадеждни страни на своето двло?

Обаче, истината е, че въпросътъ за фаталното ръше

ние, — така поставенъ — а имено, че послъдното село за

единъ свой куриеръ ще въвлече, безъ връме, ц-влия окржгъ

въ огъня — това е само страховита игра на фантазията.

Взетото ръшение е било само пръдпазителна клапа про-

тивъ общо пръцателство.

И тъй като общото пръдателство побърза веднага

слъдъ заседанието въ Оборище, то би казалъ човъкъ, че

фаталното пръдчувствие като водениченъ камъкъ ще да е
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лежало на душитъ на народнитъ избраници, и притискало

ги е, като ги принудило да зематъ едно решение, толкова

страховито, колкото и неизбъжно.

Единъ слепъ случай се притича и тукъ, въ Оборище,

на помощь — и то въ най-решителния моментъ — за да

възбуди въ душитъ на памятните народни избранници

дремящиятъ дълбоко въ народния духъ суевъренъ миро-

гледъ на прадедитъ. И по средъ ония пушинаци затреп-

тъва, по неочакванъ начинъ, най-тънката съзерцателна

струна на фаталистичната българска старинна душа. Единъ

смокъ, черенъ като видение, завива се отъ нъкжде, и

като се пустне право къмъ сърдцето на народното събра

ние, пълзи между краката на развълнуванитъ избраници.

Една черна сенка попълзява по челото на всички. Черниятъ

смокъ е лошо пръдзнаменование. Така гласи повърието.

Воловъ — въ изблика на младежки критицизмъ — хваналъ

смока за опашката, но билъ ужиленъ. Злото се увеличило.

Всеки сега по-силно чувствувалъ, че предзнаменованието е

пълно, и че въ лошия знакъ се крие пръстътъ на на-

ржчницата сждба.

VIII.

Продължение. Извънредната комисия. Въпросътъ за>рейния съ-

сгавъ. Протоколътъ.

Но връмето легвло. Деньтъ напръдналъ. Било при-

вечерь. На ясното МСбе се повлекли тъмни облаци. Силенъ

дъждъ и' градъ рукналъ отъ горъ. НЬмало вече какъ да

стоятъ тука. Изникнало мнъние, да се избере комисия,

която да изработи подробния планъ на възстанието, както

и да назначи официално деньтъ, въ който ще се развие

бунтовното знаме. Ако нъкждб последва необходимость да

възстанатъ преди срока, ще известятъ центъра на окржга,

отъ дето ще се издаде обща прокламация и ще се обяви

възстанието.

Въ избраната комисия влъзли, освенъ тримата апосто

ли, още Искрю Мачевъ и Г. Нейчевъ, Н. П. Стояновъ,
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Н. Караджовъ, Ив. Соколовъ, Д-ръ В. Соколски, В. Пет-

лешковъ, Хр. Търневъ, Попъ Груйо и Нено Лулчовъ Гуговъ.

3. Стояновъ между членовегв б-влъжи и втория депу-

татъ отъ Копривщица— Тодоръ Душанцалията, което не е

верно1). Сжщо криво е означилъ името йа Петришкия

Нено Лулчовъ Гуговъ, като го бълъжи Нено Миндовъ.

Такова име нвма въ списъка на представителигв, — спи-

съкъ който и самъ той ни е далъ2).

Белов-вждовъ криво именува Пловдивския пръчцстави-

тель Г. Търневъ. Георги е по-малкия братъ на Хр. Тър

невъ, който е още живъ и бъше членъ въ комисията.

Сжщо е погръшно, че Лулчо и Нено Гугови били членове

на комисията3). Само Нено е билъ. Погръшката е допуст-

налъ и Т. Георгиевъ, като бълежи истинския представи-

тель подъ име Лулчо Маневъ.

Ще прибавимъ още нъколко думи за състава на тази

комисия. Лицата,, що я образуватъ, сж подписали единъ

протоколъ, който ние притежаваме — въ преводъ, разбира

се—и то подъ несигурната редакция на изпитателната коми

сия въ Пловдивъ. Протоколътъ е приложенъ къмъ поменатия

вече еднажъ рапортъ на тази комисия. Подписигв сж тамъ

тринаесеть. Къмъ протокола има приписка— единъ видъ за

верка — отъ В. Соколски. Последни подписалъ и твърди, че

пръводътъ е точенъ и, освънъ туй, бЪлъжи още, че коми

сията, която съставила протокола, състояла отъ 12 лица

и отъ самия него („сотрозее (1е (1оиге регзоппез е* (1е

то1 ) — значи състояла се е всичко отъ тринаесеть лица.

Лицата, обаче, които Зг .Стояновъ туря подъ своя преве-

денъ протоколъ, сж само 12. Ние не може да знаемъ, от-

дъ- е той заимствувалъ пръвода си, и какъ не е можилъ

да забълъжи противоръчието. Но то е тамъ. Колкото се

отнася до самигв имена на тринаесетьтъ комисари, тукъ

въпросътъ е още по-мжченъ, макаръ 3. Стояновъ и да ни

го е разръшилъ доста сполучливо. Работата е, че протоко

лътъ ние имаме, както се каза, въ пръводъ ; преведенитъ

!) В. Б-вловеждовъ .първа пушка*, 58.

«) .Записки" I, 506.

*) Б-бловЪждовъ „първа пушка" ст. 58.
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пъкъ подписи ни казватъ, въ много отношения, толкова

колкото и нищо: преводътъ е почти невъжественъ и стои.

вънъ отъ вевка критика. За илустрация ние ще приведемъ

самитъ имена, както сж означени тб въ синята английска

книга, а гб сж:

Ре*ес1)кой', Бе1е^ие (1е Вга!сЛжоуа (Брацигово).

1оуап 8окоюй\ Бе1е&ие (1е Вазагс^к,

81оуапо#, 0е1е&ие (1е Атга*-а1ап (Копривщица).

8окою1Т, Бе1е#ие йе Ргоиспеп^а (Перущица).

Но! (!). Бе1е§:ие (1е БегЪап(1 (Клисура).

СЬ1з!аИ 2гш, Бе1с^ир (1е РЬШрророИ.

еогапоЯ (?).

Вапсо СгогапогТ (?).

Магс|ие* СгадосЦ (?).

Мегс^огУ (?) Бе1р^ие сГ Оюик-Кеиу (Панагюрище).

Ре1те УоикоЙ'.

Зоще ВепкоМ1 (Еиуоуе (1е ВоитеН).

^о^^е 1сопошогТ.

Прочее, освънъ тримата апостоли, означени сж и де-

веть пратеници, отъ които само на седемь ни даватъ мтз-

стопроизхождението. Имаме пръдставители отъ Брацигово,

Пазарджикъ, Копривщица, Перущица, Клисура, Пловдивъ и

Панагюрище. Оставатъ три м-вста неозначени—за да стане

числото 10, а заедно съ апостолите— 13. Но тъй като отъ

Панагюрище сж двама представители, то мъстата треба да

намалимъ на двтз, и гв се допълватъ: Баня и Петричъ. Но

3. Стояновъ прави и друга гръшка. Той бълъжи въ съ

става на комисията още : Тодоръ Душанцалията и Нено

Мандовъ1)—както отбълъзахме и по-напръдъ. А подъ пръ-

ведения пакъ отъ него протоколъ2) гЬзи имена се не сръ-

щатъ, и на место гъхъ се явява Попъ Груйо. Но и въ

двата случая, лицата, заедно съ тримата апостоли, у 3.

Стояновъ сж само 12, което не може да бжде истина, поне не

отговаря на единствения документъ, който притежаваме по

въпроса. За верване е, че дванаесетьгв лица, подписани

1] .Записки*, I, 506.

2] 1ЬМ, 523.
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отъ 3. Стояновъ на протокола, сж допълнени отъ него или

отъ другиго, отдъто е той зелъ своя пръводъ на память.

защото отъ самия рапортъ на Пловдивската изпитателна

комисия не всички имена, както видъхме, би могли да се

прочетатъ. И сб пакъ, тъзи 12 имена сж върно обозначени,

и отговарятъ на всичко онуй, що може да се проучи и съ

бере днесъ. Тринадесетото лице, за което имаме сведения,

че се е числило въ комисията, ще да бжде Нено Лулчовъ

Гуговъ отъ Петричъ, за когото, подъ единъ или други

видъ самъ 3. Стояновъ тоже споменува.

Така че, съставътъ на комисията е, както го вече да

дохме : Искрио Мачевъ, Г. Нейчевъ, Найденъ П. Стояновъ,

Н. Караджовъ, Ив. Соколовъ, Д-ръ В. Соколски, В. Пет-

лешковъ, Хр. Търневъ, Попъ Груйо, Нено Лулчовъ Гуговъ

и тримата апостоли. •

Пръдставителитъ вече били яхнали на своигб коне,

готови за пжть, и подъ разпънати чадъри за да се пазятъ

отъ буйния дъждъ. Тъ пожелали добъръ пжть и добро

виждане единъ на други, когато привтасалъ специалниятъ

куриеръ съ писмо отъ Вратца. Бенковски самъ разпеча-

тилъ писмото и не далъ другиму да го чете. Той гърмо-

гласно възвъстилъ на готовигв за пжть пръдставители,

жадни да чуятъ, що става въ другитъ окржзи,—съобщилъ,

че, споредъ писмото на апостолътъ отъ Вратца, Заимовъ,

тамъ всичко е било вече готово. Съ възторгъ и ръшени

да възстанатъ, пръдставителитъ се запжтили за дома си.

Бенковски обаче не билъ казалъ сжщинското съдър

жание на писмото. Ето какъ 3. Стояновъ възпроизвежда

на память писмото на Заимова, прочетено „на високъ гласъ

отъ самия Бенковски". „Ние сме вече готови, братия. Ако

днесъ ни се пръдстави случай, т. е. че и другитъ окржзи

сж така сжщо готови, то ние ще да развъемъ знамето за

свободата".1) Заимовъ отрича да е писалъ подобно нъщо2).

Единственото, което и той допуща, че ще е могло да има

въ писмото му, било слъдното. „Може би, казва той, въ

писмото си за насърдчение азъ съмъ казалъ: „ние сме го

1) „Записки", т. I, стр. 506.

2) .Миналото" 82

История на Априлското възстание 16
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тови, а вие какъ сте?"1) което наистина не би било едно

съ думитъ на 3. Стояновъ. Но мимоходомъ треба пакъ да

забелъжимъ, че, като казва туй, Заимовъ погръшно допу

ща, че куриеритъ, които сж. донесли това писмо, сж били

Шишковъ и Найденъ Дриновъ. Послъдни никоги не е билъ

въ Вратца по комитетска поржка. Другари на Шишковъ

сж Лулчо Гуговъ, Павелъ Х. Симеоновъ и Ил. Янковъ,

които отишли въ Вратца съ пари за пушки и, както твър

ди Заимовъ, върнали се съ праздни ржцъ\ Работата е, че

гвзи пратеници за оржжие отишли и върнали се по-рано,

преди Оборище. А следъ тъхъ ще да е отишълъ за Вратца

дРУГЪ Н"БКОЙ. 2)

1) 1гла.

") При лична среща съ г. Заимовъ, тоя призна, че писмото, четено въ

Оборище, ще да е донесено или отъ Илю Педесетникътъ, който нарочно му

билъ донесълъ писмо отъ Бенковски тъкмо преди Оборище, (но което едва ли

може да бжде вЪрно, защото Илю въ туй време ходилъ въ Търново),—или отъ

специаленъ вратчански куриеръ. Ще добавимъ, че и 3. Стояновъ говори за

врачански куриеръ, а не за другиго ("Записки", I 506) и Заимовъ въ своята

критика, по погрЬшка е намЪсилъ едно съ друго. Времената се изминали,

работите не се помнатъ осв-внъ мжтно! Разбира се, че не е толкова важно обстоя

телството, кой е донесълъ писмото. Колкото за съдържанието на писмото,

всички живи още представители отъ Оборище говорятъ единодушно, че из

вестията отъ Вратца били най-насърдчителни, което само потвърждава каза

ното отъ 3. Стояновъ. Съ други думи, не подлежи на съмнение, че Бен

ковски, имено, въ тъзи смисъль е съобщилъ на всички представители що^

съдържа писмото. Но той самото писмо никому не далъ да го чете Не е

възможно, Заимовъ да крие писаното си, пъкъ и нт>ма защо. Отъ друга

страна, Бенковски вече еднажъ скрива мнението на търновските апостоли за

отлагане на възстанието, а пъкъ Заимовъ твърди, че имало съгласие дей

ствително да се отложи, та не е могълъ да пише въ друга смисъль. Отъ

всичко туй може да се заключи, че Бенковски и тука е повторилъ пакъ своя

маниеръ, да крие сжщинския смисъль на писмата. И наместо да разруши

решенията на Оборище, той импровизиралъ върху писмото на Заимов.1 на-

сърдчителни думи, които не се съдържали въ него.—Нено Гуговъ, въ отдел

ни записки, съобщава, че на края на заседанието въ Оборище стигналъ Лул

чо Гуговъ съ писмо отъ Заимовъ; но бърка като тълкува, че това писмо е

било за пушките отъ Влашко, и че Заимовъ казвалъ, какво, възстанието не

треба да се обяви преди 21 Май. Той претендира още, че не Попъ Груйо,

а той билъ пратенъ за Бенковски и довелъ го. Имало стража подъ начал

ството на Ив. П. Лековъ, (?) която да придружава апостолътъ. Илю Стоя

новъ казва сжщо, че Лулчо Гуговъ е стигналъ отъ Вратца съ писмо на края

на Оборище. Всичко туй, безъ да бжде измислица, треба да приемемъ катс

забъркани спомени.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

Комисията въ Панагюрище.

I.

Текстътъ на протокола. Критически бЪлЪжки. Въпросътъ за вънкаш-

ни воеводи.

Избраната на Оборище комисия заседавала три дни

въ Панагюрище, отъ 15 до 17 Априлъ включително. Тя

събрала всички свои ръшения по плана на възстанието въ

единъ протоколъ, съчиненъ въ видъ на катихизисъ отъ

въпроси и отговори. Той е ежлциятъ, за който едва-що го

ворихме. Тоя протоколъ е подписанъ въ поогбдния день

отъ съв-вщанията, 1 7 Априлий, и въ такъвъ видъ, съ за-

тжпкване на възстанието, е падналъ въ турски ржце. Съ

дебната комисия въ Пловдивъ, за която споменахме, изва

ди го, въ френски преводъ, на свт>тъ. Разбира се, дали

преводътъ не е подправенъ, ние не можемъ да сждимъ;

нито пъкъ и името на оная комисия внушава особно

довърие, за да приемемъ този преводъ безъ резерви.

Ето протоколътъ, преведенъ отъ френския текстъ,

както го намираме въ английската синя книга.

Протоколъ на заседанието отъ 17 Априлий, станало въ Па

нагюрище подъ председателството на Георги Бенковски.

1. Питатъ апостолитгь: съгласни ли сте да се дигне зна

мето на възстанието на 1 Май? — Отговоръ на комисията: Да,

само че предварително тръба да ни се извести отъ 25-й Априлий.

2. /7. Нуждно ли е да се изгорятъ: Одринъ, Пловдивъ и Па-

зарджикъ? — О. Да.

3. /7. Нуждно ли е да се разрушатъ желЪзниците и теле

графните жици? — О. Да, нуждно е да се разрушатъ.

4. /7. Тръба ли да се съсипатъ : Карлово, Златица и Ихти-

манъ?—О. Да.

5. П. Тръба ли или не да се горятъ селата?— О. Да.

6. /7. Всичките ли села треба да се горятъ въобще?—О. Не

всичките села.

7. 77. Кои еж прочее селата, които особно ще трЪба да се

изгорятъ 7 — 0. Всички ония села, ежществуването на които може
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да повръди на нашето вьзстанническо дъло, непременно тръба да

се изгорятъ.

8. /7. Какъ тръба да постжпимъ съ ония българе, които не

възстанатъ на опръдъления день? — О. Тръба да ги принудимъ съ

всички средства.

9. /7. Какъ тръба да се държимъ къмъ смъсенитъ села? Тръ

ба ли да ги възбунтуваме или да ги оставимъ на турско благово

ление? — О. Възстаннически чети, организирани въ чисто български

села и находящи се на близко около смт>сенигЪ села, тръба да се

отправятъ за тие послъднигв м-вста, за да освободятъ българигЬ

отъ турски ржцъ и да ги отведатъ на опръдъленитъ за събиране

пунктове.

10. /7. Какво поведение тръба да държимъ къмъ ония турци

отъ смъсенитъ села, които се съпротивятъ на нашитъ желания? —

О. Да ги изколимъ, да ограбимъ имането и да изгоримъ жилища

та имъ*)

11. /7. Какъ тръба да се отнесемъ съ населението на тур-

скитъ села?—О. Възстанницитъ, безъ да губятъ връме, тръба да ги

нападнатъ и, чрезъ огънъ и мечъ да ги накаратъ да се подчинятъ.

12. /7. Какъ тръба да се отнесемъ съ ония муслюмани, които

се покорятъ?—О. На часътъ ще тръба да имъ съберемъ оржжията,

мунициитъ и движимитъ имущества, сръщу които ще да имъ се

дава по една разписка, подписана отъ главатаритъ на вжзстанието.

Тие гехни имущества ще да се пазятъ въ българските съкровища;

въ никой случай не бива да се обира (^шзиоппег) мирното на

селение.

13. /7. Какво поведение тръба да държимъ^къмъ покорените

мусулмани?— О. Тъ ще се повърятъ на нашитъ агенти, които да ги

отведатъ въ възстанническитъ пунктове. Отъ тамъ тъ ще бждатъ

изпроводени, заедно съ фамилиитъ, дъцата и старцитъ си, къмъ

ония избрани мЪста, които служатъ за прибт>жище на собственнигв

наши семейства; тъ ще живъятъ тамъ като наши братия. Нашата

свята длъжность е да бдимъ за тъхното благоденствие, за живота

и религията имъ, както за честьта и живота на нашитъ фамилии.

Ако нъкой се осмъли да закачи на честьта жена или момиче, биле

тие отъ коя и да е народность и вЪра, ще бжде застръ\ленъ съ

шесть куршума. Младежитъ ще бждатъ поставени подъ надзора на

нашитъ агенти.

14. П. Какво тръба да правимъ съ кжщитъ, които принадле-

жатъ на покорените турци? — О. Тр-ъба да се съобразимъ въ тоя

случай съ онова, което е казано въ 7-й чл. на настоящи протоколъ.

15. /7. Кои еж градоветъ, които тр^ба да бждатъ изгорени?

Нуждно ли е да се постжпи, споредъ както е казано въ членъ 2-й?

*) Кой може да повярва, че тъкмо това е решено въ Панагюрище?
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— О. ТрЪба да се съобразимъ съ онова, което се избере за най-

подобающе и да горимъ тия градове, дЬто по географическо поло

жение и постжпъка на населението ни наложатъ това.

16. /7. Какъ тр-Ьба да се постжпи съ ония българи, които

живъятъ въ градищата? — О. Тръба да се покровителствуватъ.

17. /7. Слъдъ като се изгори Пловдивъ, какъ трЪба да се

направи, щото да можемъ да спасимъ българското население? — О.

Ще имъ се отиде на помощь отъ двъ- страни. ТрЪба да се събе-

ратъ наедно и да се пратятъ вънъ съ всичката сила, съ която раз

полагаме него вр-Ьме.

18. П. Какво ще да се направи съ Одринъ? — О. Понеже

нъмаме свои хора въ тоя градъ, за сега е невъзможно да вземемъ

никакво решение по тоя въпросъ.

19. /7. СлЪдъ като изгоримъ Т.-Пазарджикъ, какво тръба да

се прави, за да спасимъ българското население отъ тоя градъ? —

О. Тръба да имъ проводимъ подкрепление и да ги защитимъ.

20. /7. По кой начинъ може да имъ се помогне и отъ гд*,

имено, може да имъ се проводятъ сили извънъ! — О. Наша свята

длъжность е, да съберемъ колко е възможно повече хора отъ окол

ниге села, които да се присъединятъ къмъ панагюрското отдЬление,

поставено подъ командата на Бенковски, което ще поведе атаката.

Четиредесеть пожара тръба да пр-вдшествуватъ влизанието на въз-

станницигъ въ града ; населението прочее само тръба да тури огъ-

нътъ на съкждъ. Пръ\ди да вл-взатъ въ града, онзи, когото глав-

ниятъ воевода назначи, ще тр-Ьба да влезе въ града ; жителитъ сами

ще тръба да се втурнатъ ежщо вжтръ. Двадесеть души се опр-Ь-

дЪлятъ да запалятъ Пловдивъ и други десеть за да запалятъ Од

ринъ. Пазарджишкия депутатъ Соколовъ се задължава да испрати

тие тридесеть души, по назначениге имъ мъхта; никакво ново ре

шение не ще да се пръдприеме, докато не се испълни това по

становление.

21. /7. По кой начинъ трЪба да изгоримъ Ихтиманъ, ако не-

можемъ да испратимъ свои агенти въ тоя градъ? — О. Половината

жители отъ селата: Мухово, Василица и Дакралъ, тръба да напад-

натъ на черкескитъ села, находящи се м-Ьжду Мухово и Василица;

а другата половина трЪба да нападне на Ихтиманъ., който ше да се

пръдаде наогънь и грабежъ.(!)&ГБдъкато изпълнятътуйотмжщение,(!)

ще отидатъ на Вътренъ, за да пресекатъ телеграфнитъ жици, а

оттам ь на Маркова-Врата, съ цъль да завардятъ прохода. Едно от-

дъление отъ 50 души ще потегли за ВЪтренъ да го запали, заедно

съ всички други села, които се намиратъ на Татаръ-Пазарджишкото

поле, гЪзи хора треба да се върнатъ въ Калугерово, за да вардятъ

прохода къмъ Панагюрище.

22. /7. Въ случай, че не можемъ да изпратимъ свои хора въ

Златица, що тръба да се направи съ тоя градъ ? — О. Сто души
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бунтовници отъ Копривщица, подъ пръдводителството на войвода

Илю; двъстъ души панагюрци, подъ началството на Стоянъ Троп-

чевъ (ОоЪгокпо) и сто души отъ Петричъ, подъ началството на

Крайчо Войвода съ войводата Нено Гуговъ, (Шо Союкпа 1е уое-

уойа (ГАуга1-а1ап !) тръба незабавно да потеглятъ предварително за

Пирдопъ, гдъто ще да оставатъ до педесеть души отъ четата,

които ще да иматъ за дльжность да подигнать на възстание окол

ните български села ; друга една часть отъ тия чети ще тръгне

къмъ София. Дружините, поставени подъ командата на странни

войводи, ще завардятъ проходътъ Ташь-Кесенъ, а останалата часть,

отъ четата ще бжде раздълена на малки дружини, които ше налег-

натъ турските села и ще дигнатъ златишкитЪ българе, които отъ

после ще отведатъ въ Петрич ь.

23. /7. Какво тръба да правимъ съ Копривщица и Панагюри

ще?—О. Тъ треба да се поставятъ въ отбранително положение, за

да послужать за прибъжище на околните села.

24. /7. А съ Клисура какво тръба да се направи?—О. Жите

лите на Клисура тръба да се присъединятъ къмъ възстанницитъ отъ

Слатина, а послЪ ще се раздътгятъ на две части; едната оть тъхъ

ще да се натовари да пази Златишки проходъ отъ кчмь юго-за-

падна страна; а другата часть ще отиде съ сто души работници,

снабдени съ мотики и лопати, да изкопаятъ траншеи на пжтьтъ отъ

къмъ Слатина. Тие последниге ще да се управляватъ отъ Г. Ико

номови, а Пишо (Ркпо) ще предвожда първото отдъление на За-

падъ, и ако поиска помощь, ще да му се изпрати, както и оржжие

за 100 души.

25. /7. Какво тръба да се направи съ балканътъ ? (Сръдна-

Гора). — О. Нуждно е и неизбъжно, да се защитят ь неговитъ три

прохода на селата: Чукурлий, Калоферъ и Крумеджий. Триста души

бунтовници, слъдъ като изгорятъ селата: Паничери, Демирджилери,

Синджирлий, Кйоселедже, Киселери, Ооаоиа Мафаг (?) СчЪс1]а,

Горня и Долна махла и Каратопракъ, тръба да завардят!, проходътъ*

на Чукурлий ; петстотинъ души съ мотики и лопати ше дигнатъ

шанцове на последното мъсто, запазването на което се повърява

на Вжлка изъ Киселери ; така ежшо тръба да се запазятъ селата:

ВаЬуа, Собаджелий, Кочмарлари и Бераджикъ. Жителитъ отъ села

та Маджари и Багазлари еж длъжни да отидатъ въ Калоферъ за

да запазятъ прохода. Жителитъ отъ Метеризово и Арапово, слъдъ

като прогонятъ турцитъ отъ тия мъста, ще отидатъ съ своигв фа

милии въ Калоферъ. Войводитт, Стоянъ и Андонь, които ще иматъ

подъ началството си петстотин!, души юнаци и съ помощь отъ вън

ка („ауес 1е соппи ^и^а е1гап§ег") ще разсипят!. Тарлаларъ и Су-

буданъ. Селянитъ отъ N616 и Б1Ь1аиа]'оуа ще прънесатъ фамилиитъ

си и дъщата въ Мегас1]1ик и въ Калоферъ. Поменатитъ чети ше за-

владъятъ селата, които се противятъ, и ше ги приведатъ въ под
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чинение. Жителите на селата: ЗЬгпоуа, Татаръ Пазарджикъ, Укапоуа,

ТсЬепопа, К158еп-Мап11ез51, АсМИаг, Сага-Тспеи1, КоигЬаг-ВеМе, 1з1а-

1апг и Ей1цте1ег съ едно отдъление отъ възстанници, ще се отпра-

вятъ за ТогЬапа и ще запазятъ тоя проходъ. Те ще идатъ съ жи

телите на шесть или седемь околни села на 1гза11(?), въ селото

Мафаге, за да пазятъ заедно съ жителите на МасЦеИш и Калоферъ,

селата на Казанлъкъ и Заара и на Чирпанъ, като се закр-впятъ въ

планинитъ, владЪющи надъ полето.

26. /7. Какъ ще да се. гарантира безопасностьта на фами

лиигв и тъхното отиване въ опредълените пунктове ? — О. Селе-

ните еж. длъжни да натоварять своите семейства на кола или на

коне, които, въ определените места, ще се пазятъ отъ по четире

стражи. Тия, които ще се намиратъ отпредъ или отзадъ, ще се

придружаватъ отъ избрана конница, а ср-вдата ще се пази отъ въ

оржжени пешаци. Така ще придружаватъ тия дружини кервана до

местоназначението му. Една малка чета ще бжде оставена да пази

останалите имоти, които не сж се още пренесли. Сичките села,

следъ като се изпразнятъ, ще се предаватъ на огънъ. Бежанците

отъ Тспегфеи ще построятъ двесте други кжщи за ония, които еж

безъ покривъ.

27.. /7. Где, имено, тръба да се поставятъ жените, дъцата и

провизиите? — О. Жителите, които се намиратъ отъ с. Сотиръ на

горе, ще отидать къмъ Ахж-Челеби изъ планината.

28. Сичките жители отъ юго-западната страна на р. Марица

до Перущица, Костенецъ и УепсЗа, треба да отидать въ Доспатъ

презъ Батакъ ; въ средоточието на Батакъ ще се намиратъ още

други дванадесеть села, находяши се въ Разлошки окржгъ. Пред-

водителството треба да се повери на тези села.

29. Сичките села около Коюнъ-Тепе, заедно съ ония, които

се намиратъ отъ Пловдивъ на единь часъ растояние, тръба да оти-

датъ въ Копривщица.

30. Татаръ-Пазарджишките села, които се намиратъ отъ тьзи

страна на Марица, отъ Панагюрище до Мечка и отъ Поибрене до

Петричъ, треба да се изпразднятъ и жителите имь ще си избератъ

дъ да отидатъ.

31. Изпразването ще да стане, както е казано въ членъ 26.

32. 77. Нуждно ли е да се изгори София? — О. Да.

33. /7. Какъ тръба да стане това? - О. Десеть души пана

гюрци, петь души перущенци, петь души брациговчени и десеть

души отъ селата : Петричь, Мечка и Поибрене, сички тридесеть

души, снабдени съ фитили, газъ и други запалителни вещества, ще

бждатъ натоварени да предадатъ на огънь тоя градъ.

34. /7. Нуждно ли е да се прекженатъ телеграфите?—О. Да.

35. /7. Какъ треба да се развалятъ железниците между Бе-

лйово и Катуница ? — О. Треба да се съсипатъ сичките мостове,



248 История на Априлското възстание

помпигЪ и ония локомотиви, които се намиратъ въ резерва на Са-

рамбейската станция. Захария се задължава да бди за испълнението

на тая мЬрка.

36. /7. Требва ли да се чака условниятъ день за възстание?

— О. ТрЪба да се чака до колко обстоятелствата ни позволяватъ.

Горнитъ параграфи се удобриха, по болшинство, отъ тримата

апостоли, отъ избранитт. комисари и отъ централното събрание на

Западна Тракия.

(Слъдватъ подписитъ и завърката на В. Соколски)1).

Читательтъ, който внимателно проучи тоя протоколъ,

ще заб-влъжи нтзкои тенденции, на които ний не можемъ да

не спремъ, макаръ и накратко и съ голъма пръдпазливость.

Защото, никой досега не ни е гарантиралъ, че този про

токолъ не е фалшифициранъ. Границитъ на бждащиттз дей

ствия се хвърлятъ до Стара-Загора и Чирпанъ, отъ една

страна, и до Златица, Ихтиманъ и Разлога отъ друга—съ

една дума, надеждитъ- на революционнитъ водители отиватъ

по-далечъ отколкото сама агитацията беше стигнала. Твър

де е лесно, щото всичко да бжде една закржпка, излезла

отъ фантазията на турската комисия. Ала отъ друга страна,

то може да се обясни и чрезъ принципигв на Гюргевския

комитетъ за насилствено възбунтуване на населението, кои

то принципи, впрочемъ, сж и въ протокола достатъчно из

ложени. И наистина, протоколътъ не изброява само всичко,

що е готово да възстане, а ни чъртае планътъ на всички

ония стратегически жглове, които възстанието непр-Ьмено

тръбва да завземе. Но знае се, какъ ставатъ тия работи

въ военно време. Противнигв имъ, дори само неподготве-

нитъ (съмнителни) елементи — български и турски — по

всички означени м-вста треба да се заробятъ.

Освънъ това, пр-вдводителите на революцията можеха

да очакватъ отъ всъко насилствено двйствие още и тая

изгода, че щомъ едно българско население се изтъргне,

макаръ силомъ, отъ своигв огнища, които да се пръдадатъ

на пожаръ и разрушение, то туй население само по себе

ще се революционира. А съ туй дори се оправдава на-

силствениятъ принципъ и самъ по себе си.

1) В. френския текстъ въ притурка.
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Излишно е да б-вл-вжимъ, че при неочакваното раз

витие, що зеха работитъ, не можи да се дойде до тия ви

соки планове на четвъртия революционенъ окржгъ. Стара-

Загора и Чирпанъ, Одринъ и Пловдивъ, Карлово и Татаръ-

Пазарджикъ не видвха пламъци. Въ Разлога нъмаше кой

да ходи, а пъкъ Ихтиманъ и Златица си бъчса и тъй въ

вражески ржцъ\ Не можи дори да се запазятъ : Чукурлий-

ски проходъ, Маркова Врата и пжтищата за Панагюрище.

Изобщо земено, обаче, най-характерната чърта на про

токола се заключава въ обстоятелството, че тоя документъ,

съ всички свои законоположения и въ никоя точка не оти

ва по-далечъ отъ ръшенията, постигнати въ Оборище. Дори

н-вщо повече : протоколътъ се е ограничилъ само съ по

дробности върху военнигв мъроприятия пръзъ връме на

движението. Ето защо и ний нъма по-нататъкъ да го ко

ментираме. Още повече, че по-гол-вмата часть, ако не всичко,

отъ ония подробности, що се пръдвиждатъ въ него, не на-

мериха по-късно никакво приложение. Едно, обаче, е важно,

което и треба да се изтъкне: протоколътъ опредвля бждащитъ-

пунктове за концентрация, или по-добре, той назначава бж-

дащигв военни лагери. Безспорно, документътъ е въ туй

отношение отъ гол-вма историческа важность. Съ пункто

ветъ за укрепени лагери, които опръдвля, той ни е на-

чърталъ, до извъстна степень, физиономията на бждащето

възстание. И не само я начърталъ наивно : — той пръдо-

пръдвля революцията, той й дава ония форми, които самб

движението посл-в, вече израстнало въ сила, си наложи.

Ето събирателнигв пунктове : всички разбунтувани села отъ

Пловдивското поле се събиратъ въ Копривщица (чл. 29);

селата (колибигв) Пазарджишки, отсамъ Марица, отъ Па

нагюрище до Мечка и отъ Поибрене до Петричъ избиратъ

сами онова мъсто, кждвто тръба да се укрепатъ (чл. 30).

Доспатския край, отъ Перущица нататъкъ, ще се отпра

ви презъ Батакъ за нвкой укрепенъ кътъ на Родопите

(чл. .28). Панагюрище е сборно м-всто за околнитв близки

села (чл. 23). Клисура дъйствува заедно съ Слатина (чл.

24). — Всички тия пунктове се осжществиха въ време на

възстанието—кждъ повече, кждъ по-малко. Бехме отб-влъ
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зали и другадв, че къмъ Батакъ никой не отиде. Въ Бра

цигово се събраха околните села, а Перущица остана сама

за себе си. Въ Слатина възстание нъмаше, а Клисура, слъ\цъ

незначителенъ опитъ да се държи сама, прибътна въ Ко

привщица. Въ Панагюрище дойдоха по-малко села, откол

кото се очакваше. Петричъ, Поибрене, Мечка и др. дъчй-

ствуваха на своя глава, всбкжд-б — дб по-малко дъ повече

—действуваше българската жилка, вевкой да си стои около

своя коминъ. Всвкой скжп-вше собствената си кжща пове

че отъ общото двло. Пазарджишкитъ села се събраха на

Ихтиманската височина Еледжикъ. Тъй че сжщински бун

товни центрове се явиха петь : Панагюрище, Копривщица,

Еледжикъ и Брацигово. Батакъ, Перущица, Петричъ,

Мечка, Поибрене и др. действуваха на своя глава.

Относително до намецигЬ за чужди воеводи, които се

споменуватъ въ чл. 22 и 25, и които ще дМствуватъ съ

българскитъ възстаници, треба да се приеме, че то е само

исинуация на специалната турска комисия. Поне въ оня

видъ,—твърде двусмисленъ—въ който сж споменати тукъ

въ протокола. Недаромъ турската изпитателна комисия се

опитва да докаже и въ своя рапортъ, че възстанието е

било подбутнато и дирижирано отвънъ. За по-добра илу-

страция ние привеждаме ц-влия този рапортъ (в. притурка).

Въ него се говори, съ голт^мъ апломбъ, за една

страшна брошура, издадена на руски въ Москва, отъ единъ

панславистически комитетъ, който се ржководи отъ великия

князъ Владимиръ Александровичъ ; на края на тази брошу

ра, която съдържала не по-малко отъ 400 страници, се го

ворило за българско царство отъ устието на Вардаръ до

Дунавъ, и Москва се наричала свята майка на българитъ,

къмъ която посл-вднигб тръбало да се стръмятъ ! Изв-встно

е, че въ 1876 и посл-в, Англия стана най-пжвмия врагъ

на българското движение, което приписваше на панслави

стически домогвания — не по-малко чудовищни за нея, от

колкото за Турция. Естестествено е, прочее, че хитритъ

дипломати отъ Босфора, както и пратенитъ имъ сждии въ

Пловдивъ — намерятъ или не намерятъ явни улики — тре-

баше чисто българското дело да представятъ като интрига,
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подготвена чръзъ руска или поне сърбска ржка. Затуй, чужди

воеводи, за които се споменува въ протокола, сж най-малко

баре сърбски, както се верваше по-послъ\

Но въ сжщинския протоколъ тръбало и може да има

намекъ — всъкой случай, по-ясенъ и невиненъ — за наши

български борци и водители, които ще прътазятъ Дунава.

А туй би съвършено отговаряло на плана на цълото дбй-

ствие. А при пръвода и подъ редакцията на една фанати-

зирана комисия, каквато е била оная въ Пловдивъ, или която

за да омаловажи политически цътюто движение, умишлено

го е пръвръщало отъ народно въ подстрт>кателско, прото-

колътъ зелъ съвевмъ другъ видъ. Извъстно е, че Турция

треперъше пръ\цъ всъко народно възстание, което щеше да

извади на лице злополучието вжтре въ държавата и да

пръ\дизвика намеса отъ вънъ; треперъше, и всички извърт-

вания винаги е туряла въ ходъ, за да отвлече обществе

ното внимание на Европа къмъ друга посока.

Колкото за Англия и за нейния страхъ отъ панслави-

зъмъ, треба да отдадемъ право на прозорливостьта на ней

нитъ политически водители. Ние разяснихме на свое мъсто,

че Русия имаше свои политически задачи на Изтокъ. Тя

искаше да си възвърне старото влияние въ Балканския По-

луостровъ, което бъше й отнелъ Парижкиятъ договоръ.

Ц/вли десетилетия тя систематически бе поддържала безпокой-

ствия въ Турция, за да намъри претекстъ за намъса. Това

не можеше да не бжде ясно за държавнитъ мжже на западъ.

Ето защо, хитритъ дипломати английски, отъ които нищо

не оставаше въ тайна, имаха право, до извъстна степень,

да турятъ нашето възстание въ свръзка съ интригите на

Русия, и требаше особно да се радватъ, ако официалната

турска власть можеше да имъ достави какви да е писмени

доказателства. А турцигЬ, съ протълкуването на протокола,

не сж правили друго, осв-внъ да използуватъ момента.

Отъ друга страна, не е лъжа сжщо, че руски консули

подържаха, макаръ за свои цбли и, разбира се, твърди

пръдпазливо, нашето дбло, а върху тази точка ние пакъ

хвърлихме на свое место, известна светлина. Но разбира

се, че отъ подозрънията на Англия до хитросплетенигЬ.
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прътълкувания на турскитъ дипломати, разстоянието е да-

лечъ. А доколко англичанитъ бъха искрени въ страховетъ

си и безъ зла омисълъ за насъ, отъ послъ се разбра твърдъ

скоро, защото, откакъ печата на тоя великъ народъ раз

кри печалнитъ работи въ България, английското обществено

мнение стана единъ отъ найсилнитъ лостове за нашата

свобода.

Съмнение възбужда въ протокола сжщо и запов-вдьта,

да се горятъ възстаналигв села въ особно голъми размъри.

Самиятъ рапортъ на комисията означава изгоренитъ села на

число 49, отъ които 7 сж чисто турски, петь смъсени и

всички други български — и всички изгорени отъ самитъ

възстаници ! Турската комисия знаеше своитъ смътки, като

отбълъзва неЕинно изгоренитъ отъ 'башибозуци български

села като програма на възстанието. Се пакъ окончателно да

ръшимъ въпроса, дали протоколътъ е въренъ въ този или

онзи пунктъ, ние не можемъ. Това ще бжде възможно само, ко

гато българското правителство съумъе, чръзъ ходатайство въ

Цариг., да тури оригиналигв на тия документи на ржка. Скай-

леръ, въ своя рапортъ, съвършено отхвърля протокола, като

ипокрифиченъ, което струва ни се, е смъло. Берингъ, на-

противъ, го нарича достовъренъ. 3. Стояновъ, който е билъ,

ако не друго, то поне писаръ — както го и нарича Т. Ге-

оргиевъ — въ специалната комитетска комисия въ Панагю

рище, та все пакъ ще да е знаялъ първоначалното съдър

жание на оригинала, приема и печата този пръводъ, като

подходящъ. Наистина, той избъгва да направи критически

б4злъжки върху него, ала намъхтъ той го е допълнилъ на

память, отъ което треба да заключимъ, че 3. Стояновъ

изобщо приема този документъ като достовъренъ— макаръ

мълчишката и да допуща, че въ него сж станали нъкои

съкращения или притурки. Ще добавимъ изрично, че ние

даваме точния пръводъ на протокола, както го намираме

приложенъ къмъ турския рапортъ и публикуванъ въ синята

английска книга, и че пръводътъ на 3. Стояновъ не е нито

пъленъ, нито въренъ.
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VI.

Текста на възванието за бунтъ. ПослЪдни разпоредби. Разпределение

на районите въ окржга. Разотиване на комисарите отъ Панагюрище. Крити

чески белЪжки върху планътъ за военни действия.

Съгласно чл. 1-й отъ протокоЛа — възстанието да се

дигне на 1 Май, но да се обяви на 25 Априлъ — коми

сията приготвила и текста на самото възвание, съ което

пръдстоеше да се подпали огъньтъ. Мъстото на датата било

оставено праздно, за да не се знае отъ писаритъ, или, изоб

що, да се попълни, кога настане момента. Възванието било

било писано въ множество екземпляри, писаригв работили

двятелно.

Ето и текста на туй възвание. Ние го земаме направо

отъ 3. Стояновъ. Споредъ както ни обяснява тоя послъдния,

единъ екземпляръ отъ оригиналнитъ възвания, приготвенъ

отъ комисията въ Панагюрище, попадналъ въ ржцегЬ на

изпитателната комисия въ Пловдивъ и, навърно, влиза въ чи

слото на ония документи, за които послъдната споменува въ

своя рапортъ, че има на ржка. За жалость, гвзи документи

не бидоха обнародвани по официаленъ редъ, и ние не ги

намираме никжде. Екземплярътъ отъ възванието ще бжде,

навярно, сжщиятъ, който се хвана въ Пещера. Единъ отъ

писаритъ на изпитателната комисия въ Пловдивъ, н-вкакъвъ

арменецъ, по частенъ начинъ снелъ си преписъ отъ пре-

вода. Тоя преписъ попадналъ въ ржцете на 3. Стояновъ,

който го превежда пакъ на български. а)

Възванието гласи :

„Братия Българе ! Дойде вече краятъ на зверскиге злодъяния,

които отъ петь века насамъ търпи нашиягь народъ подъ омразната

турска власть! Секи отъ насъ съ нетърпение очакваше тоя моментъ.

На . . . Май започва вече деньгъ на българското народно възстание,

въ България, Тракия и Македония. Секи честенъ българинъ, въ

жилите на който тече чиста българска кръвь, както е текла тя и

1) Авторътъ на „Записките", който чмаше възможность да помни самъ

възванието въ първоначалния му видъ, свидетелствува, че превода е веренъ.

Нашите собствени издирвания донесоха ни увЪрението, че въ даденото въз

вание, ако има незначителни промени, то ще се отнасятъ до стила само, но

съдържанието не ще да е пострадало.
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въ жилитъ на нашитъ български крале : Крумъ, Борисъ, Симеонъ

и Асенъ, тр-Ьба да грабне оръжието вь ржцт>, за да възстанемъ,

като единъ човъкъ, и по тоя начинъ, съ първия оше ударъ да

-смутимъ неприятелятъ.

Нашитъ юнаци българи, не тръба да се боять отъ смъртьта

и разнигЪ други опасности. Тъ тръба ла се не страхуватъ отъ това

само по себе си нагнило турско правителство, което отдавна очак

ва своето опропастявание. НапрЪдъ Братия ! Дигайте пушките въ

ржцъ, да се сръщнемъ единъ други противъ неприятелятъ, да за-

пазимъ своето, да придобиемъ свободата си !

О, Българино ! Докажи, че живъешъ и ти, покажи какъ зна-

ешъ да ц-внишъ скжпата свобода.

Чрезъ днешното си възстание, ти ще добиешъ свобода, съ

бой и съ собствената своя Кръвь. Счупи хомотътъ, който сече тво-

ятъ вратъ, като съ трионъ.

Ти, който търсишъ свобода, честь и човешко право за себе

си, пази така сжщо свободата, честьта и правото на оногова, който

г-и потърси при тебе. Защити го I

Бжди юнакъ неустрашимъ срЪщу неприятелятъ, сражавай се

боювай геройски; но не отказвай благоволението си и къмъ робътъ!

Отъ днесь, въ името на българский народъ, ние обявяваме

прътгъ цЪлиятъ свътъ че желаемъ : или свобода или смъргь на всич

кото население.

Напръмгъ, напр-вдъ братя! Богъ е съ насъ!"

На 17 Априлъ протоколътъ билъ подписанъ. На 18 и

дори и на 19, комисията, повидимому, още заседавала въ

Панагюрище, или поне комисаритъ не се още разотишли

всички.

Т. Георгиевъ твърди, че комисаритъ работили всичко

5 дни т. е. до 19, и се разотишли, което не се съгласява

съ свъденията на 3. Стояновъ. Послъдния казва, че сръщу

деньтъ на възстанието се тъкм-вло още заседание. Н^вкои

комисари се разотишли на 19, напр. Търневъ тръба тоя

день да е тръгналъ за Пловдивъ. Сетнъ, Н. П. Стояновъ

и Н. Караджовъ на 20 сутриньта сж вече въ Копривщица,1)

което ще рече, че сж напустнали Панагюрище на 19. Ка

раджовъ, на 20 слъдъ пладнъ, донася кървавото писмо отъ

Копривщица въ Клисура. В. Петлешковъ, при провъзглася

ване на възстанието въ Панагюрище, се намира тамъ и сж-

щата вечерь понася кървавото писмо за Татаръ-Пазарджикъ,

Пещера и Брацигово.

!] Хр. Ф. Поповъ, „Самуилъ", стр. 50.
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Всъкой отъ членоветъ на комисията снелъ отъ прото

кола нужднитъ бълежки относително своитъ мъста.

Т. Георгиевъ твърди, че общиятъ планъ Бенковски

прибралъ у себе си и никому не давалъ пъленъ пръписъ

отъ него. Сжщото твърди и 3. Стояновъ. Протоколътъ билъ

писанъ на единъ тефтеръ. 1) Туй се съгласява и съ свид-в-

телтелството на Пловдивската изпитателна комисия, която

казва, че протокола е уловенъ у Бенковски.

Пловдивскиятъ представитель, Хр. В. Търневъ, билъ пра-

тенъ за Сливенъ съ изв-встително писмо върху взетитъ ръше

ния въ Оборище и Панагюрище. Нему било дадено още едно

писмо за Горна-Ореховица и дори, както самъ твърди, едно

трето за Вратца, което не ще бжде въроятно. Бенковски,

види се, е предвидилъ важностьта на тия документи, не ги

доверявалъ на обикновени куриери или се е боялъ отъ пръ

дателство, та е требало да се експедиратъ отъ Пловдивъ.

Възстанието, обаче, завари Търнева на Небетъ-Тепе — въ

Тракийската столица. Като билъ веднага потърсенъ отъ

властьта, той успелъ да пръдаде писмата на брата си,

а тоя, чръзъ комитетско довърено лице, ги пр-впратилъ въ

Сливенъ и по-нататъкъ. Главното нъщо, което се съобща

ваше съ гвзи писма, е било, че възстанието ще се подигне

на 1 Май. Събитията, обаче, се развиха съ неочаквана бър

зина и сливенци извъстието за 1 Май получили почти въ

едно връме съ прокламацията или кървавото писмо, че въз

станието е вече свършено д-вло. Така стана и съ другитъ

окржзи.

Сега, нека просл-вдимъ що става още въ столицата на

четвъртия окржъ. Средъ тресъка на послъднитъ разпореж

дания, всички съ особна сила чувствували липсата на со

лидно оржжие. Макаръ и късно вече, ала на бърза ржка

събиратъ всички суми, които сж били на лице, и изпращатъ

Ив. Джуджевъ и А. Балтовъ въ Цариградъ, които — това

на свое мъсто отбъ^гвзахме — възстанието заварва вънъ.

Съгласно протокола, сами апостолитъ сж разпръдълени

на райони и тръбало да напустнатъ Панагюрище. Бенковски,

1] Т. Георгиевъ, „Кратка история на СрЬдно-горското възстание". 14;

Зах. Стояновъ, „Записки", 517.
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обаче, остава за воевода въ центра (чл. 20). Ролята на

Воловъ не е точно опрътгвлена въ протокола, обаче, апо-

столътъ има за свой районъ източната половина на рево

люционния окржгъ, за кждъто не успе да тръгне, но затова

и бърза да отпжтува, щомъ избухна въ Панагюрище въз-

станието. Погрешно белъоки 3. Стояновъ, че той е билъ

назначенъ за предводитель въ Клисура. Последното мъсто,

споредъ протокола, се повърява на Икономова (чл. 24), а

въ Старо-Ново-Село, кжд-вто сжщиятъ авторъ туря посл-вд-

ния, 1) отдвленъ воевода не можеше да има, защото пол

ските села, както знаемъ, тръбаше да се прибератъ въ Ко

привщица. Въ самата Копривщица за воевода се споменува

Каблешковъ (чл. 22). Всички тия мъста отъ източния районъ

на окржга, щеше Воловъ, съ своя апостолски авторитетъ,

да циментира въ едно цвло. По слици кроежи, Бенковски

остава като главно лице на Западъ. Но както ще видимъ,

той не можа въ обиколката си да иде по-далечъ отъ Бъ^

лйово. Перущица, Брацигово и Пещера, още отъ самото

начало на движението, биватъ отръзани отъ центра на окрж-

га или района и дъйствуватъ всъко за себе си. За Б-влйово

— собствено за разрушението на Бълйовската станция— и

за Саранбей се назначава Захария (чл. 35), което треба да

значи Захария Стояновъ, както послъдния самъ твърди. 2)

Относително общия планъ на възстанието — поне, както

го виждаме изложенъ въ протокола,-—може см-бло да се ка

же, че той никакъ не е стратегическа работа. Между ли

цата, които сж работили тоя планъ, н-вмаше ни една во

енна глава.

Движението на самитъ военни сили т. е. четигв, които

протоколътъ намъстъ- засъта — това е една заплетена ра

бота. Да се завардятъ проходитъ, да се прехвърлятъ чети

отъ една точка на друга, съ цъль за да. се наблюдаватъ,

обезоржжатъ или разбиятъ населенигв съ турци мъста, да

се пратятъ дружини вънъ отъ пр^делигв на възстаналия

районъ за военни цъли — всичко туй е малко или много

една сложна тъкань, сплетена толкова отъ жици на непо

1) „Записки", т. I, стр. 528.

2) 1Ш.
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сръдствени стратегически наблюдения, колкото и отъ готово

заучена система на четна война.

' - Още при разискванията на Оборище з,т начина на

вгзстанието, възникват-!-, ако помнимъ, рлководящи мисли,

които лежатъ пъ основата на всички разпоредби на прото

кола. Тамъ на сцената излизатъ, собствено, три мнъния,

които сж твърде ясни. Едни искатъ чети, които да ходятъ

въ балкана, а населението да остане мирно; други сж. за

общо възстание:— цълото население да се защищава както

може, като едно мъсто се притича на помощь на друго,

което е по-силно нападнато; трети еж пъкъ на мн-вние,

жени, дтща и имотъ да се изнесатъ по скрити мъста въ

балкана и тамъ да се защищаватъ.

Протоколътъ сега избира сръдния пжть между тритъ

крайности — пакъ това, което се спомена и при разисква

нията въ Оборище.

Прочее, протоколътъ зема по н-вщо отъ всекжде и

комбинира и помирява противоположноститъ. Четите ще дъй-

ствуватъ по балкана, ала н-вма да напущатъ и своитъ родни

гн-взда. Селата ще си седатъ на своитъ- места, ала ще има и

такива, които ще се прибератъ въ балкана. Най-послъ, села,

които тръба да се изгорятъ, ще се криятъ въ други села,

които ще останатъ, за да ги горятъ турцигЬ.

Ще споменемъ пакъ, че, когато пламва по-късно въз-

станието, съзаклътниците н-вматъ друга по-голъма грижа,

освънъ да покажатъ, че сж истински българи. Съ една дума, и

планъ, и всичко друго отива по вътъръ. Всвкой бърза да

се окопае около огнището си и да си го пази. - Това по

мага на турцитъ да разбиятъ разединенитъ села и градове

по единично и най-лесно. Така че изобщо земено, разисква

нията въ Оборище, както и подробнитъ разпоредби на

протокола иматъ само относителна свързка— и то нам-вств

— съ по-нататъшния ходъ на събитията.

Съгласно зетигв решения, както и слъдъ като вече

тв бъха земени, пръдлежало още да се укръпятъ, разбира

се, и стратегическигв мъста. Несъмнъно, за редовни укръ-

пления не можеше ни дума да става. Чл. 24 и 25 на

протокола споменуватъ за работници, снабдени съ мотики

История на Априлското възстание 17
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и лопати — за пионери, които ще копаятъ траншеи. Имало

се пръдвидъ да се направятъ обикновени окопи или шан-

цове. Всич<о туГ[ е добро, само че офицеритъ, военнитъ

инжинери, които биха ржководили тия сложни работи,

липсватъ. За планиране на шанцове, както и за да се по-

строяватъ тъ на най-згодни мъста, нъма въ Панагюрище

или изъ цълий окржгъ поне единъ чозъхъ, подходящъ за

цълни разпоредби.

Най-послъ, проходитъ, споменати въ протокола т—

Чукурлийскиятъ, между Карлово и Пловдивъ и Златиш-

киятъ между Златица и Клисура— нито остава връме, нито

става нужда да се завардятъ. Най-главната причина за това

биде то се знай — дъто възстанието безъ връме избухна.

Хората нъматъ връме да се огледатъ, да се концентриратъ

и да почнатъ поне кое-що отъ плана.

Шанцове се правятъ на бърза ржка, кога вече бун

товното знаме се бъ развъло. Много отъ тъхъ, копани отъ

жени и старци, личатъ и до днесъ, запазени отъ населе

нието като исторически памятници. Тъ сж едни малки

дупчици, като корита. Поставени са обикновено на ниски

мъста— за да бждатъ скрити. Поставени сж и край шосето:

защото врагътъ, като каненъ гостъ. щелъ неглч да се

съти и да пристжпи по гладкия царски пжть! Но едно е

въ тъзи работи все пакъ здраво пръмислено, а то е, че

ако, наистина, врагътъ дойде по шосето, щеха най-лесно

да го биятъ. Ето защо и високигв владъющи мъста около

шосето стояха си голички, непосегнати и чакаха гостенина

да дойде и да си направи, ако дотръба, шансове на тъхъ.

Но работата дори и до това не допръ по-послъ, а и това

ще видимъ. Така че, и въ всички тия точки, разпоредбитъ

на протокола оставатъ безъ послъдствие за вървежа на

събитията.

Справедливо бълъжи г. Заимовъ — пакъ по отношение

на „протокола", че всички тия негови разпоредби „сж

жива илюстрация" на умствения ръстъ на главнитъ винов

ници, които организираха Сръдногорското възстание въ

Западна Тракия 1) " .

1) „Миналото".
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Съ една дума, хората отъ 76 година— най-вече ония

въ Тракия—не мислятъ за жертвите, които ще се дадатъ,

не държатъ см-втка за ужаснитъ посл-вдствия, които не

минуемо треба да настанатъ. Тв сж упоени отъ грандиоз

ния образъ на великото подготвено отъ гвхъ дбло, неби

вало до тогазъ, и назрело съвършено, утъшаватъ се, търже-

ствуватъ и затворили сж очи за всичко друго. Ни оржжие,

ни сръдства, ни планъ, ни водители : туй е характеристи

ката на оня безпредвленъ възторгъ, който владъе сърдцата.

Когато Панагюрище падна, Хасанъ паша, побъдителя

на десетдневното царство, запов-вдалъ да приведатъ всички

пленени управници около разпуканигв черешови топове,

съ които ония б-вха мечтали да събарятъ Отоманската

Империя—наредилъ ги предъ шатрата си, вързани, трепе-

рящи, изгледалъ ги пр-взрително, и като имъ показалъ ни

щожните трофеи на своята побъда— нещастнигв черешови

дънери — рекълъ имъ съ язвителна засмивка :

— „Бе серсеми, че какъ нема измежду васъ нъкой,

дъто да е билъ баре въ Цариградъ, та да види, ако не

друго, само топхането? Съ умътъ ли сте си вие, сръщу

царската сила да изл-взете съ такива джунджурии?"

ГЛАВА ПЕТА.

Последни минути.

I.

Раздухване на враждата въ Панагюрище. Състояние на духовег! .

Сжщностьта на двлото по комп.юта противъ Бенковски.

Казахме, че въ Панагюрище духовегв не се беха ута

ложили отъ първото спречкване между пръ\дставителигв и

Бенковски ; помирение нъмаше. Напротивъ, сл-вдъ като

пръдставители и апостоли се върщатъ отъ Оборище, спо-

рътъ се раздухва; той зема сега характеръ почти на опас

на вражда.
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Напраздно твърдятъ, не непосръдственния виновникъ

на раздора билъ Бобековъ. Недоволството и неразборията

между панагюрскигв дбйци било общо. Бобекоьъ е стър-

чалъ между другитъ само като най-влиятелна сила. (

Нека направимъ накратко една анализа на духоветЪ

въ столицата на Четвъртия революционенъ окржгъ пр^рзъ

послъднитъ нъколко знаменателни дни, които пръдшесуву-

ватъ избухването на пламъцитъ. Този кжсъ периодъ става

особно интересенъ, като помислимъ, че въ него спада и

пръсловутия комплотъ противъ живота на Бенковски , отъ

страна на панагюрци.

Нервитъ сж били болезнено разпжнати. Макаръ ръше-

нията на специалната комисиия и да се пазили въ тайна,

1 май, деньтъ на възстанието, се шепне тръскаво отъ ухо

на ухо, а до тая сждбоносна дата оставатъ едва ли десе

тина дни. Колкото човъкъ и да бжде унесенъ пръдъ една.

цъль, къмъ която се стръми съ упоение, наближи ли фа-

талниятъ моментъ, разсждака неканено заговаря. Кждб

отиваме? Какво ще бжде съ насъ? —• Тъй си шепнали

плахо панагюрци.

Зловъшъ критицизмъ обладалъ умоветъ. Колкото по

вече тъмното бждаще, надвесено вече тъй близо надъ гла-

витъ, будило страховититъ призраци на неизвъстностьта, тол

кова и ръшенията на Оборище, прибързани по естество,

се виждали още по-прибързани и рисковани и раздухвали

тръвогата.

Най-неумолими критики извикало онова фатално ръше-

ние на Оборище, дъто, щомъ правителството хване да лови

бунтовници, тръбало да се провъзгласи общо възстание,

па макаръ и да не е дошло още връмето.

Случватъ се минути въ човъшкия животъ, често твър-

дъ възвишени, когато разумътъ не е свободенъ, а работи

като послушникъ на чувствата. Това е било съ панагюрци.

Тъй като онова ръшение произтичало главно отъ Бенков

ски, по пръдложение на когото било прието — а Бенков* ,

ски е билъ противникъ на панагюрци — то послъднигЬ п

скоро намзрили съ ума си, че пръдложението е направено п

само противъ тъхъ и само за да имъ се повреди.
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За единъ тъменъ селякъ, казвали тъ, хванатъ н-бкжд-б

въ своята сламена колиба, и може., би, поради неговата

вродена глупость, требало да се издигне възстание безъ

време, за да се осжди на плт*нъ и пожарь ц^лъ единъ

градъ съ жени и дъца и съ бездна съкровища! Бенковски

пръдложилъ такова ръшение, защото отъ омраза къмъ

панагюрцитъ граждани, обичалъ селянитъ. Той щълъ да ги

дигне, защото го слушали безпрекословно, а съ тъхъ щелъ

да владъе надъ всички.

Съмнение възбуждали и пълномощията. Панагюрскитъ

-.пръдставители се съгласили въ Оборище да подпишать,

тия пълномощия, но въ сърдцето си тъ не били примире

ни съ тъхъ. Сега тъ прънесли въ града, своята борба —

тамъ дъто се чувствували по-силни -даг прънесли- я, та и

технитъ съграждани да имъ , помогнатъ Панагюрци .се боя

ли отъ неограничената власть на Бенковски» въ когото все

повече и повече искали да познаятъ единъ заповъдникъ и

сВОЙ ВраГЪ. ... .'. . ; ':.). . , . .

Комитета изпратилъ свои делегати до. апостолитъ, да

искатъ обяснение върху неумъстно ръшенитъ въпроси въ

Оборище. Пратенитъ били: Филипъ С. :Щърбановъ, Кр. Н.

Гешановъ и 3. С. Койчевъ1). Между друго, комитетскитъ

хора биле натоварени да узнаятъ, не се ли мисли да из-

пратятъ нъкои лица до европейскитъ дворове съ мисия

да пръдразположатъ чуждитъ сили къмъ страданията на

възстаналитъ. : ..,:..

Положението на панагюрци съ туй пръдложение не е

било розово, колкото и да сж били ; патриотични намъре

нията имъ. Въ тръвожнитъ минути, които въ туй връме

се пръживъваха, прътълкуванията сж *югли да бждатъ

леснц. Панагюрци били прътълкувани. Бенковски веднага

подмътналъ, че навърно нъкоя учена глава изъ панагюрци

иска да изклинчи задъ граница, за да не му пищатъ кур

шуми край ушитъ, и подразбирялъ Бобекова2), който един-

ственъ, види се, е знаялъ между тъхъ чужди язици.

1) ЧерновЪждъ .Кратка История на Панагюрското възстание", стр. 24.;

.Записки" г. Стояновъ т. I, 511 и 513.

-) 3. Стояновъ „Записки" ст. 512; ЧерновЪждъ .Кратка История на

Пан. въз." стр. 25.



262 История на Априлското възстание

Ето така и работитъ се наострили до край.

Отъ Оборище Бенковски, съ своята свита, слъзълъ у

Ст. Лжковъ1); или споредъ Искрйо Мачевъ, Попъ Груйо

и Ив. Соколовъ, той слъзълъ за една нощь въ Андрея

Манйовъ, сетнъ миналъ у Ст. Пъковъ, дъто не останалъ

за дълго. Почти всъка нощь промънява той сега жилище.

Казватъ, че се боллъ отъ покушение. Не пилъ отъ всв

киго кафе, което много често употръбява, а викалъ нарочно

Манчо Маневъ за да му свари кафето самъ и да му го

поднесе. Манчо Маневъ билъ върния тълохранитель на

апостола и пазилъ непръкжснато входа на жилището, кждв-

то слъзелъ Бенковски.

Безъ друго, много отъ разказитъ за тая печална враж

да между панагюрци и апостола сж пръувеличени. Фактъ

е, обаче, че Бенковски отъ 14 до 20— въ продължение на

шесть дни—промънява, дъйствително, нъколко кжщи : отъ

Ст. Пжковъ той още миналъ въ Ив. Лековъ или даже, спо

редъ нъкои, още въ другиго, че тогазъ въ Лековъ, и най-

подиръ въ Ив. Тутевъ. 3. Стояновъ пише, между другото,

че били въ кжщата на Коля Венковъ, ала такова име не

се споменува въ Панагюрище2). Ив. Лековъ той бълъжи

погръшно Личевъ3). Отъ друга страна, туй често меняване

жилище можеше да се отдаде и на пръдпазливость, както

въобще постжпваха почти всички апостоли. Не биваше, на

истина, Бенковски да остава дълго въ една кжща. Щомъ

слъзе нъкждъ, всички се научавали до другия день кждъ е.

При тия условия, освънъ че слабодушниятъ е могълъ да

се насърдчи къмъ пръдателство, но и щомъ нъкой пръдаде

еднажъ, апостолътъ е билъ вече сигурно изгубенъ. Отъ

друга страна пъкъ, тия пръдпазвания отъ страната на Бен

ковски дразнили мнителностьта на панагюрци.

Но тъй или иначе, по една или друга причина, рабо-

титъ въ Панагюрище били вече разпънати въ туй връме

до такива размъри, че извъстни кржгове, както се приема

отъ мнозина, били вече заговорили дори и за убийството

') 3. Стояновъ „Записки", томъ I, стр. 507.

I „Записки" I т. 528 стр.
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на Бенковски. Казва се, напр., че имало частно съвещание

у Г. Нейчевъ, д-вто присжтствувалъ 3. Койчевъ и Бобековъ,

обаче, тия лица сж умръли, и фактътъ не се поддава на

провърка. Покойни Искрю Мачевъ, който е билъ единъ

отъ близкитъ въ тоя случай, не е искалъ да знае, или не

е помнилъ за подобно събрание, или, най-послъ, и да е

помнилъ, искалъ е, навърно, да пръмълчи нъкои тъмни

истини изъ миналото. Не би било дързость, да се пръд-

положи подобно пръмълчане, макаръ че нъмаме за осно

вание освънъ ходяши слухове, че е имало какво да се

пръмълчи.

Отъ всичко това обаче, до другото, а имено, че въ

съвъта на Панагюрския комитетъ ставало дума за убий

ството на Бенковски, както отъ послъ твърдъха и твър-

дятъ още нъкои повъхтвователи, сб пакъ е далечъ.

Естествено, въ разгара на борбата между двътъ стра

ни, комитета не еднажъ ще да е изтъквалъ онова, което и

така си е било ясно. Единъ чуждъ човъкъ, като Бенковски,

на когото силата състояла въ туй, че тъ му дали довъ-

рието си, че тъ- могли да го отстранятъ, да го пропждятъ

отъ града си, безъ дълото да пострада — както биха мог

ли да си въображаватъ панагюрци—всичко туй се разбира

ясно. Ала за убийство сб пакъ въпросътъ би билъ отъ съ

вършено по-жестоко естество.

Прочее, казаното отъ 3. Стояновъ1), че Панагюрския

комитетъ р-вшилъ „да не дава вече прибъжище на апо

столитъ въ Панагюрище, нъщо повече: станало дума, „не

' може ли да се убие Бенковски", изглежда да е пръувеличено.

Въ Панагюрище не е имало моментъ, двто апостолитъ

да сж били прогонени отъ тамъ. Колкото за коренитъ на

оная мълва за убийството на Бенковски, свъденията, кол

кото днешно време е възможно да се събератъ, сж ос-

кждни—да не кажемъ, твърдъ ненадеждни. Но ето всичко,

що може да се изтъкне по въпроса.

Манчо Манйовъ,—както казахме, довъренъ човекъ на

Бенковски, но толкова и на Бобековъ—разказва още днесь,

че Бобековъ се разкайвалъ, дъто не отстранили Бенковски

1) „Записки", томъ I, 511.
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отъ града още въ самото начало на приготовленията, за да

може само Панагюрище да поведе възстанието по-добръ .и

както тръба. Бенковски съ неразбранщината си щ-влъ да

опропасти дтзлото —-така разгласявалъ Бобековъ. Още, Бо-

бековъ . се боялъ за своя животъ, като виждалъ Бенковски

заобиколенъ съ предадени нему хора, които били ръшени

на всичко. Та :и за да усигори своята безопасность, както

и за да бжде силенъ спрямо своя врагъ, водительтъ, на

Панагюрския комитетъ прибралъ при себе си МанчаМанйовъ,

било за да узнава всичко що се гласи около Бенковски,

било пъкъ и за туй, че Манчо Манйовъ той е знаялъ като

искрено пръданъ и нему човъкъ. Така Бобековъ наистина

ще да е заговорилъ еднажъ и за убийство на Бенковски,*

ала само въ видъ на закана, защото нъмало и какъ да се

изпълни сериозно такова дъло. Да се довъри на Манча,

Бобековъ не се осмълилъ. Навърно, защото тоя билъ твър-

дъ въренъ и на Бенковски, а на други Бобековъ, по всъ-

ка въроятность, още повече не е смъялъ да се обади.

Между туй, взаимнитъ подозръния отъ тоя видъ, като стиг

нали до ушитъ на всички заинтересувани, естествено, били

пръвърнати послъ -въ мълва за систематически подготвенъ

планъ за убийство. Така поне може да се обясни, че всички

писатели почти споменуватъ, че имало тъкмежъ да се убие

Бенковски1). Най-убъдениятъ проповъдникъ на идеята, че

Бобековъ гласи убийство и че живота на Бенковски е билъ

въ опасность, се пакъ Попъ Груйо е, за ..което намекнахме

и другъ пжть. Но Попъ Груйо, като личиость изобщо, е

твърдъ екзалтиранъ въ своитъ спомени,, за да може ло"

слъднитъ да заслужатъ нашето пълно довърие. Особно по

такъвъ трънливъ въпросъ По негови . разкази и въ тоя

случай ще да се е повелъ, види се, и покойниятъ Захарий

Стояновъ, а по него и всички други.

Видъхме, че споредъ други източници, въпросътъ за

убийство на Бенковски съвсъмъ неоснователно се пръх-

върля още пръди Оборище—въ разгара на разпритъ, които

1) Т. Георгиевъ „БЪлежки по СрЪдно-Горското възстание, стр. 10;

Зах. Стояновъ „Записки" т. I стр. 511; ЧерновЪждъ. — „Кратка история на

Панагюр. възстание", стр. 23.
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- . м , п /. « .. - - . . - -;

кипеха тогава и които обстоятелствено изложихме—та може

и съвсбмъ да не отиваме на тъаимверсда., Остава да, изка-

жемъ най-близкитъ и живи източници,, отъ. к,оит,р, е мргда

да произлъзе и. да се ,роди, ^мълвата., . ;.,. ,;,;,,,-,, г,т-.^.>и.

Илйо Петдесетникътъ е запрмнилъ и л-върди даже^е

въ туй връме пръдложение за убийство прлучилъ самъ три.

Така че и той —г съзнателно или не, . ще да е единъ отъ

творцитъ на страшната легенда. То е бидо така,- Когато се

върналъ отъ Оръховица, мнънието на Стамболова, кога да

стане възстанието, той обадилъ въ Панагюрище, както

знаемъ, на Ив, Джуджевъ, П. Братковъ и П. Щърбановъ.

Тъзи свикали частенъ съвътъ у Ив. Джуджевъ. Тогава,

имено, П. Щърбановъ предложилъ на Илйо да пръмахнатъ

Бенковски. Пръдложението било , въ такъвъ видъ, че кани

ли Иля, да си намъри другаръ,, за, да извърши убийството.

Илйо, обаче, ги отеъвътвалъ отъ туй зло насилие, като ка-

нилъ отъ своя страна смразените да се споразумъ.ятъ по

между си. Отпослъ наистина примирието настжпи отъ. само

себе си, както ще видимъ.,. , -,м ,.,

, ,, .Споредъ, казването,, обаче,...на. н^кои, Илйо се рбадилъ

на. Манча Маневъ, а тоя пръдупръдилъ Бенковски. След

ствието . отъ това било, че Бенковски зелъ да се бои и

твърде грижливо се пазилъ отъ панагюрци. Послъ,, апо-

столътъ, било по подозръние, било че по тоя начинъ ималъ

свъдения, за какво се говорило противъ него, оплакалъ се

на свои близки, че. панагюрци искали да го убиятъ. Така

легендата ще да е зела още по-добръ своя пжть и де раз

пространила. Попъ Груйо казва, ,сннапримъръ, че той билъ

чувалъ за това лично , отъ самия- апостолъ. А щомъ рабо

тите можеха да дойдагь до тукъ^ за да говори самъ Бен-

ковеки за това, естествено е, ч,§ и слухътъ за тъкмено

убийство лесно отпослъ се разлространилъ. Единъ слухъ

мжчно не се създава. За . върване е, прочее, че за убий

ство с€ ще тръба да е говорено, макаръ подъ единъ или

другъ видъ, особно слъдъ Оборище. Но сериозно да се

е гласило подобно нъщо — не е за върване. Поне слъди

не се намиратъ отъ това. Некои говорятъ, напр. и за

Отонъ Ивановъ, че и той билъ замъсенъ въ тая бър
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каница за убийство. Обаче той е живъ и добросъвъстно

и хладнокръвно е отговорилъ на редъ въпроси по трън

ливото двло. За куриозъ ще приведемъ тукъ неговите

спомени. Въ гюсъ личатъ и самитъ- обстоятелствени въпро

си, на които живиятъ поборникъ е требало да отговаря.

Ето прочее гбзи спомени,—спомените на Отонъ Ивановъ ;

гЬ сж писани неотдавна и носятъ дата 7 Юний 1904 го

дина отъ Варна1).

„По убиването на Бенков:ки ще кажа следното. Азъ

често ходихъ въ Панагюрище да се свиждамъ съ Бенков

ски. Веднажъ като отидохъ: той се намираше въ с. Пои-

брене. Пр-вди да тръгна за тамъ, видяхме са съ Бобе-

ковъ, който, като всвкога, почна да осжжда постжпките на

Бенковски и се мжчише да ма убъди, че Бенковски требва

да се премахни, та да тръгне всичко на редъ, тъй се убе-

дилъ вечъ и цълий Панагюрски комитетъ. Азъ не се съ-

гласихъ, а му възразихъ и дори го заплашихъ. Пръзъ но-

щьта пристигнахъ въ Поибрене, тъкмо като се готвеше

Бенковски да тръгва, а понеже въ двора видяхъ конвоя

му, състоящъ се отъ около 15 душъ въоржжени конници,

попитахъ го, защо му е толкозъ голямъ калабалъкъ. Той

тогава ми каза, че Панагюрскиятъ комитетъ до толкозъ

билъ противъ него, щото Бобековъ предложилъ на едного

да го убиятъ, но той не се съгласилъ, а му обадилъ, та за

това сега ходи съ повече хора, за да се пази не толкозъ

отъ турцитъ, колкото отъ българитъ. Въ това вр-Ьме единъ

отъ конвойнигв влезе въ стаята и каза готово е за тръг

ване и излезе. При излизането Бенковски ми го посочи и

ми каза : на на тогова се предлагали. Това лице знаехъ го,

и името му знаехъ. Така си припомнямъ като че бъчне

Манчо Маневъ, но положително не можа да кажа. За раз-

говоратъ ни съ Бобековъ азъ не казахъ нищо на Бенковски

и на никого другиго не казахъ това, а слъ\дъ освобожде

1) Ще добавя, че при една лична срвща съ Отонъ Ивановъ, азъ бъхъ

чувалъ отъ самия него намеци, че той донъкждЪ билъ намъсенъ въ таин

ствената афера, та моитъ запитвания послъ къмъ него имаха категориченъ

характеръ и турили сж иначе твърд-в заслужилия поборникъ на тъхно да

отговори двъ и двъ четири, виновенъ ли е или не и подъ какъвъ видъ.

Така че въ това положение той и отговаря.
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нието ни единъ день попитахъ Найденъ Дриновъ. Истина

ли бъ- решилъ Панагюрский комитетъ да ее убие Бенков

ски, и той ми каза, че то било Бобеково предложение, но

и добави: „запуши го".

Нека добавимъ още, че Найденъ Дриновъ е живъ и

нищо не помни по въпроса, но че Манчо Маневъ—сжщо отъ

живит-в—признава, че Бенковски е билъ наистина осв-вдо*

менъ отъ него относително приказката за убийство. Ето защо

довърявалъ е на Манчо Маневъ и само отъ него пиялъ кафе.

Между лицата, които сж действували противъ Бенковски,

Манчо Маневъ, наредъ съ Бобековъ, туря сжщо и Искрйо

Мачевъ. Твзи сж, прочее, всички източници.

Както и да е, но убийството не стана.

Панагюрци сж добри ентусиазти. Презъ всичкото вре-

ме на приготовленията и до послъдния моментъ на възста-

нието, гв се показватъ сжщински стълпове на общото дело.

Пламъкътъ се запази чистъ въ сърдцата имъ за свобода

и народенъ идеалъ ; т-в не служиха на интереса и често

любието — треба да имъ отдадемъ право. Ние ще ги ви-

димъ сръ\дъ пъкала на провалата и разорението гв пакъ

се държатъ не по-малко пристойно, съ не по-малко вера

въ доброто, на което сж служили и гледатъ съ почитъ и

на водители, и на бждащето си.

Сждбата, най-вече като побърза скоро да тури край

на раздора, възложи и най-добрия в-внецъ и на самитъ

дъйци, както самата тая капризна сждба, съ фатална

ржка даде и съвсвмъ неочакванъ и разрушителенъ край на

ц-влото ^-ВлО.

Черното пръдателство, което като чудовищна ламя зина

да глътне всички, най-доброто орждие на капризната

сждба, направи — много малко дни слтздъ Оборище — да

се примирятъ бърже враждующитъч Разумътъ надви. Кри

тическите минути, които съ угрожающа бързина настжпва-

ха, бъха отворили очитъ- и на най-силнигв врагове на Бен

ковски. Разбраха гв скоро, че всички извънредни мерки,

зети въ Оборище, имаха своята правота, защото б-вха най-

мждро нагодената пръдпазителна клапа противъ неизбъжно

то съкрушение. Всички бъха трепнали, всички отстжпиха

предъ чудовищния крахъ, който стана скоро ясенъ за всички.
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ГЛАВА ШЕСТА.

Пр-в дателството»

,.. ,Ненко отъ бдлдюво. Първи прстжпци за пр-вдателство. По-ранни свЪ-

двния на правителството. Личностьта на Ненко. Описание на Балдюво.

На 19 Априлий членоветъ- на избраната въ Оборище

комисия — ааторигв на окончателния планъ за възстание —

сж въ Панагюрише, или тъкмо се готвятъ да се разотидатъ.

Тъкмо въ туй връме се случватъ и нъкои сждбоносни работи.

Случва се онова, което прътури, което сгромоляса съби

тията. За него и ще говоримъ на първа ржка. Думата е за

грозното пръдателство. .,. ,, -

Оборище криело змията въ пазвата си. Единъ измежду

всички тези идеалисти,, събрани тамъ, като пръдставители

на народа — такива каквито уви ! едвали ще имаме некоги:

неплащани отъ никоя държава и всички .турили главитъ си

въ торба за едно велико дъло — та единъ изъ твхъ. скро-

илъ планътъ на черния свой подвигъ още въ свещенната

ограда на буковетъ.

Ненко балдювецътъ, Ненко Стояновъ Терзийски е

името на тъмния този герой. Той билъ представитель отъ

Балдюво— село, което лежи не далечъ отъ Т.-Назарджикъ.

Още на обратенъ пжть отъ Оборище, подъ, с. Мечка,

Ненко се изказалъ на околнигв до него, съ които пжту-

валъ — .между т-бхъ билъ и Хр. Търневъ отъ Пловдивъ.

— Изказалъ се, че ще обади, на турското правителство за

всичко, що се тъкми, Хр. Търневъ изеднажь, щомъ стиг-

налъ въ Панагюрище, обадилъ на Бенковски опаснитъ- за

мисли на балдювския пръдставитель. Апостолъгъ на бърза

ржка пратилъ хора да пръсекатъ пжтя на Ненка, обаче, не

било лесно да се знае, презъ кой пжть, имено, той ще

мине. Поржчката на Бенковски била, да годоведатъ живъ

или мъртавъ, ала пръдательтъ не падналъ въ ржцъ.
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- Споредъ думйте на близки за Нейко хора, отъ Обо

рище той се върналъ право въ Балдюво. На полигв' на

Овчехълмъ и Малка Могила (Коюнъ-тепе и Кючюкъ-тепе),

не далечъ отъ Балдюво, имало въ ония иръмена турско

теке. На послъдното билъ свиканънъкакъвъ съборъ, и съ-

бранитъ турци правили молитви и пренасяли курбанъ за

плодородие. Тукъ присжтствували сега. всички знатни земле-

владЬлцй отъ околностьта — турци, разбира се. Ето за

кждБ се отправилъ и Ненко за първо връме. Той разка-

залъ на Пазарджишкигв бегове отъ игла до конецъ всич

ко, що видвлъ на Оборище. Първъ, комуто се повърява

той, билъ Стамболията Мехмедъ ефенди отъ Пазарджикъ

който ималъ нравъ лростъ и приказливъ, а билъ и снис-

ходителенъ къмъ раята. Стамболията, отъ своя страна, ин

тересния доносъ на Ненка пръдалъ на; своя другарь отъ

Пазарджишкигв богове, Али бей, твърдъ жестокъ и фана-

тизиранъ турчинъ.

Скоро сл-вдъ курбана, който тръба да се е свършилъ

още сжщия день до вечерьта, Ненко билъ повиканъ — на-

верно, на другия день — заедно съ върния си приятель

Ненчо, с.Ж.ЩО . батдювецъ, въ Пазарджикъ, отъ дъто тоя

скоро се върналъ, а Ненко останалъ тамъ. Предполага се,

че каймакамътъ отъ Пазарджикъ го изпратилъ незабавно

на мютесарифина въ Пловдивъ.

; Да направимъ една малка смътка за времето. Ненко

ще да е билъ на Текето на 15 Априлъ, на 16 Априлъ сж

го викали въ Пазарджикъ и въ Пловдивъ ; на 1 7 и 1 8

трЪба вече да сж били правени разпоредби за улавяне на

възстаницигв.

Но имало е още, може би, и н-вщо друго на сръдата.

Двятелното приготовление на хората за възстание въ

Панагюрище и околностит-в не е било съвършена тайна и

отъ по-напръдъ за турската власть.-Даутъ онбаши, поли

цейски чиновникъ въ столицата на Бенковски, душилъ отъ

близо съзаклетницигв, макаръ и нищо да не е билъ уловилъ. 1)

Стариятъ мюдюринъ въ Панагюрище зелъ отпускъ, за да

не се намери на бунта въ Панагюрище, за което и на

1) 3. Стояновъ, „Записки" стр. 513, томъ I



270 История на Априлското възстание

мекналъ на тръгване. 1) Но пръдателството сега на Ненка

давало на турцитъ подробности, които имъ сж липсвали.

Разкритието ги стръснало И, както винаги, гв нъмали такта

да скриятъ, че знаятъ всичко. Пръдполага се, че отъ бъл

гарскитъ членове на мензлиша въ Пазарджикъ пратили

писмо на Бенковски и му разяснили, че възстанието е пръ-

дадено. 2) Този фактъ, обаче, не се поддава на провърка,

защото Бенковски ако бтзше получилъ писмо съ подобно

съдържание, не ще да го е съобщилъ другиму, за да не

сплаши хората. А додъто е очаквалъ да се развиятъ съби

тията отъ само себе си, самъ тръскаво ще да се е готвилъ

да ги посръщне.

Като мълния се разнесла новината изъ по първитъ

турски кржтове. Много влиятелни хора отъ околнитъ села,

като били въ Пазарджикъ, връщали се съ важни извъстия

и подбуждали турцитъ да се готвятъ. Още два дни пръди

възстанието, Молла Мехмедъ, влиятеленъ турчинъ отъ Стръл

ча, казалъ на свои познати българи, че отъ Пазарджикъ

онбашията е тръгналъ за Панагюрище да лови комити.

Пръдателството на Ненка не подлежи на съмнъние, и

по наши, и по турски източници. Въ рапорта на Пловдив

ското извънредно сждилище се признава открито, че пра

вителството се уповавало на донесенията на Ненка, за да

земе по-нататъшни мърки.

Все пакъ, смъло е, струва ни се, да твърдимъ, че

Ненко ималъ предателството на умъ още пръди да иде на

Оборище — н^що, за което го обвиняватъ нъкои писатели,

като дори още мислятъ, че пръди да тръгне за тамъ,

той билъ пръдупредилъ затуй своитъ приятели — турцитъ.

И наистина, ако бъше пръдателството отъ малко на малко

извършено пръди Оборище, турцитъ, както сж често без-

тактни, не можеха да чакатъ, а напротивъ щеха да зематъ

мърки и да изловатъ пръдставителитъ още въ горитъ на

Мечка. А сега ние ги видимъ, че търпеливо бъха изчакали

Ненко да имъ донесе имената на пръдставителитъ, слъдъ

като всички се разотидоха.

1) ЧерновЪждъ, „Кратка история на Панагюрското възстанге", стр. 28.

2) БЪловъждовъ, „Първа пушка", 61.
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Но изобщо, както тоя въпросъ, така и много други

стоятъ въ свръзка съ психологията на предателя, като ни

задължаватъ да разгледаме по-отблизо — колкото се може,

разбира се — личностьта на тоя селякъ — ренегатъ на ре

волюцията.

И сетнъ, личностьта на Ненка още и затуй заслужва

проучване, защото, като пръ\цатель, той игра видна роль

въ развитието на събитията.

Частниятъ животъ на предателя въ родното му село

Балдюво, неговигв отношения съ селяни, българи и турци,

условията на живота въ ония времена въобще и частно въ

туй село — всичко това не е лишено отъ интересъ. То

може да послужи дон-бкжд-б и като илустрация, за да се

види въ подробности и по-ясно, съ какви ненадеждни конци

е била нам-БСГв пришивана революционната заклфпка.

Балдюво, отечеството на най-голт*миятъ отъ пръдате-

лигб, е малко едно село, петнаесеть километра на съверо-

изтокъ отъ Т.-Пазарджикъ. То е кацнало въ едно отъ най-

идиличнигв гнъзда, които красятъ нашия юженъ край.

Тракийската долина, тъй необятна за окото, тъй разлага на

съверъ, югъ и изтокъ отъ Пловдивъ, тукъ, около тия ме-

ста, се стеснява подъ единъ вънецъ отъ гигантски и киче-

сти планини, Твзи планини сж тъй близо, че откриватъ

вълнеститъ си гърди. Прохлада и благодать слиза отъ гвхъ

по равното и плодовито поле. Додвто стжпкитъ ви гонятъ

малкото селце, близко задъ васъ хоризонта обгръща, съ

грамадното свое туловище, тъмниятъ и безконеченъ Доспатъ,

а въ лъво, като почетенъ стражъ, ви поздравлява шеметния

снъженъ върхъ на Б-влйовския балканъ, задъ който пъкъ

се открива грандиозния амфитеатъръ на Рилскитъ- пръ\цго-

рия. Отъ тамъ вече погледътъ ти блуждае напръ\цъ по за-

мамчивия океанъ на Ср^дногорскитъ хълмища — майката

на кървавата драма отъ 1876 год. — които съединяватт,

балканския поднебесенъ гребенъ съ Родопигв и които из-

пълватъ широкото пространство отъ южната столица до Со

фия. Право предъ очигб къмъ свверъ пакъ стои кичестия

заслонъ на Сръдня-Гора, която, извита тукъ съ най-висо

кигв си ржбове, Братия, Буная и Богданъ, бъта на двсно,
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за да закржгли рамката на тъй ръдко - величавата картина.

И* тъкмо задъ тая щърба; стена издалечъ наднича мечта

телно сивиятъ скелетъ на хайдушка Стара- Планина. Само

въ дътно — тамъ долу, отдвто сутринь иде зората,—тамъ

само остава единъ отворъ и окото види по- туй безкрайно

равно поле, свътло като тихия безбуренъ' океанъ, да плу-

ватъ подъ своиттз бъли платна три грамадни тъмни кораба

— това сЖ Пловдивските тепета съ бълитъ си сгради. А

далечъ задъ гЪхъ гладкитъ води на Марица, които окото

лови на лжкатушки изъ зеленигп кичести равнини, оживя-

ватъ пръдъ зачудения тюгледъ още по-добръ далечния ми-

ражъ на широкото и необозримо поле.

Тая гледка на работни и кротки поля, окржжени съ

величието на природата и свътящи успокоително съ ман

тията на труда на едно работливо и покорно племе, не

поразява, но нъжи душата съ дъятелна, мирна и тръзва, а

кждъ и мечтателна мисъль.

Като тръгнете отъ Пазарджикъ, по Панагюрското шосе,

тръба да се отбиете на дъсно. Зеленъ килимъ отъ ниви

отъ дв-бгв страни на пжтя се разменява съ малки и гжсти

дъбови джбрави. Окото се мами отъ това разнообразие и

задъ всвкой новъ редъ шума и капризно препреченъхрастъ,

търси гоненото село. Но то бъга отъ васъ, защото ще го

видите само, когато се надвесите надъ него.

Защото, въ туй широко поле, тъй красиво въ рамкигтз

си, има единъ капризъ на природата, или една разкошь^

то е зжбестия проточенъ гърбъ на Овчехълмъ. Както въ

великосвътски паркове издигаме пещери, за да ги разно-

образимъ, тъй и тука тази камениста чука се проточила, за

да развлича погледа.

Тамъ долу, тъкмо въ полигв- на Овчехълмъ, е Балдюво.

Тамъ, подъ хълма, протича една шумлива речица, на

речена съ юморъ Луда Яна. Тя слиза отъ Братия, минава

презъ Панагюрище, и лжкатушейки презъ долината, бърза

да стигне Марица.

Луда Яна прокопава политъ на Овчехълмъ, и тукъ,

сръдъ една длъгнеста, потънала въ цвътисти градини до-

линка се гнъзди Балдюво. Окото се изненадва, когато вне
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запно открие селото ; изненадва се, защото вие сте вече въ

него. Въ тая долинка, една отъ най-уединенитъ и поетични

въ св-вта, съ зеления килимъ на бахчи, ниви и върбулякъ,

средъ които по двата бръта на лудата речица бучатъ не

уморимо воденични колелета, тукъ, въ тоя ръдко идиличенъ

кжтъ, вмъсто единъ поетъ, единъ живописецъ или музи-

кантъ, родилъ се единъ пр-вдатель. Това е една химера.

Нима е билъ предатель той ? Дали, като е тръгналъ да пре

дава, не е се крила въ душата му н-вкоя миротворна ми-

съль, да предупреди правителството и да отвърне още съ

време лудитъ глави отъ голъмата катастрофа, която ги чака?

Пръзъ Февруарий, когато зимни вътрове още свиратъ

по полето, тука е пролъть. Славей още отъ рано навъстява

гн-вздото си и посреща слънцето съ пъсни. Лътнигв пол

ски пекове тука се губятъ въ тласъка на хладнигв води.

Не, човъкъ би казалъ, че тая долинка, тъй зелена, тъй

приветлива, била е създадена само за миренъ трудъ и н-вж-

ни еклоги.

Турцитъ, философи на земното щастие, най-добръ оцъ-

нили това. Засм-внигв брътове на лудата, речица били ку

пени или завладъни отъ всесилнитъ пазарджишки бегове за

воденици и чифлици, които скоро се пръвърнали, като ма-

настиритъ отъ по-ново вр^ме, въ кйошкове за веселие. Тука

на праздници и добро разположение т-в докарвали своигъ

хареми и любовници и, въ лоното на тихата идилична при

рода, се отдавали на ориенталски захласъ.

Чифлицитъ били населени отъ б-вдни наемни селяци

изъ околностьта, и отъ т-вхнигв слаби колибки възникнало

село.

Къмъ 1876 г. с. Балдюво брояло 36 к/к.щи и 120 жи

тели. Имало три чифлика, съ господари : Хаджи Хасанаа

Бюлюкбаши, стрелченецъ, Агушъ ефенди и Мехмедъ ага

Шопа. Сега балдювци не сж вече чифлишки ратаи, а сами

владвятъ своето райско гн-вздо. Селото брои 100 кжщи,

съ 654 живи души.

Хубавитъ м-вста създаватъ хубави имена и мечтателни

вървания. Върху сръдния конически връхъ на Овчехълмъ,

тъкмо надъ селото, има развалена крепость, която носи

История на Априлското възстание 18
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име на самодива — Гюргюво кале. Вънъ отъ •срЬнйгЬ! на

това кале имало дупка, засипана вече, отдъто н-вкога се

чувало подземно бучене, отъ нъкой подземенъ потокъ или

защото -;ука било ужъ въ старини вулканъ. Другиятъ

по-нисъкъ върхъ на Коюнъ-тепе е обрасълъ гжсто съ

съсънь, едно малко цвъте, и се нарича Съсъялива мо

гила Седловината между единия и другия върхъ е за-

дърстена съ гжстъ храсталакъ и пръдставлява самодивско

мъсто. Тука расте и самодивската билка росенъ. Н^про-

лъть, пръзъ Росаля — сръщу Спасовдень — тука идатъ

жени и дъца да се лъкуватъ и да си гадаятъ. Жените ле-

жатъ пръзъ цълата нощь на росенъ и пазятъ се да не за-

спатъ, за да чуятъ наричанията на самодивитъ/ които ее

събирали тука на хоро. Или, като легнатъ да спатъ,. пос-

тилатъ на страната си бъла, чиста кжрпа и гледатъ сутринь-

та, каква билка или какво нъщо друго е паднало върху

нея, та споредъ туй пръдричатъ всъкиму, какво ще му се

СЛуЧИ. ;'. <-!.

Покойния Ст. Захариевъ пише погръшно за Съсънлнва

могила. 1) Тъй сжщо е погръшилъ, като казва, че Балдюво

е на дъсния брегъ на Луда Яна ; на д-всния брътъ на

ръката нема ни една селска кжща. Той бвлъжи, въ 1870 г.

1 чифликъ, което едва ли е верно. 2) Въ 1876 г. чифли-

цитъ сж били три, както означихме. ь кч

И надъ това райско гнъздо днесъ тегнъе пръзреиието

на ц-вло едно поколение, на ц-влъ единъ народъ: то е оте

чеството на най-голъмия пръдатель отъ новата ни история.

Беднитъ- балдювци чувствуватъ това; тъ посрт^щатъ гузни,

принижени, наблюдателния суровъ погледъ на чужденеца.

Тъ- се дори стараятъ да прикриятъ миналото. Охотно раз-

казватъ тъ за добринитъ, които Ненко е направилъ на тол

кова околни села, като е измолилъ турцитъ дати не ра-

зоряватъ, защото, Ненко дъйствително е сторилъ това. И

спасилъ сиромаситъ отъ Балдюво, да не минатъ подъ огънь

и мечъ. Бъднитъ ! Колкото повече тъ днесь се оправдаватъ,

толкова повече обвиняватъ и сами себе. И навърно, бжда

1) Ст. Захариевъ, .Описание на Т.-Пазарджишката каазж", стр. 78.

2) 1Мс1 34.
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щигЬ; поколения ще издигнатъ въ тоя райски кжтъ— за на-

зидание на потомството ;— черенъ памятникъ, за да може

любогситниятъ пжтникъ, при контраста отъ св-втло и черно,

да почувствува по-дълбоко въ душата си разликата между

доброто и злото. Защото, предателството не тръба да се

забравя: забравено, то е простено.

Ленко е заемалъ особно положение въ Балдюво. Заедно

съ овоя неразлжченъ приятель Ненча, тв двама били упра

ви -ели на чифлицитъ, единъ видъ майордоми на богатигв

турски землевладълци. Като такива, тъ общили много съ

господарите си. Ненко билъ по-интелигемтенъ и способенъ,

знаялъ е много хубаво турски. Споредъ свидетелството на

нъкои, той сподълялъ дори и привичкитъ на господаритъ

си. Пиялъ съ гвхъ ракия, угаждалъ имъ на разточителствата

и притеснявалъ населението. Той билъ истински селски чор

баджия и всесиленъ между безправнитъ ратаи. Съ връме

станалъ заможенъ. Държалъ дюкенъ, неколко слуги, една

слугиня, да гледа копоигв му, съ които е угаждалъ на чи-

фликчиитъ и твхнигв многочислени приятели — богати и

разплтнй турци отъ Пазарджикъ, които често, на своя гла

ва, идели въ Балдюво на ловъ и на гости. Когато нъкой

селянинъ се осмелявалъ да му се противи, Ненко го пръ-

давалъ въ рждъ-гв на своитъ приятели турци, набивали

б-вдния, а некоя нощь, случвало се, че той е бивалъ и

ограбенъ.

Приятельтъ му Ненчо Миневъ отначало билъ говедарь

въ ^селото. Като се сдружилъ съ Ненка, скоро се изправилъ

на нозъ- и станалъ пръвъ богаташъ между своите съселени.

Разбира се, и двамата сж. били истински кеседжии.

За турскигв наклонности на Ненка и другаря му раз

казва се между друго още, че тв не сж щадили нито се

мейната честь на беднитъ* селяни. Казватъ още, че освънъ

дт.то сами били разпжтни, но ставали съобщници съ вак-

ханалиигЬ на пазарджишки хайти, които наминавали тукъ,

за да се насладятъ на сводническитв услуги на двамата

приятели.- . -- - *

Ненко има братъ Цано, който и до сега е живъ. Ос-

тавилъ е и трима синове, Ангелъ, Иванъ и Сжбо, и три

дъщери: Петкана, Лазарина и Цона.
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Въ приготовленията за възстание, Ненко билъ посве-

тенъ отъ Тодоръ Терзията изъ Ферезлии, а сжщо узналъ за

гвхъ отъ Джумайски селяни, негови познати. Като^хитъръ по

природа, той се поддалъ на идеята, навърно, защото му се

сторило, че сухо и сурово въ -околностьта се държи за

нея, а той не е можалъ назадъ да остане. И сетнъ, може

отъ рано да си предначърталъ да използува обстоятелства

та, споредъ както разума му диктува. Ако силата и успъха

клонъше на българска страна, той не би отишълъ съ турцигЬ.

Отъ своя страна, той посветилъ въ тайната своя дру-

гаръ Ненча. На селянигв нищо не било обадено, или тъ криятъ

сега. Но, отъ друга страна, гв не би имало защо й какво

да криятъ. Никой отъ живигв т-вхни връстници не помни

да имъ е било говорено за възстание. Ненко и приятельтъ

му сж били сигурни, че могатъ да подигнатъ селото, Щомъ

дотреба. А да убъждаватъ селянигв за бунтъ, не опитали

— наверно, отъ благоразумие. И наистина, съ такива двй

ствия, би могли да попаднатъ подъ отговорность. Отъ друга

страна, ние вече знаемъ, че гв не сж общили съ селянигв.

Интересно е, какъ Ненко си е приготвилъ пълномощ

ното за Оборище, и дали изообщо е ималъ такова. Живи-

гв представители не могатъ, разбира се, да помнятъ тъзи

подробности.

Знае се, какъ строго Бенковски бдвше за пълномощ

ното на вевкиго. Съ други думи, Ненко е непръменно при-

тежавалъ пълномощно. Колкото за балдювци, които нищо

не били чували за възстание, може лесно да сждимъ, че

гв не знаятъ нищо и върху това, дали сж опълномощавали

нъкого за свой представитель или не. Тогасъ, въпросътъ

остава отворенъ. Пита се : съ какво пълномощно ще да се

е првдставилъ Ненко пръдъ Бенковски въ Оборище? И не

се помни Балдюво да е имало печатъ, като община. Пъкъ

и да е имало, печатътъ щ-вше да е въ ржцетъ на двамата

чорбаджии, които сж го представлявали винаги предъ пра

вителството. Ненко и Ненчо ги н-вма да ни изповъдатъ

истината. Й двамата сж между мъртвитъ. Вероятното е,

че гв сами сж си приготвили пълномощното, по образецъ

на другитъ села. Ненчо отишълъ до половината пЖть и
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върналъ се, не се знае защо, но, наверно по слаба воля,

та Нейко билъ въ Оборище самъ првеставитель на Балдюво.

Никой отъ апостоЛигв не билъ стжпилъ въ селото за

да провъри, въ какво положение сж тамъ работитъ. Не

може сжщо да се докаже, дали Ненко се е клълъ, кога отъ

начало го посветили въ бунтовната идея. Тъй като на много

други мъста имаме примъри, да се вербуватъ съзаклътници

чрезъ втора и трета ржка, а не право отъ апостолигв, въз

можно е, че Ненко е билъ спечеленъ за двлото отъ своигв

знакоми въ Ферезлии или Джумая 1Рто безъ кл-втва, само

по доверие. По класно, сжщб по' довъ^Йе, можеше да бжде

той пръпоржчванъ й по-нататъкъ напр. до Оборище. За

щото* най-послъ, ние не знаемъ Документално, дали Бен

ковски отъ всъкой селянинъ е настоявалъ да иска пълно

мощно. Грамотностьта въ ония времена, особно за малки

села й чифлици, като Балдюво, требаше да бжде една ис

тинска разкошъ. Дали и самъ Ненко е билъ грамотенъ?

За жалость, липсватъ точни свъдения и върху тази инте

ресна точка. Но по всички признаци, Ненко не ще да е

билъ грамотенъ. Тогава, кой е щълъ да му напише пъл

номощното ? Въ ония времена Балдювци учители и учили

ще сж. н-вмали.

Всичко туй свидетелствува, че основата на. ц-влото

съзакл-втие, поне въ подробностиге, не е била турена вър

ху здрава почва. Тука се натъкваме на безразборното вербу

ване съчувственници.

Характеристика и психология на Ненко. Живота и смъртьта на пре

дателя. .:'

Ненко отишълъ въ Оборище се Ферезлийския пръд-

ставитель Ганчо Тасовъ или Тодоръ Ташовъ терзията.

Когато избухва възстанието, Ферезлии не мърда отъ мъсто-

то си, което дава да се подозира, че едно отъ най-близки-

тъ на Ненка лица, не особно е било ревностно къмъ дв

лото. И въ Ферезлии, както въ Балдюво па и въ много
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други места, идеята не е била тъй популярна, дълото не

се е разбирало, или, по-добре, масата е била още доста

тъчно тъмна, за да не се издигне до една по-светла идея.

А пъкъ и връмето за агитация беше твърде кжсо, както

знаемъ, та апостолското слово не успева да проникне

ВСвКЖДБ.

Н-вкои откжслечни спомени за Ненка, които отчасти

ни сж пръдадени чрт>зъ печата или ни се разказватъ отъ

негови близки и познати, хвърлятъ донъкждв свътлина

върху онова, що е ставало въ душата му презъ връме на

засъданията въ Оборище и подиръ. Но всички тия разкази

все пакъ говорятъ повече въ негова полза. Иванъ Араба-

джията и Крайчо Самоходовъ разказвали, че една нощь

въ Оборище Ненко ставалъ три пжти да пита другите,

находящи се тамъ наоколо му депутати: „Ами ако нъч<ой

измежду насъ отиде и пръдаде на турцитъ, че българитъ

се готвятъ да възстанатъ, то какво има да стане ? Гол-вма

награда ще даде правителството на тоя чов-вкъ".1 . .1). Въ

твзи думи, изказани н-вкоги и пръдадени послъ толкова

време чрезъ втори и трети уста, безъ друго има н-вщо

прътълкувано или преиначено, ала едно не подлежи на

съмнъние. Мисъльта за пръдателство огнетявала душитъ на

всички въ Оборище. Вгвкой представитель се считалъ на

пжть да омаже въжето. Въ такъво положение, Ненко може

ше да се събужда и тръвожно да пита за предатели, безъ

самъ да се е решилъ на пръдателство. По думигв на бра

та и на домашнитъ на Ненка, той въ Оборище билъ про-

мълвилъ относително възстанието. макаръ не на всеуслиша-

ние: „Това н-вма да бжде; турците сж много, ще се изха-

бятъ само селата, зиянъ ще станатъ и нищо повече".' Со-

коловъ го дочулъ и го сплашилъ съ ножа си.- „Извадиха

ли т^ на мене ножъ,— ежилъ се Ненко още вечерьта, кога

се върналъ въ село, — ще обадя азъ на турцитъ".

колкото и да сж слабо надеждни тъзи източници, за

да си уяснимъ напълно душевното състояние на Ненко

пръди пръдателството, но като нъмаме никакви >лики на

ржка, че той съзнателно отъ по-напръдъ е издавалъ или

1) 3. Стояновъ, .Записки" т. I, 507.



<, „ „ . Обшим-Ьрки 279

тъкмълъ да предаде на турцитъ, може не безъ основание

да заключимъ, че първоначално той се пршгвпилъ къмъ

дълото, като ималъ твърдв смжтни понятия, като какво

предстои да се върши, и едвамъ въ Оборище е прозрелъ

застрашителнитъ размъри на тъкм-вното и сплашилъ се. Ми-

съльта за неминуемото разорение съвършено го деморали

зирала. Той не е билъ достатъчно простъ, за да се повлече

сл-впо, а и, просвътенъ не е билъ дотамъ, за да се жертву

ва съзнателно. Прочее, избралъ средния пжть за да спаси

и себе с%ки ближнигв си и да жертвува чуждите, като,

навърно, смжтно пакъ си е пръдставлявалъ, какво ще ги

сполъти—г-може би, мислилъ си е, че послъдствията не ще

да бждатъ тъй страшни. Още повече, като ги хванатъ

пръди вр-вме, додъто още не сж успъли да извършатъ

н-вкое зло. Послъ, той веднага прибързалъ да изкаже всит

чко, макаръ и да е знаялъ, че възстанието ще избухне

едвамъ на 1 май. Боялъ се е, може би, да не го изпреди

нъкой другъ, та да пострада и той. А може би, ржково-

дило го е и едното и другото — да помогне на други, па

и самъ да се спаси. Човъшката душа е твърде сложна

машина и мжченъ е нейниятъ анализъ.

, По-нататъшната сждба на Ненка е тъмна, а дон-вкждв

и романтична.

- Когато, сл-вдствие на неговото пръдателство, възста

нието избухна пръждевръменно, той извелъ ц-влото село

на/, върхъ Овчехълмъ, като казалъ на съселенигв си, че е

опасн9.да стоятъ въ село, за да не нападне башибозукъ

-и да ги изколи, отъ което и самъ твърде се боялъ сръдъ

настаналата бърканица. А може би, боялъ се и отъ самит-в

възстанници, които ако се появиха внезапно, би могли да

увлекатъ селото и да накажатъ пръдателя. Слъдъ време,

когато работитъ се уяснили малко-много, той ги върналъ

назадъ и самъ се изгубилъ съ турцитъ къмъ Панагюрище.

Панчо Георгиевъ, поибренецъ, сега живущъ въ Пана

гюрище, хващанъ по възстанието, помни, че Ненко билъ

въ шатъра на колагасж Кадри ефенди, когото оставилъ

Хафъзъ паша да държи въ покорностъ селото. Ненко го

спасилъ. Панчо билъ заможенъ. Търгувалъ, както и сега,

съ вино, храни и добитъкъ.

г
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Окончателното и безнадеждно разрушение на възста-

налигв мъста съединило Ненка още по-гвсно съ турцигв.

Тъ го държали въ Пазарджикъ при себе си. За награда,

турското правителство му дало право да събира десятъка

на селата Щърково и Пищигово Пазарджишко, които Ненко

събиралъ до освобождението1)- Той изобщо по-ръдко се

навърталъ въ Балдюво.

Може би, мжчила го е и съвъхтьта, та и той избъг-

валъ да се върне между българи. Боялъ се, може би, и

отъ отмъщение, защото въ Балдово нъмало кой да го

защити.

Руско-Турската война, която не сл-вдъ-много последва,

паднала като гръмъ върху главата на нещастния пръдатель.

Слъдъ катастрофата на Шейново, кога турцитъ въ посл-бд-

нитъ дни на 1877 г. бъгатъ пръзъ глава, кой на кадъто

види, той е вече виждалъ пропастьта зинала напръдъ му,

и повлекълъ се, покрусенъ, по стлшкигв на бътащигв и

разбити свои покровители. Толкова се е боялъ той отъ

отмъщение, че е прибралъ съ себе си всички домашни,

дори и брата си, които не б-вха пръдъ никого виновни.

Сл-вдъ Сан-Стефанския договоръ и сл-вдъ амнистията,

той върналъ свмейството си отъ Цариградъ, кждъто пръ-

карвали до тогива — върналъ ги назадъ въ България.

Извадилъ си билъ и самичъкъ билетъ ужъ за да тръгне

и той съ тъхъ, но въ послъдни моментъ се разколебалъ

и пръдъ отпжтующия тренъ далъ своя билетъ на нъкакъвъ

бъ\денъ заточеникъ, за да се завърне у дома си, а той

махналъ ржка на своитъ и останалъ сръдъ чуждия свътъ

и въ неизв-встность. Пръдсказалъ на домашнигв си, че въ

Балдюво ще намърятъ кжщитъ му изгорени и разграбени

и добитъка избитъ отъ отмъстителни панагюрци, което до

висока степень е било върно, а пъкъ самъ Ненко и отъ

по рано ималъ свъдения за това: разрушения бъха напра

вени у дома му съ първо пристигане на руситъ. Отъ тогава

сл-вдитъ на Ненка се губятъ. Казва се, че се навърталъ

1) БеловЪждовъ , Първа путка", стр. 61.
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доста време близо около границата, кждъто го убили маке

донски революционери1).

ГЛАВА СЕДМА.

МЪрки на властьта.

I.

Неджипъ Ага отъ Пловдивъ н Ахмедага отъ Пазарджикъ на пжть.

Историята за предателя Черню. ПървигЬ стжпки на Неджипа въ Копривщица.

Турското правителство се б-вше стръснало сериозно

отъ донесенията на предателя. Днигб 16, 17 и 18 априлъ

изминали въ споразумъние между Пазарджикъ и Пловдивъ

по-напръдъ и Пловдивъ и Одринъ накрай. Естествено, дошло

1) Ще добавя, че азъ считахъ за мой нравственъ дългъ да посвтя

Балдюво, още повече, че б-вхъ умолително поканенъ отъ кметството да на

правя това. Оплакваха ми се въ писмото си, че очернили имъ незаслужено

селото и че кога ида самъ лично, гв ще да ми кажатъ сичката истина, за да

видя, че Ненко не е билъ тъй черенъ, както отъ послъ- нЪкои го пр-вдста-

вили. Бт>ше въ средата на Мартъ 1904, кога стигнахъ тамъ; пролътьта б*ше

вече въ пълна сила, въ хубавата оная скрита подъ Овчехълмъ долина. Хората

бЪха сплашснички и изтърпнали — споменътъ не ги радваше. Азъ успъхъ да се

сръчцна почти съ всички, които тъй или инакъ стоятъ близо до двлото, като дъдо

Гачо Овчаровъ, двдо Петко Брънчовъ—върстници на Ненка, Цано, братъ му,

Иванъ, неговъ синъ и др. Двдо Петко разказва, че виделъ Ненка въ Стръл-

ча съ турцитЬ, когато тия напредвали за Панагюрище. Двдо Петко ходилъ

по ангария, Турцитъ задигнали колята отъ всички села за да носятъ про

визии. И на Ненка колята били сжщо земени. Ненко, щомъ научилъ, че и

неговитв коля сж тамъ, уплашилъ се за добитъка си, та зелъ позволение да

ги върне въ село, което му се и допустнало. Той се върналъ и сами съ

гвхъ, като, види се, ималъ страхъ да не би безъ него да се случи нъщо по

пжть съ добитъка и съ всичко друго. Двдо Петко казва още, че заварилъ

Ненка при „башоветв," което ще рвче около шатра на главния пръдводи-

тель на турскитъ войски—около голвмцитв („главигв"). Ангарията се състо

яла въ това: околнигв села събирали провизии за войската; колята отивали и

зимали събраното и носили го въ лагера; затуй навъртали се около главния

шатъръ, за да приематъ заповъди отъ кждв какво ще дигатъ. Ненко носилъ

фесъ', и силяхъ и военна турска наметка, поради което облекло го пропу

щали веъкждъ. Ненко спасилъ отъ разорение селата: Ферезлий, Черногоро-

во, Сарая и Гессменово. Цано, братътъ, казва, че на 77 година яли гжска,

т. е. отговъли си за Коледа и тогава бвгали. Нова година правили на Од

ринъ. Върнали се по Гергйовдень. Ненко ги съввтвалъ да не се върщатъ,

защото кжщята му били.разграбени и добитъка опушнатъ. — Г. Димитровъ

разказва, че Ненко живвлъ въ Кърджали, дъто го убилъ единъ помакъ.

(.Княжество България" томъ II, стр, 401).



282 История на Априлското възстание

се до убъждение да ловатъ. —- Но казвало се, да ловатъ

пръдпазливо, и да почнатъ веднага разслъдванията. Двама

жандармски офицери тръгнали отъ Т.-Пазарджикъ и отъ

Пловдивъ за двата най-силни революционни центрове—Пана

гюрище и Копривщица, дъто е биелъ пулса на цълото

движение. Неджипъ ага, съ 1 0 души конни стражари, по

теглили за Копривщица отъ Пловдивъ; и отъ Т.-Пазарджикъ,

на 18. Ахмедъ ага пъкъ съ 10 души конни стражари по-

теглилъ за Панагюрище.

Двамата полицейски агенти употръбили различна так

тика, за да изпитатъ подъ краката си вулканичната почва,

на която е тръбало да стжпятъ. Пръдателството за всички

ръшения на Оборище тръба да е било доста подробно и

пълно, защото и двамата били пръдупредени, като знаяли,

че най-малката нетактичность отъ тъхна страна ще причини

избухване и ще имъ костува, може би, и главата.

Но тъ не можели, разбира се, да се върнатъ отъ

пжтя си, не можели сжщо и да не посъгатъ. А като е

тъй, и изходътъ е твърдъ опръдвленъ.

Оставало едно : който отъ тъхъ е по-непредпазливъ и

по-смълъ, отъ тамъ и тръбало да се почне.

Ахмедъ ага—който е знаялъ, че Неджипъ тръгва на

18, но не тръгналъ и той, за да не стигне пръди него,

защото Панагюрище е близо—на 1 9 вечерьта билъ предъ

Панагюрище, но, страхътъ въ него надвилъ и той не смъ-

ялъ да влъзе вжтръ, а отбилъ се въ Баня—на 5 километра

отъ Панагюрище. Отъ тамъ пратилъ записка—турски думи,

българско писмо—до върния си приятель въ Панагюрище,

българинъ, разбира се, Стоянъ Цуцековъ, като го канилъ

да иде въ Баня да се кжпятъ въ топлия минераленъ из-

воръ и да се повеселятъ. Чръзъ това Ахмедъ ага ималъ

намърение да изпита, какво става въ града. Обаче Цуце

ковъ, върниятъ му приятель, се пръсторилъ на боленъ и

не отишълъ. Стражаринътъ едновръмено съобщилъ на мю-

дюрския намъстникъ, че утре Ахмедъ ага ще пристигне въ

града, да му приготвятъ жилище. Но Ахмедъ ага, дитрецъ,

и на другия день, 2? Априлий, пакъ закъснълъ до послъ

объдь.
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Неджипъ ага отъ Пловдивъ билъ по-см-влъ. На 18 ве-

черьта той преспалъ на крастовскитъ бани, а на 19, огвдъ

об-вдъ, гордо прегазилъ прага на голъмитъ конашки порти

на Копривщица.

Неджипъ е носилъ списъкъ на лицата, които да хване,

и този списъкъ не може да произхожда отъ пръдателство

то на Ненка. На тоя фактъ се дължи обстоятелството, че

отпослъ нъкои писатели създадоха една версия, за пръда

телство извършено и на смътка на Копривщица отъ нъкой

си Черню. Тоя Черню съ пълно име се казвалъ Ч. Илиевъ

Керемидчийски. Захария Стояновъ изтъква това съобщение,

но самъ унищожава факта, като твърди, че турцитъ от-

казватъ да сж знаяли нъщо отъ Черня или отъ другиго

нъкого освънъ Ненка1). Бъловъждовъ отива по-далечъ, като

твърди, че турцитъ отначало не вервали на Ненка, та се

увърили само, когато донесенията му се потвърдили отъ

Черня2). Но Б-вловъждов ь не влиза въ подробности затуй

чернйово пръдателство. Черню е между мъртвитъ. Ближ

нигв му и ония, които сж го виждали, твърдятъ, че не

може да се вини въ пръдателство човъкъ, който е лежалъ

въ заточение. Това умозаключение заслужва да се уважи,

защото наистина Черню ходи на заточение. А всъки знае,

че турцитъ не пращатъ въ затворъ и на мжки хора, които

сж имъ услужили. У Бъловъждовъ, както споменахме, ще

има преувеличение още и за пръдателството на Ненко, като

казва, че Ненко пръди да иде на Оборище, пратилъ прия

теля си Ганча отъ Калагларе да обади на Али бея, че отива

на събрание и кога се върне, ще обади всичко.

Но важно е друго едно обстоятелство, което 3. Стоя

новъ изтъква по въпроса за пръдателството, а имено, че

Неджипъ дошълъ въ Копривщица съ списъкъ отъ коми-

тетски лица, които нито сж били на Оборище, за да ги

узнае Ненко и да ги пръдаде, нито пъкъ тоя можеше по

околенъ пжть да ги научи. Тръба по единъ или по другъ

начинъ и отъ Копривщица да е направено пръдателство и

то, по всъка въроятность, пръди Ненка.

1) .Записки" т. I 509.

2) „Първа пушка" стр. 61.
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Въ тоя пунктъ сме принудени да влъземъ въ малко

по-обстоятелствено разглеждане на работигв въ Копривщица.

Въ Копривщица не сжществуваше такова единодушие

за идеята, както въ Панагюрище. Въ отечеството на дже-

лепигв имаше, както знаемъ, отъ доста отдавна, заможни

хора, приближени на правителството. Рвхъ, имено, Любенъ

Каравеловъ бичува безпощадно подъ името чорбаджии. Това

сж българи туркофили. Къмъ идейнигв устреми на мла-

дежьта гвзи чорбаджии оставатъ винаги чужди. Не ще

съмн-вние, че и презъ кжсия срокъ на приготовленията

пръзъ 1876 двата лагера оставатъ непримирими и чужди

единъ къмъ други. Бенковски, който е прозорливъ, отъ

рано, може би, е предвидвлъ, че не ще да играе тукъ роля

и не ще да надвие. Каблешковъ, самичъкъ отъ чорбад

жийско произхождение, зема и самъ примирителни позиции.

Но когато работитъ зели застрашителенъ размъръ, чор

баджиитъ или турскитъ хора си останали пакъ каквито си

били и по-пръ\ци. Самитъ- близки роднини даже на Каб

лешковъ се обърнали и противъ него.

Но ето какво станало.

Презъ свътлата недвля, навръхъ Св. Петка, 9 Априлъ,

чорбаджийскиятъ лагеръ се събралъ на съвътъ у Петка Д.

Кесяковъ Моллата. Пръдстояло да ръшатъ, какво да се

прави съ младитъ, които вирнали глава. Събрани били: Т.

X. Вълковъ, Беню Христовъ Царвулджията, Рашко Важа-~

рътъ, Д-ръ Спасъ, Черню Илиевъ и Т. Каблешковъ. А Бъ-

лозъждовъ пише още : Х. Иванчо П. Михаиловъ и Х. Рале

Каравеловъ1), а Г. Димитровъ: Василъ Бълчевъ, Ив. Мад-

жаровъ. Велю Дебелянъ, Ганчо Личовъ и др. Единъ отъ

всички тия—Т. Каблешковъ—е билъ чича на апостола съ

сжщото име. На съв-вта присжтствувалъ и Черню Илиевъ

Керимикчийски. Ръшили да напишатъ писмо на мютесари-

фина въ Филибе и да обадятъ имената на размирницитъ.

Философията на тия приятели на порядъка била твърде

проста : хвани попа, да е мирно селото. Написали писмо,

което дали на Черню Илиевъ Керимикчийски, да го даде

на мютесарифина въ Пловдивъ.

1) .Първа пушка стр. 47.
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Комитета въ Копривщица, обаче, -подушилъ намъре-

нията на старитъ и отредени били хора да убиятъ Черня

още по пжтя. Каблешковъ за тая ц-вль назначилъ Велю

Серековъ, Стоянъ Ненчовъ — стотници1 отъ бунтовната ар

мия — съ още двама другари. Но дружината не могла да

стигне Черня, защото тоя билъ излъзълъ по-рано1). А слу

чило се, та Черню падналъ по пжтя въ единъ долъ, за

едно съ коня си, смазалъ се, та останалъ да се църи въ

КрастовскигЬ бани. Черню отказвалъ послъ да е занасялъ

писмо. Но сговорътъ на старитъ да обадатъ въ Пловдивъ

сепризналъ отъ самигв тъхъ2). П. Д. Кесяковъ и Тодоръ

Каблешковъ наскоро пръди възстанието — на 15— 18 Ап-

рилъ—линсали отъ Копривщица. А споредъ това, да ли устно

или писмено е извършено донесението до турското прави

телство, не може да се установи, но че пръдателство е

имало, това може да се земе за достовърно3). Г. Димит-

ровъ твърди, че П. Кесяковъ и Т. Каблешковъ избъгали

при овчаритъ си въ Златишко, дъто разбира се, пакъ е

било възможно да донесатъ на властите, ако не сж го

били сторили по-напръдъ. Но ето още мнънието и на дру

ги нъкои върху това хитро забулено и тъмно, всъкой слу

чай, пръдателство.

Споредъ разказа на Тусунова, копривщенецъ и съвръ-

меникъ на събитията, Каблешковъ и другигв членове отъ

комитета били разтръвожени за пръдателството, което било

нагласено. Стоянъ бояджията, човъкъ на тайната полиция,

доловилъ ръшението на чорбаджиигв и обадилъ. Комитет-

скитъ хора били събрани въ метоха, въ двора на черко-

вата. Тука миналъ самъ той, Тосунътъ, и на него сжщо

обадили, че Д-ръ Спасъ и Черню заминали за Пловдивъ

да обаждатъ. Но заблуждението било явно- Д-ръ Спасъ

билъ въ село. Малко пръди това миналъ пръдъ дюгена на

Тосуна. Тосунъ обадилъ това, и комитетскитъ хора се ус^

покоили и забравили за Черня. Но пръдателството било

все пакъ извършено. Това станало въ Златица. Каблешковъ

1) БЪлов-Ьждовъ .Първа пушка*, стр. 47.

2) Пий 47; Г. Димитровъ .Княжество България", стр. 40

3) .Княжество България* т. II, 401.
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обадилъ на своя чйча Т. Каблешковъ че готвятъ възстание.

Тоя билъ съдружникъ на Моллата (Петко Дошевъ Кесяковъ^

и отъ своя страна обадилъ на послъдния. Тъ били прите

жатели на голъми стада и решили още съ време да се

махнатъ отъ Копривщица. Прочее, поржчали на кехаигв си

Савко и Цоко Накови и Ив. Лулчовъ Догановъ, като ва-

дятъ въ Златица тескере за себе си, да извадятъ и за

т-вхъ, че щъли били да ходятъ въ Тетевенъ. Но когато ке

хаигв се измайвали въ Пирдопъ, на пжть за Златица, про

мълвило се въ оная кжща, двто нощували, че въ Коприв

щица ще става нъщо, и че бързатъ да се отдалечатъ кол

кото се може по-скоро. Домакинята, като отишла на изво

ра да черпи вода, обадила на нъкаква туркиня, която се

изказала на мжжа си. Тоя отишълъ до Златица и обадилъ

на конака. Тукъ уловили кехаигв на Каблешкова и на Мет

лата, и като ги стегнали яката, тия скоро заговорили, като

обадили всичко що сж могли да знаятъ. А тъ, както и

много други, знаяли доста. Знаяха, разбира се, имената на

главнигв двйци. Отъ тука вече телеграфа забрънчалъ до

Пловдивъ, и пръдателството било свършено дъло. Тръбва

да се забълежи, че въ диренията на Неджипъ има една

непълнота: той не търсилъ Найденъ П. Стояновъ. Значи,

правителството не е било всестранно информирано. Въз

можно е, че случайното пръдателство на въпроснитъ кехаи,

лежи въ основата на Неджиповото идване. Черню като се

отрепалъ по пжтя за Пловдивъ, останалъ да се ц-Бри въ

Крастово, двто притежавалъ чифликъ1).

1) Самъ П. Д Кесяковъ е между живитв, но азъ не можихъ да се

се срещна съ него Ето, обаче, едно писмо отъ Танчо Шабановъ върху за

дадени отъ менъ въпроси, за които бихме могли да питаме доживЪлия ви-

новникъ. Писмото носи дата: 26 Май 1904 година.

„П. Д. Кесяковъ ми каза, пише Танчо Шабановъ, че писмо искали да

му дадатъ (на Черня), но Д-ръ Спасъ и той не дали, да не би да паднатъ

подъ отговорность. Черню е тръгналъ безъ писмо, но другитя може да му

сж казали устно, кого да диратъ. Затова, кога доде Неджипъ, той диреше

имено лицата"—т. е. дирилъ е тъкмо за които било дума да пишатъ писмо.

„А за Стоянъ (Бояджията) дЪто пишеш ь, че онъ знае, той не е знаялъ нишо.

Каблешковъ бЬ научилъ и бЪха рЪшиле да се убие Черню, като тръгне за

Пловдивъ. Той бЪше проводилъ Никола Вълювъ до мене на кафенето, за да

намЪримъ Велю Марчовъ и Алекса Кесяковъ и тие да си намЪратъ още дру

гари и да изл-взатъ да вардятъ покрай селото да го убиятъ. Азъ и Никола

Вълювъ нам-врихме Велю и Алекса, и имъ разправихме добрЪ, какво ще

праватъ. Тие бЪха повикали Стоянъ Ненчовъ Бояджията и други още нЪкои

и излеле, но тие мислиле, че Черню ще мине самъ. Но той зелъ десетина
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Както и да е, Неджипъ ага още сжщата вечерь, 19

Априлъ, повикалъ при себе си селскигв старейшини, на

които обаче не обадилъ защо е дошълъ и кого дири. А

той носилъ инструкции да улови сл-вдующитъ лица : Т. Ка-

блешковъ, Петко Бояджията, Лука Ат. Гйотлийски, Брайко

Енювъ, Цоко Голосмановъ и Георги Н. Тиханекъ. Но може

да е търсилъ и повече души, защото списъка на гвзи лица

е възобновенъ само на память.

Внезапното пристигане на кърагасж и то съ повече

стражари, отколкото другъ пжть, нежеланието му да обади,

защо е дошълъ, турило на щрекъ съзаклетницигв. Още

повече, че трима отъ азигв — конашки съвътници — б-вха

членове на комитета : Брайко Еневъ, Илия Мангърътъ и

Н. Вълевъ.

У Каблешкови набързо се събрали комитетскитъ- хора

още вечерьта и решили, преди всичко, да уговорятъ ве-

килигв, нека гв да гарантиратъ пръдъ кжрагасж, за да не

хваща той никого, че нъма нищо зло въ селото. Но ако Нед

жипъ, помимо това, посегнелъ да арестува н-вкого, всбкой

се задължавалъ да стръля. Вториятъ копривщенски пръ\ц-

ставитель въ Оборище, Тодоръ Душанцалията, бъчне вече

отъ нъколко дни насамъ въ селото, и патриотитъ знаяли,

какво бт> р-Ьшено въ общото събрание. Първата пушка,

гръмната — решили гб сега—ще бжде и знакъ, за да въз-

станатъ всички.

Ето така, прочее, сждбоносното д-вло на Априлското

възстание въ 1876, съ своигв пламъци до небеса, съ своите

ужаси и съ своята велика роля въ новата ни история, бива

мигомъ и геройски пръдръшено.

душъ цигани да го придружатъ. Когато си заминале покрай т+>хъ, единъ отъ

двамата, Стоянъ или Алекса, вдигналъ пушката да фърли възъ Черню, а

другия му опналъ ржката да не фърга, да не би да убие другъ нЪкой. А

отъ двамата кой вдигналъ пушката, или е Стоянъ или Алекси. А Стоянъ

сега казва, че Черню не миналъ отъ тамъ, но само минале циганегв, защо

то го е срамъ да каже истината, че е пропусналъ Черню да мине. А Велю

Серековъ не билъ тамъ. И Тусунътъ пъкъ хичъ нЪма ни хаберъ по тасъ

работа. Защото когато доде Никола Вълювъ при менъ, то беше вече по

мръкнало, а Велйо Мирчовъ б-вше при менъ въ кавето и той ходи да пови

ка Алекси. А Стоянъ сж викале послъ- и другигв, които сж биле. А за Ту

сунътъ питай Заимовъ, колко пжти го хока, додт> го ислътша, защото много

им* у него лъжи и обича да се хвали, за което той не е ималъ и хаберъ!"
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епсоига^етеп^ ^и^ оп* ёЫ рго(Игиез роиг коиЫег Гезрп!

(1ез рориШюпз. С'ез* ип рот* ^и^ -теп*е й'ёйчз ЬгаНё ауее

юиз 1вз йсуеюретеп^з ди'И сотрог*е.

1Яоиз ауопз (1ё^а раг1ё йи сотрЫ й'Оигоипой- е* йез.

ё^ёпетешз й'ЕзкьЯа^пга. Ь^(1ёе 1пзиггео*1оппе11е, ^и^ ауаН

геси сейе ргет1еге 1три1з10п, &а&паН юиз 1ез ^оигз йв
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*еггаш рагпп 1ез рори1а!юиз сгё(1июз е* 1&погап!ез дие 1еа

рготеззез Ш1ашеизез (1ез епиззаи-ез уепиз (1е Мо1(1о-Уа-

1асЫе е* (1е 8егЫе, атз1 ^ие 1ез рорез е* 1ез тайгез

Д'есою, *гауаШа1еп* заиз ге1асЪе. Бершз ^ие1^ие *етрз,

Дез агтез е* (1ез типШопз ёЫеп* тко(1иМез Ыап(1езйпе-

теп*, ег Гасйоп Деуаи. ЫепШ ёс1а*ег.

Оейез, се пе зол* раз 1ез тзй^айопз ^и^ тап^иа^еп^;.

Беих ои й-о1з-то]з ауап* 1е ]оиг йхё роиг 1е зои1еуе-

тегп;, 1ез сотйёз ауа1еп* ехрё(11ё р1из1еигз ёпшзайез еп

ЕоитеНе. Фюг&ш МсоМЦ?), РеМ УаисоНГ ег (Згпог&ш Есо-

потоп0 ёЫеп* (1ёз1&пёз роиг 1е (11з*пс* (1е РЬШрророН. Аг*

г1Уез (1апз 1е рауз, сез т(11ук1из ауа1еп$ спо1з1, сотгав

туегз тзшгесйоппею, 1ез уШадез (1е АугакШп, Регзе-

Дат е1 РегоиспипсГ)-а, (1апз 1е (1юМс* (1е РЬШрророИ, е*

1ез уШа^ез (1'СШоик-кеиу, Вга*спкоуа е! Ва!ак, (1апз 1е

сага (1е ВагагДрк. Тоиз сез уШа^ез зоп* з^иез 1е 1оп&

Дез Ва1капя е* реир1ез ехс1из1Уетеп* (1е Ви1^агез. Оез ёпи-

ааггез *гоиуа1еп{ 1а (1ез рори1айопз Ща ргёрагёез а 1а

гёуоНе е* ^ш зе зоп^ гаШёез, запз (1ШсиКё, аи то* (1'ог(1ге.

Аргёз аУо1г тгтё ип сотйё ееп*га1, спаг»ё (1е (1ь

тщег 1е тоиуетеп*, сез а§еп*з зе зон* геп(1из зиссеззхуе-

теп* (1апз 1ез аи*гез уШа&ез Ви1^агез, ой Из оп! тзШиё

Дез зоиз-сотНёз. Из-1еиг оп* соттшщиё 1е рго^гаттв

геуеЧи (1и зсеаи (1и сотНё еепка1, яш икЦиай 1е г61е (1е

спасип, е* гергё8епЫ* Гшзиггесйоп сотте ипе епйерпзе

^и^ гвУёйззай 1е сагас*ёге засгё. Ое рго^гатте пе У1заН

а пеп тотз ^и'а ипе гёуоЫюп ауап* роиг Ьи* Пп(1ереп-

(1апсе (1е 1а Ви1&апе, зоиз иП Сгоиуегпвтеп* поиуеаи. Ьез

тзиг^ёз ауа1еп* роиг тзйисйоп (1е таззасгег 1а рориЫюп

тизи1тапе, (1шсеп(Иег 1ез уШез е* 1ез уД'а^ез, е^ аргёз

а\-о1Г ^е*ё атз1 1а юггеиг (1апз Гезргй (1ез Мизи1тапз,

Д'оррозег ипе гёз1з*апсе ёпег^ие аих !гоирез ехрё(11ёез

сотге еих. И 1еиг 6Ы1 ргезсй* (1е зшуге з1;г1с!втеп* 1еа

ог(1гез (1ез а&еп1з тзиггесйоппею. Оп 1еиг аззищ* ^ив

Дез агтез е1 (1вз типШопз, айш1 ^ие (1ез гептг1з пе *аг-

Дега1вп* раз а 1еиг рагуепп* (1е 1а ВегЫе е1, (1'аийез рауз

епсоге ; оп 1ез ит(аИ епйп а з'итг ауес 1ез 1ё&тпз 9и'оп

Д18ай ргёюз а тагспег а 1еигз зесоигз, в* а йиге юиа
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1еигз ейюг*з роиг ргёрагег ПпзиггесИоп е* 1а теМаге еп

оеиуге з'^и'а Гагпуёе йе сез зесоигз.

Сез* атз1 ^ие Гои ё1аН; рагуепи а ё^епДге 1ез гапп-

йсайопз (1и тоиуетеп* е* а сопуатсге 1ез рориЫюпз. Ьев

рорез Ыза1еп* (1ез ргёсИсайопз шсепсИаигез, рпа1еп* роиг

1е зиссёз (1ез агтез (1е 1а гёЬеШоп е* ехЪогЫеп* 1ез рау-

запв а пе гесиюг йеуап* аисип засгШсе роиг ипе гё&ё-

пёгайоп па*юпа1е.

Ьез а(Шёгеп^з (1е 1а гёуо1*е ёЫеп* аззегтеп*ёв, е* И

1еиг ё1в,И (Ш ^ие йез са1ззез сГог зегшеп* ехрёсИёез сю

Еизз1е роиг 1ез шйетшзег (1е Гтсепсие Ле 1еигз

пшзопз (1е 1а рег*е (1е 1еигз Ьезйаих е* йе 1еигз Ыепз.

С'ез* аи тоуеп (1е сез рготеззез ^ие 1ез спе^з зоп* агпуёз

а соппапге 1е потЪге (1ез сотЪайап*з е* ^и'^1з зе зоп* ЫЬ

йёНугег (1ез *аЪ1еаих з*а&в%иез тси^иап* 1е спШге йез

ЬаЪйап*з е* (1ез пшзопз (1е с!^ие уШа#е. Аргез 1ез егТог1^

е1е *ои*е зогю юп*ёв роиг ргёрагег е* ог^ашзег 1а гёЪеШоп,

Уо1с1 с1апз ^ие11ез сп-сопз*апсез еПе з'ез* ргосюйв

11 ауагЬ ё*ё йёсШ, атз1 ^и'П геззог* йез риЪИсайопз

ГаНез е* (1ез гёзо1ийопз асюр!ёез раг 1ез ог^атзп^еигз йи

тоиуетеп*, ^ие Гтзиггесйоп ёсЫегай 1е 1-ег Ма1, а ипе

Ьеиге (1ёз1&пёе ег зиг юиз 1ез рош*з а 1а йлз ; пшз Гегциё*е

ргеИттаке (аМе а йетопйё йершз ^ие 1е тоиуетеп*

есЫа, ^ие1^ие8' ^игз ауап* 1а сЫе Яхёе, е'ез* а сИге 1е 20

АугЛ. , , . ,

О^иаи* аих тезигез рпзез раг 1ез аиюгйез, Н гезиИв

е$а1егдеп* (1е ГзпдиеЧе ^ие, скипз- 1а ^и^пга^пе ^ш а ргёт

сё(1ё 1е соттепсетеп* йез позШНез, 1ез Шз%а*еигз е1и

щоиуетеп^ (1апз 1в Ьи* ёуЫеп* йе ]е*ег 1вэ йегшегез Ьазез

(1ё 1а гёЪеШоп е* (1е ргосё(1ег а эоп ог&ашзайоп Дпа1е,

ауа1еп* *епи ип , сопзеП ргёзИё раг 1ез сЬеГз- , е* сотрозё

с1е р1из <1е 300 щетЬгез, ралщ 1ездие1з зе ^оиуадеп*. йез

ргеЧгез, йез таШ-ез сГёсрю, йез Ьощпдез Ь11;гёз оц засЬа^

Иге е* ёспге, ^ш ёЫеп^ уеппз йез, уШезл^е^а!^ уШа^ез

е* яш (1ери1з рг1геп* ипе раг* асйуе а Л^вцг^йвп^!^.^^.

Се сопзеП Ш ^ещ а Ме*спка-1)^гев81^, (1а^з. 1^1,уо^

зта^е (1'0*1оик-кеиу, е* 1ез гёзоЫюпз ,ди1 /игеп^ аДорЦев

1[игеп* сопв1^пёез (1аиз ип ас*е ои ргосёз-уегЬа1 тёйщё



аёапсе юпап*е, е* соп*епап*, 36 агйсюз ои ргорозШопз

шОДиап*, (Типе раг*е, 1е рго&гатте а зшуге, е* соп*епап*,

(1'аи*ге раг*, 1ез еп&а&етеп*з рпз (1ез соп^игёз.

0е* асю, ^ш ез* геуёк1 йе 1а з1&па*иге (1ез СЬеГз, е*

(1оп* 1а *га{1исйоп ез* аппехёе а се Каррог*, й-арре ГаЙеп-

йоп раг 1е 1апда^е тсеп(Иааге е* Гёзргй зиЪуегзй ^ш зе

Декаде (1е с1^ие ехргезвюп. Оп сопз*аю се тёте езргй

(1апз (1ез (1оситеп*в апаю&иез коиуёз (1ершз е* ^ие 1'оп

€в* оссирё а йа(1шге, аиш ^ие (1апз (1ез Иугез, (1ез Ьго-

спигез, е^ сГаи*гез ипрптёз (1е сейе па*иге.

А се СопзеЦ азз1з*а11 1е поттё Тежо, (чети Ненко) гар-

рогюиг пчШе, ^и^ роиг зе зоиз*га1ге аих (1ап^егз сГипе в1-

ШаНоп рёгШеизе, ауай з!^пё (1е за тат Гасю ргёсйё, пшз

^и^ зе Ша, ипе Ю1з 1е СопзеП югттё, (Гассоипг а Вагаг^гк,

ой П гарроНа 1ез спозез *е11ез ^и'е^1ез з'ё^ахеп* раззёез.

Ь'аи*оп*ё, ргёуепие раг се* Ьотте, з'етргезза (1'епуоуег

а ОЙоик-кеиу ГоМетег (1е роИсе АЬте(1 А&па, ассотра^пё

(1е ^ие1^иез Ьоттез, еЬ ог(1оппа еп тёте *етрз а ЙесГрЪ

А&Ьа, аи!ге оЯМег (1е деп(1агтепе, (1е зе геп(1ге а Ауга*-

А1ап. Оез (1еих оШшегз ё*а1еп* спаг^ёз (1е з'еп^иё^^^ пи-

пийеизетеп* (1е се ^и^ зе раззаН; (1апз сез ЬсапЧёз е^ (1е

зигуеШег 1ез йиЛз е* ^езюз (1ез паЫ*ап*в.

Агпуё а Ауга* А1ап, Ке(1.рЪ А&Ьа пе *аг(1а раз а з'

арегсеУо1г (1ез ргёрагайГз ^и^ з'у Ызшеп* е^ (1ез (Изрозь

йопз татшз*ез (1е 1а рориШюп (1е й-оиЫег Гог(1ге е* 1а

ра1х. 11 Ш аизз1Ш аггёюг е^ етрпзоппег 1ез поттёз Бо-

сМеззагу Тёо(1ог е* ТЬоззоп Уог&Ы; (Тодоръ Душанцалията

и Георги Тусунътъ) пшз а рете ауаН-П соттепсё 1еиг т-

*ёггодаю1ге, ^ие 1еигз сотрИсез, уоуагй дие 1еигз (1еззетз

ауа1еп* ё*ё (11уи1&иёз аих аиюг^ёз е* ^ие сеПез-ш не *аг-

(1егаеп* раз а ргеп(1ге Дез тезигез роиг еотгрипег 1е тои-

уетеп* е* Гетрёспег (1'ёсЫег, ]-идеап* й'аШеигз ^ие юи*

аюигпетет; ё^ай йеуепи 1тро8з1Ые, зе с^ётав^иё^еп^; сот-

р1ё*етеп* еп агЬогап* 1ез ргет1егз 1е йгареаи (1е 1а гёЪеШоп.

Оп ух* аюгз 1ез гёуоНёз зе ^гоирег аиюиг (1е 1еиг

ОЬеПе поттё ТЬёойоге КаракЬо?, (Каблешковъ!) е* зе гепйге

еп агтез аиргёз (1ез аиюг^ёз ех1^еап* (1е Ме^1Ъ-А^Ьа Гё1аг-

§1ззетеп* тнпёсИа* (1ез (1еих т(11у1(1из (р'И яуай аггё!ёз, е*,
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ЪапсИз ^ие ^ие1^иез ипз сГвпйе еих аШ^иа1еп* 1ез поттез-

(1е Ые^1Ь А#Ьа, се1ш-с1 зе Ггауа Ъгауетеп!; ип спетт.

а !гауегз сеМе юию атеи1се е^ рагоп* а зе заиуег.

Ьек геуоНёз а1^иёгеп* аизз1Ш 1е Ни(Иг, ^и'Пз таз-

засгёгеп* ауес ^ие1^иез гарйёз.

Сез вувпетвпйз аоиюигеих зе разза1еп* 1е 20 Ауп1,.

дош* дш а тагциё 1е соттепсетеп* ае Гтзиггесйоп еп

Ви1&апе.

Ьез тепеигз сГСНюик-кеиу, (1е ]еиг с6*ё, ёЫеп* аиз-

зй6* тюгтёз раг 1еигз езрюпз ае 1а ппззюп (ГАптеа-

А&Ьа е^ пе *аг(1а1еп* раз а ёйе тзйшЧз (1ез Ы*з (1оп*

Ауга*-А1аи а ё*ё 1е Й1ёа*ге.

Тои* се ^ш уепаН; (1е зе раззег еЬ 1ез гепзе1&петеп*&

1-оигтз раг Те*ко пе 1а1зза1еп* р!из зиюз1з!ег аисип аоию

зиг 1ез рго)е*в (1ез геЪеИез; 1ез аиюгйез аи (Из^г1с* аоп-

пёгеп* аУ1з (1е сез Гайз а се11ез (1и уИаув* ^ш, егйгаийез

сизрозШопз, ауа1вп* (Игщё еп юию ЪаХе зиг Вагагсфк йеих

езсоиааез ае ^епаегтез а спеуа1 уепа^ (1и с6*е (1е 2адпга,

аиш ^и'ип рей* (ШасЪетеп* (Гт1ап*епе, рпз раггш 1ез

Вё(Шз ргёрозёз а 1а #агае (1и (1ёрб* (1е РШрророИ.

Ьез ЬаЪИагйз сГОЙоик-кеиу сотрпгеп* а1огз ^ие 1е

Сгоиуегпетеп* ё*ай, еп ейЫ, тзйчиЧ ае 1еиг сотрШ е!

^и'И ргепай скуа аез тезигез ёпег^иез а 1еиг е^ага : Из

зе зои1еуегеп* еп таззе е* зе Цугёгеп* аи таззасге (1и

гетр1асап* аи МисИг ^и^ е1аИ аЪзеп*, (1е ^ие1^иез гарйёз,

аи Гегппег ОпёпГ Еп°епсИ, ае РпШрророН еп ае юиз 1е&

Мизи1тапз ^ш 1еиг *отЪёгеп* в0из 1а тат.

0'ез* атз1 ^ие Гтзиггесйоп ёсЫа 1е тёте ^оиг зиг

аеих рот*з аШегепйз е* ^ие 1ез ОЬе^з геЪеНез ае з1х аийез

1осаШёз тзиг^ёез ригеп*, а га1зоп (1ез ГасПНез ^и'опте 1а

юро^гарЫе (1ез Неих, зе гёип1г 1а пий зшуапю е* рагсоипг

еп регзоппе 1ез сатра^пез ауо1зтап*ез роиг зои1еуег 1а

рорикйоп, еп 1еиг аппопсап* (1е У1Ув уо1х ои раг (1ез

тезза^егз, 1ез ГаНз дш з'ёЫеп* рго(1иНз е* еп 1ез арре-

1ап* аих агтез.

Ь'тзиггесйоп зе ргора^еа, (1ёз югз, оотте ип тсепсИе

е* 1ез уШа&ео1з, а'ог(1та1ге з1 тсИпеге^з е* з1 ра1з1Ь1ез,

аЪапаоппа1еп* 1еигз татзопз е* 1еигз Гоуегз е* ассоига1еп*,
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еп агтез еЬ рошгиз йе типШопз, а Гарре1 йез спеГз йе

Гтзиггесйоп.

Пз тагс1шеп* раг ^гоирез е1 зе йш^алеп* уегз 1ез

еп^гойз дш 1еиг ауа1еп* ёЪё йёз^пёз сотте рот* йе

гаШетегй.

Тоиз сез йиЧз геззотЧет; с1акетеп* йез йёрозШопз е^

йез ауеих дие 1ез йёюпиз оп* йлЧз, е^ ^и^ зе тгоиует; соп-

в1&пёз йапз 1еигз пйегго^аЫгез.

Роиг се г[ш езх; йез ёуёиетепйз сюиюигеих дш зе

зош; раззёз зиг 1е ИгёМге (1е 1а гёуоке, 1ез геЪе11ез йез

сатра&иез, гёшпз, ашзх ди'П ез! (Ш р1из Ьат, йаиз 1ез

в1х йШёгетв септгез (1е Гщзиггесйоп, а зауои-: 1ез уШа^ез

й'Ауга*-А1ап, йе РегазиЪит-БегЪет;, йе РгисЫеш^п, й'

СШоик-кеиу, йе Вгаг^сЫшуа е^ йе Ва*ак ёюуёгеш;, еп уие

йе зе . йё&пйге соп*ге 1ез аШх|иез ёуеь*ие11ез йез хгоирез

Ьпрёпаюз, йез гёсюикз е* йез Ъагпсайез, е* 1ез йгегп;

&агйег раг Доз {асйошшгез. Из сотрЫеп* з'у гёга^ег

йапз 1е саз ой П зега1еп* зеггёз (1е ргёз, ауаи* 1'агпуёе

йез Гогсез дш угепйшепт; а 1еиг зесоигз (1е 1а 8егЫе е^

Й'аитге раг*. Из зе ппгепх; а гтайшге еп Ыгя 1ез / тзггис-

йопз ^и'^1з ауа^еп* гериез Иегайуетеп* Б'аЬогй, ипе Ъапйе

й'шзиг^ёз, гесгиЬёе а Кюига (ВагагйркХ?) еЫапзюз уШа^ез

Уо1зтз, йетгшзй йеих ои *го1з ^гапйз роп*з зиг 1а спаиззёе

дш сопйш* а 8орЫа еЬ ипе ^гап(1е рагИе йез ГПз Шё^га-

рЫдиез. Ше аигге Ъапйе пэгтёе йапз 1ез епуггопз йе

ВеПоуа, аШцие 1а зЫюп йи спетт йе 1ег йе ВеЛоуа,

тН 1е Геи а 1а $аге е* 1а Ъгй1а, ашз1 дие диеЦиез &агйез

Мизи1тапз е^ (1еих ^епйагтез. Е11е (1ёйчцзй ё^а1етеп* ип

&гапй роп^ зиг 1е спетт йе Гег е* гаагдиа раг сез йё-

уазЫюпз ЬагЬагез зез йёЪи^з Йапз 1е тоиуетеп*.

Ои с6т;ё й' Аугат;-А1ап, 1ез тзиг^ёз з'етрагёгеп^ Йи

Ми(11г, йез опщ депйагтез е^ епзийе йи ВесгёЫге йи

Ми(11г, йи ргёрозё (1е 1а Боиапе, йез гз^апез Мизи1тапз

дш зе !гоиуа1ет; йапз сез рага^ез е* йез раузапз Мизи1-

тапз, аи потЪге й'епу1гоп ипе сепЫпе. И 1ез сопйи1з1-

геп* раг Ьап(1ез аи Неи йи зиррПсе е^ 1ез ё^ог^ёгеп*, ип

а ип, ауес 1ез йегшегз гаШпетеп*з йе 1а сгиаи*ё. Из зе

Й1з*пЪиёгеп* еп*г' еих 1ез тогсеаих тиШёз йе сез уюйтез
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е* зе Иугёгеп* а йез йетопзкайопз (1е ]о1е а Вга*спкоуа (?)

Рагпл сеих ^и^ ютЪёгеи* зоиз 1ез соирз (1е сез епгёпёз,

1ез ипз тгеп* раззоз раг 1ез агтез, 1ез аи*гез ^;иёз а соирз

(1в сои*еаи е* ^ие1^иез-ипз Гиге»* а"аЪог(1 тиШёз сГипе

Гасоп ЬогпЫе, ртз етЪгосЬёз е* гоИз. Из ргосёЛёгеп* (1е

1а тёте татёге ауе(; 1ез пзттез.

Из 1ез ехрозёгеп* (ГаЪог(1 аих уеих (1ез геЬеНез, (1ё-

роигупеч (1е 1еигз уё*етеп*з е* 1ез Цугёгеп* епзиНе а 1а

тог* ем 1еш- йизап* зиЫг (1ез юг*игез *е11етеп* ауШззап-

*ез ^ие Пта^пайоп питате зе геГизе а 1ез еготе. Из зе

Цугёгеп* епсоге а сШТёгеп!я сптез, 1ез ипз р1из осИеих

^ие 1ез аийез. рагйсиИёгетеп* а 0*1оик-кеиу сотте аП-

1еигз, репс1ап* ГехаНайоп (1и ргепиег тотеп*. Ьез тзиг-

&ёз (1ез уШа^ез (1е 1ёш-кеиу, (1е Ята^и-И е^ (1е Кюига,

аЧичт* 1еиг тагспе зиг сез рот*з (1е гаШетеп*, оп* сот-

гтз 1ез (1егтёгез айосНёз. 11з оп* *ие е* ппз еп р1ёсез

*ои* ее ди'Из оп* гепсопйё сГпоттез, (1е 1еттез е* с1'еп-

*ап*з Мизи1тапз. Се зоп* 1а (1ез {айз сопзШёз раг 1ез

ауеих тётез (1ез аи!еигз (1е сез сгиаи*ёз.

Коиз аНопз тат*епап* раззсг еп геуие 1а па*иге (1ез

тезигез ^ие 1ез аигоп*ёз 1трёпа1ез оп* ё*ё сопкат*ез

(Га(юр*ег еп ргёзепсе (1е сез 1а1*з сгпшпею.

Ье Сгоиуегпетеп* з'ез* сГаЪог(1 рагЫ*етеп* гепйи

сотр*е (1и Ьи* ^ие роигзшуа]еп* 1ез тзиг^ёз еп ее Пу

ган* а сез ас*ез (1е уююпсе. Оп уегга раг 1ез тзйис*юпз

сопз1&пёез (1апз 1е рго^гатте тзиггес*юппе1, (1оп* сь

]от*е 1а сор1е еп *га(1ис*юп, соттеп* 1'тсепаЧе (1еуай ёке

а11итё йапз ип ^гап(1 потЬге (1е уШез е* (1е Ьоигдз, а

соттепсег раг РЬШрророН е* Вагаг^^к, айн (1е сюппег

раг*ои* апш1, 1е з1^па1 (1е 1а гёуоНе е* с1е ргоШг (1е 1а

С011Йз1011 роиг ргосё(1ег а ипе а**а^ие ^ёпёгаю.

Ое р1ап ауаН; (1ё]а геси ип соттепсетеп* сГёхёси-

*юп &, РЫНрророИ. Еп еп°е* *апсИз сте 1ез поиуеНез (1и

зоиюуетеп*, <1е 1а сопсеп*га*юп (1ез геЬеНез зиг сИтзгеп*з

рош*з е* с!ез УоПепсез а1^ие11ез Из зе Мутен* аих рог*ез

тётез (1ез уШез рагуепагеп* аих ЬаЫ*ап*з ра1з1Ыез е* ^ие

сеих-с1 з'оссира1еп* йе 1а ^ёГепзе а ог^атзег роиг заиуег

1еигз туегз, 1еигз Ыепз е* 1еиг У1е, юи*-а-соир, уегз ипе
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пейте (1е 1а пий, 1е Геи зе аёе1аге зтш1*апётеп* аапз 1ез

аюНегз аи 81еигжВтп1г1, Ы>псап* Ви1&аге ае Ъои§1ез, е*

аи согаоптег Соиюпо, кшз. 1ез аеих екойз аапз 1е сепке

тёте ае 1а уШе (1е РЫИрророИ.

11 а ё*е Ыеп сопзЫё ^ие се* тсепсие ауай ё*ё а11итё

а аеззет, Хт\ раг Гт*егго&а*о1ге аи^ие1 а ё*ё зоипш

1е (Ш БипНп ^ие раг 1а сопашЧе е* 1а йп йа^ие аи

согаоптег СоиюЬо. Се1ш-с1 з'ёЫ* гега&1ё рагпп 1ез тзиг-

&ёз ае РгоисМеп^га ^и^ оп* гёз1з*ё реп(1ап* ^ие1^иез зоигз

аих й-оирез 1трёпа1ез, пшз уоуап* яие юи* тоуеп а'ё-

спаррег а 1а ^изю рипШоп ^и'^1 тегйаН; аеуепай; ппроз-

з1Ые, И а ё^ог^ё запз пизёпсогае за 1етте е* ввз епйт*з

еп Ъаз а^е, е* Н.з'ез* аоппё епзике 1а тог*; 1еа тзиг^ёз

еих-тётез оп* сопйгтё сез (ШаПз аЪоттаЫез. (^иаш; аи

аоиЫе тсеп(Ие а11итё, Ц а ё*ё рготр*етеп* таНпзё раг

1ез еЙог*з ёпег&1С]иез аез аиюп4ёз 1оса1ез. Мёаптошз, (Г

аийез йеп&йуез аи тёте #епге оп* с*ё йиюз аапз 1ез

уШа^ез Мизи1тапз е* поп-МизиЬпапз ае 1а сатра^пе ае.

РЬШрророП, а'ой оп роиуай 1ез арегсеуо1г.

Баике раг*, сотте сез рага^ез зе коиуа1еп*, а се

тотеп*, аёроигуиез (Типе тгсе агтёе зиШзап*е роиг оЪИ-

§ег 1ез геЬеПез а Ьайге еп гей-айе в* роиг сШ'епаге 1ез

Ьатеаих еиуш>ппап*з, е* ^ие, атз1 ^и'П агпуе *ои)'оигз,

Пта&тайоп рориЫге, аргёз ауогг аоппё сагпёге аих ги-

теигз 1ез р1из еха^ёгёез, ауаг* йт раг рогюг 1е сЪШгв

аез тзиг^ёз а 30,000 ои 40,000, в* 1ез 1иеигз ае Гшсеп(Не

уепап* а 1еиг юиг з^паюг Гех1з*епсе (1ез согуигёз аи зет

тёте (1е 1а уШе, 1а *еггеиг е* Гехазрёгайоп не соппигеп*

р1из (1е Ьогпез.

Ьа пш* репаап* ^ие11е ёсЫмеп* сез тсепсиез, оп

арргепаН; ^ие 1ез раузапз (1ез уШа^ез Ви1^агез иез сичзоп-

зспрйопз У01втез (1е РЫПрророИ з'ёЫеп* ауапсёз еп ^гап-

(1ез таззез ^из^и'а ипе Иеие ае аЫ&псе (1е 1а уШе ; ^и'а

Вагаг(1рк, аих епушхпз аи уШа^е ае Кюига, а *го1з Ьеи-

гез (1е сейе юсаШё, ип газзетЫетеп* ае гёуоНёз, согарозё

ае 5,000 поттез, аргёз ауо1г пйз а тог* юиз 1ез *г1^а-

пез Мизи1тапз ^и^ з'у !гоиуа1еп*, зе сЦп^еаН уегз Вагаг-

(1^1к: аапз 1е Ьи* ае зе уоиег аи таззасге §ёпога1 аез Ми



8и1тапз. Сез поиуе11ез ^и^ зе зиссёсЫеп* запз ге1аспе,

ипрозегеи* аих аи^огИез 1а пёсеззйё аЪзо1ие (1е ргепйге

йез тезигез рготр^ек е* ёпег^иез; огйге М сюппё еп

сопзё^ие11се (Гагтег, запз р1из (1е ге*аг(1, юи* 1а рори1а-

йоп Мизи1тапе уа1Ме дш зе йоиуаН зиг 1ез йеих ротю

тепасёз е1 ^и^, ауес 1е сопсоигз (1ез &епйагтез сИзротЫез,

йеуаН; {огтег йез (1ё!аспетеп*в йе тШсе 1тргоу1зёе, аих-

^ие1з зегаН; сопйёе 1а (Шепзе йи рауз. Сез сИзрозШопз,

сИс*ёез раг 1а ргийепсе е* 1а песеззйе, оп* еи иптёсИа!е-

теп* 1еиг еШ^. Ьев зе(1Шеих, ^ш з'арргёЫеп* а а*1^иег

1ез (1еих уШез, гепопсёгеп* а 1еиг рго^е*, аиззиб* ^и'^18

еигегй соппа1ззапсе йез тезигез йе (1еГегше ^и^ ауагеп1;

Ш рпзез, е* Пз геЪгоиззёгеп* спетт уегз 1еиг рот* (1е

йёраП;, пои запз ооттеЙге рагюи* зиг 1еиг раззаде юию

зогю сГехсёз е* (1е сптез.

Оез кауаих роиг 1а слепзе ее сез (1еих уШез Гигеп*

аиззШИ; епйерпз, (1апз 1а тезиге (1и роззнЫе ; та1з 1ез спеГз

тзищез, ауап1; аррпз ^ие Раиюгйё пе сНзрозай раз йе

коирез зиШза^ез роиг 1ез аШ^иег а зон *оиг е* 1ез (Из-

регзег, гёво1игеп* йе теМге 1е Геи аих пшзопз (1ез Ми-

ви1тапз ^шзе *гоиуа1еп* (1апз 1езуШа(?ез епупчтппгйз е*1ез

геЬеПез тсепсЦёгеп1; атз1 ипе рагйе (ТЫНгё, | Стр-Ьлча!) йёреп-

(1ап* (1е ВаяагсГрк е^ ЬаЪНё раг 1ез рориМюпз пыхйез. Ьез

Мизи1тапз йе се Ъоиг& зе гепд#1ёгеп* аиззию* ауес 1еигз

ГатШез йапз 1а тоз^иёе, ой Из Гигеп* сегпёз раг 1ез т-

зиг^ез. Ьез геЬеПез сГОМоик-кеиу е* й'Ауга*-А1ап ^и^ ар-

рпгеп* се ЫЬ, ассоигигеи*, е^ репйап* с1гЩ ^игз аззаП-

йгеп* 1а тозциее ^и^ пе гёз1з*а а 1еигз а1^иез ^ие &гасе

а 1а зоИсиЧё (1е за сопз*гисйоп. Ипе йшйпе йе Мизи1тапз

ауа!еп* Щк зиссотЪе е* 1ез аи*гез сопйтшеп* а зе (1е-

&п(1ге, югздие 1е снишете _)оиг 1ез Мизи1тапз (1е Бог-

&ЬоиШ е* (1е СгпгаМшё утгеп* а 1еиг зесоигз е^ аИщме-

геп* 1ез тзиг^ёз. Бигап* 1е сотЬа*. 1ез азз1ё^ёз рагу1п-

геп* а з'ёспаррег е! а з'еп{и1г. И еп ^и* йе тёте йез уП-

1а^ез йе Вогоик, йёрепйап* (1е Ваиаг^хк, е* йе Тспапак-

(1)Иаг, йе 1а с1гсопзсг1рйоп (1е РЬШрророН, атз1 ^ие (1е

р1из1еигз аийез епсоге сюп* 1ез ЬаЪйап{з Мизи1тапз аргез

ауо1г ё^^ аИщиёв еЬ сегпёз раг 1ез тзиг^ёз, оп* зиЫ (1ез

регюз сопз1(1ёгаЫез.
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Анш ди'И а ё*ё (И* р1из Ьаи*, 1а гёргеззюп шипё(И-

аХе (1ез аЫез йе ЪагЬапе е* йе уююпсе сотппз ауай ё*е

,)и&ёе р1из цие пёсеззап-е, айепйи ^ие з1 Гтзшгесйоп ая&И

йиге епсоге диеЦиез ^игз, е11е аигай рпз (1ез ргорогйопз

сопзИёгаЫез е* зе зегай е!еп(1ие (1е юиз со*ез, аи ропй

див 1'оп п'аигай ри з'еп гепйге таите, е* ди'еНе аигай

атепё, пи1 п'еп (1ои!е, ипе ^гапйе е^ 1ггерагаЫе са1аткё.

8иг 1ез огагез сюппёз раг зон АИеззе 1е 6тап(1 \ёт

е1 еп аиепйап* 1'агпуёе йез коирез гё^иИёгез, (1ез согрз

йе уоюпЫгез еп потЬге зиМзап* Гигеп* йэгтез Дапз 1е

(ИзМе! еЬ р1аоёз зиг йШегеп^з рот*з роиг уеШез а 1а зе-

сигйё риЬИцие. Ьогздие диеЦиез ЪаЫНопз (1е П^пе пиепй

епуоуёз, сез согрз йе уоюп^акез зе гёип1геп* а свз *гои-

рез е* рпгеп* ГоЙепз^е.

Аи ргепиег тотеп*, 1ез шзиг&ез зе пигем* еп тезиге

йе зе (1ёизпаге е* оиупгеп* 1е 1-еи зиг поз *гоирез ауес

1еигз сапопз (1е Ьо1з, пшз гесошшззаи* ЫепШ ди'Пз пе

роигга1еп* раз гёз1з!ег аих айадиез у^оигеизез (1вз *гои-

рез 1трепа1ез, дш йгегеп* диеЦиез соирз (1е сапоп (1и

с6*е (1ез уШа^ез (1е Вгаюпкоуа е! сГАуга*-А1ап, Из (1етап-

йёгегй а Га1ге 1еиг зоипйззюп, дш М аизз1Ш асеер^ее

раг 1ез Соттап(1ап*з. Сез тзиг^ёз п'оп* раз еи ип вви1

тог* е* п'оп* еи а зоип°пг сГаисип таиуагз каНегаеп* (1е

1а раг* йез *гоирез.

11 еп ез* Л'аи*гез дш п'оп* рот* уоию зе гепйге аих

ргорозШопз гёНёгёез (1е зоипиззюп дш 1еиг тгвп* Гайез

раг поз Соттап(1ап*з е* дш регв1з*ёгеп* а 1иМег соп1л*е

1ез *гоирез репйап* р1из1еигз ригз ; пшз сеих-1а аиззг (1е-

тап(1ёгеп* а теМге Ьаз 1ез агтез, 1о^ие Йпа1етеп* Гаг-

тёе 1трепа1е зе ргёрага а 1ез а*1^иег р1из У1#оигеи-

зетеп*.

Ьеигз зошшззюп йй ассер*ё, е1 Н пе 1еиг т* шЧ

аисип та1, та1&гё 1а рипШоп дие 1еигз а*гоеНёз ауай

тёгйёе.

Аргёз ауо1Г орёгё ГаггезЫюп йез аззаззтз, йез ш-

сеп(Иа1гез, е* йез таиуа1з зи]е*з ^и^ зе *гоиуа1еп* рагт!

еих е^ ци'оп (1ш#еа уегз 1е спеГ-Иеи роиг у е*ге етрп-

зоппёз, 1ез *гоирез 1трёг1а1ез ргггеп* зоиз 1еиг ргоюсйоп
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1ез еп&п*з е^ \ев ГатШез (1е сез йегтегз атз1 дие 1ез

аи*гез тзиг^ёэ дш з'ёЫеп* зоштз. Оп ёЫэШ тотё(Иаю-

теп* (1ез Ъагадиез, (1апз сеих (1е 1еигз уШа^ез дш ауа1еп1;

ё*ё (ШпиЧз, роиг 1еиг сюппег ип аЬп ; оп 1еиг сИзШЪиа

йез гайопз е1 оп роигуи* а юиз 1еигз Ъезотз.

Еп се тотеп* тёте, е* сГаргез 1ез огйгез йи бтап(1

Уё7лг, оп 1еиг {&И (1ез ауапсез (1'аг^еп* дш (Ийегеп* (1е

5,000 а 10,000 р1аз1;гез е* дш зон* ргёюуёез зиг 1ез са1ззез

(1'ёраг^пе.

Ьез аиюгНёз ауап* геси ау13 дие 1ез тзиг^ёз (1и уй-

1а&е (1е РгезйпНга, ип (1ез сепкез гёуоюиппаи-ез (1е РЫ-

ЦрророИ, ауа1еп* за131 *го1з Мизикпапз (Ротакз) дш з'ё-

*а1еп{ гепйиз (1апз се уШа^е роиг аспеюг (1и рат в1 1ез

ауа1еп* тиШёз (1'ипе Гасоп ЬагЪаге, е* ди'Пз зе ргёрага1еп*

а аззаПИг 1а рори1айоп Мизи1тапе (1и уШа^е У01зт Озюпа,

епуоуёгеп* зиг 1ез Неих На(1р МеЬете(1 е* На(1р ЕасЫс1

ЕЯЪшНз, по^аЫез (1е РЬШррироИ, е1 ТосюгаЫ А(?па, тет-

Ьге Ви1^аге йе 1а Соиг (ГАрре1, роиг 1ез ехЬог*ег е^ 1ез

еп&а&ег, йапз 1еиг ргорге т*ёгвЧ, а зе (1ёзЫег (1е 1еигз

соираЫез йеззетз е* а гепйег йапз 1а уохе (1е ГоЬё1ззапсв.

Сез (1ё1ё^иёз оп* тапйё диеЦиез-ипз г1ез ргшс1раих ЬаЫ-

*ап*з (1и сШ уШа^е е* Из з'ейЪгсёгеп* (1е 1еиг Шге епюпйге

1а У01х (1е 1а га1зоп; еп тёте *етрз Из *гапзт1геп* аих

тзиг#ёз йез аУ1§ ргеззап^з роиг 1ез йёюигпег (1е 1еиг рго-

}еЬ Тои*ез сез йётагспез гез*ёгеп* запз зиссёз. Ьез ге-

ЪеПез регз1з!ап* йапз 1еигз т*еп*юпз ЪозШез, йез йоирез

е^ йез Уо1апЫгез Гигеп* епуоуёз соп*ге еих зоиз огйгез

(1и Сгёпёга1 (1е Вп#а(1е КёсЪИ Распа. А Гагпуее (1е сез

*гоирез. 1ез тзиг^ёз 1ез ассиеПИгеп* раг йез (1ёсЪаг&ез гё-

рё*ёез (1е тоиздиеюпе дш рагЫеп* (РаЪог(1 (1е юигз Ьаг-

псайез, е^ р1из *аг(1 (1е теигМёгез ди'Пз ауа1еп* ргай-

диёез (1апз 1ез тигз (1е 1еиг ё#Пзе ой Из з'ё^агеп1 ге*гап-

сЪез. У'т$ ^иа^,^е уоюпЫгез еЬ 8о1сЫз зон* !отЪёз у1с-

Итез (1е сейе а§гез§1оп. Ьез 1пзиг§ёз, ауап* епйп ге-

роизяё юи*ез 1ез зоттайопз (1'ауо1г а зе геп(1ге (1апз Гез-

расе йе &чнз ,]оигз, та1^ге юи*ея 1ез ^агатМез дш 1еиг

ё!а1еп* ассог(1ёез, ипе гёргезз1оп раг 1ез агтез ёЫеп* (1е-

уепие тёуНаЫе. Бе 2,000 1П8пг]гёз, [псИ^ёпез е^ о*гап^егз,



ХIII

^ш з'еМеп* геЧгапспез йапз сейе е^Изе, 300 епуц-оп оп*

рей; 1е гез*е, уоуап* ^ие юию гез1з*апсе еЧай (1еуепие

ипроззшю, а йетапйе &гасе. ЕесЪМ Распа 1ез ассиеШЧ

ауес Ъоп*е, е* аргез ауои- ге*епи 1ез аззаззтз е^ 1ез тз-

%а1;еигз, П гепуоуа 1ез аийез (1апз 1еигз Гоуегз.

11 ез* а гетащиег ^ие, 1а ршрай йе сез 300 У1с&-

тез з0п* ютЪеез йат йез с1гсопз*апсез ^ие Пта^тайоп

питате а реше а сотргепйге. (^ие^иез-ипз зе зоп* (юпбв

1а той, аргез ауой* ргеа1аЪ1етеп* *ие 1еигз &ттез е*

1еигз епйтгз. Б'аи1тез зв зоп* еп*ге*ибв еп з'ассизап* ге-

етрг^иетеп* сГауот еЧе 1а еаизе йе юи* се та1. В1еп ^ие

сез шзиг^ез еиззеп* еи 1'цйепйоп йе таззасгег 1юию 1а

рори1айоп Мизи1тапе (1и уШа^е сГОзюпа, пеаптотз 1огз

(1е 1а гергеззюп, 430 Ви1$агез зе гега^егегй (1апз се тйте

уШа^е ауес 1еигз епСап*з е^ гагеп* ^епегеизетеп* ассиеПНз

репйап* сищ ^оигз раг сеих ^и'^1з ауа1еп* гезош йе 1а1ге

репг зоиз 1еигз соирз. 11з 1игеп* поигпз е* рго*е&е8

сопй-е *ои*е а1^ие, е* аргез ауо1г е*е *гак;ез сГаргез 1ез

ргесер*ез засгез (1е 1а геН^юп Мизи1тапе, Из гагеп* геппз

затз е* заи1з еп*ге 1ез татз (1и соттапйап* йе 1а 1;гоире.

- . ОеМе соп(1ийв Ьитате е* §'епегеизе сюн* П п'а е*е

роийап* М1 аисипе тепИоп раг 1ез пагга!еигз Гап*а1з1з*е8

(1е 1юиз сез *пз*ез еЧмзойез, ез* гез^ее ^гауее йапз 1а те-

то1ге е* 1а гесоппа18запсе (1ез Ви1&агез. Ь'орииоп риЪПдие,

ауап^ юи)-оигв ипе ргорепзюп а еха^егег 1е потЪге йез

Мизи1тапз ^и^ оп* еЧе уюйтез (1ез тзиг^ез сотте секи

(1ез Спгейепз ^и^ зоп* ютЪез зоиз 1е соир (1е 1а гергез-

810П ои (1е 1а уепдеапсе, е* с{ие сГаШешчз р1из сГип Гаих

гаррой а с1гси1е зиг 1а ксоп ауесЛаяиеПе 1ез уШа^ез оп*

ё*е шсепсИез, поиз сгоуопз (1е по1;ге (1еуо1г (1е р1асег ня

1ез 1аНз воиз 1еиг уегйаЪю доиг, еп сюшшЧ ип ехрозе

впсстс* йез ттгта^опз оЬ*епиез а 1а зиЛ;е (1е Геп^ие^е а

1адиеПе поиз поиз зоттез Иугез а се зи]е1 .

И ез* сопзШе, сГипе тап1еге сюзШуе, ^ие 1ез тзиг*

^ез ^и^ зе, й-оиуагеп* г,еишз Лапз 1ез сеп*гез тйЦиез, ои

^и^ е!а1еп* (Иззеттез (1апз Й'аи*гез юсаШез, епаЬапНоп-

цап1; 1еигз уШа^ез; ^и'^1э оп* еих-тотез >4дсеп446з,- 0п4;

таззасге- еп юи* 530 Мизи1тапз. Ье потЪге (1ез Ви1&а
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гез гаог*з, (1апз 1ез сотЪа*з соп*ге 1ез *гоирез 1трёпа1ез

е* 1ез уоюп*а1гез, з'ё1ёуе, сГаргёз 1е ЫЫеаи ех1з*ап*, а

1,836 ш(ЦуМиз. Анш, йапз 1е согаЬа* ауес 1ез тзиг^ёз

(1е РгезИпйа, ип (1ез р1из зёпеих ^и^ а1еп* ё*ё Пугёз, 1ез

шзиг&ёз аргёз ипе гоз1з*апсе (1е й-о1з )'оигз п'оЫ; еи ^ие

303 то1Чз, сюп* р1из1еигз, сотте поиз Рауопз (Ш, зе зол*

ашсМёз аргёз ауои* *иё 1еигз Геютез е* 1еигз епГап^з, е1

(1'аи*гез зе зоп* еп*ге(иёз. Сез сЫпгез зон* ёЫэПз раг ипе

Пз*е аШпепй^ие е^ поттайуе ^и^ а ё*е ргозеп*ёе раг 1ез

НаЪйап*з еих-тётез (1е се уШа^е.

(}иап* а Гтсеп(Ие аез уШа^ез итиг^ёз, сГаргёз 1ез

огйгез (1оппёез раг 1ез тз%аюигв йи тоиуетеп*, о!щив

тзиг^ё еп зе гепйап* ауес гоиз зез Ыепз еЬ за ГатШе а

ГепагоН; (1ёзщпё роиг 1а гёитоп (1ез геЬе11ез, ё*аН *епи

(Гёуасиег епйёгетеп* за йетеиге е^ (Ту теМге 1е Геи (1е

за ргорге тат. Ъез тзиг^ёз йе р1ш1еигз уШа&ез оп* оЬв1

а сез огйгез ; та1з П ез*, еп оике, Ыеп еопзШё, йе Гауей

тёте сюз рпзоптегз, ^ие кя^ие диеЦиез Ви1^агез аЬап-

сЬпгшеп* 1еигз Гоуегз запз у теМге 1е Геи, 1ез сНеГз т-

зиг^ёз, Ыз ^ие Тосюг УПезко, паИГ а'Ауга*-А1ап, Кпз*о

е^ Уог^пш, Шз йе УаззП, ер1с1ег (1е- РЫИрророИ, е* сГаи*-

гез епсоге ^ш рагсоига1еп* 1а сатра^пе роиг ехсНег 1а

рори1айоп а 1а гёуоНе, зирр1ёа1еп! еих-тётез а сейе Ье-

8о^пе. 11 п'у а ^ие 1;го1в уШа^ез ^ш а1ет; Ьги1ё а 1а зш*е

(1'ип сотЪа*.

(}иагап*е-пеиГ уШа^ез Мизи1тапз е* Опгёйеп§, соп*е-

пап* 11,453 пшзопз.оп* ё*ё тсёпсПёз раг 1ез тзиг^ёз (1е

1а татёге ^ие поиз ауопз сШе. Раггш сез уШа^ез, зер*

зоп* ехсНшуетеп* МизиЬдапз, ейгщ пш*ез, е^ *геп1е зер4

ехс1из1Уетеп* СпгёПепз. Ье потЪге (1ез пшзопз тсепсНёез

(1апз сез уШа^ез з'ё1ёуе а 6,358 ; 1ез аий-ез 5,095 пшзопз

оп* ё*е ёраг^пёез раг 1ез йаттез

Ш {&И сипеих а сопзЫег, с'ез* ^и,аи тотеп* ой

1ез ЬаЪНапйэ Спгейепз йи уШа&е пих*е (1е Во^1г, (1ёреп(1ап4

(1и Бап(мак (1е РЫИрророИ, аЬап(1оппа1еп* 1еигз Гоуегз роиг

зе (Ип&ег уегз 1ез Ва1капз е* зе ]о1п(1ге аих тзиг&ёз, йез

Мизи1тапз ^и^ з'е1а1еп* арегсиз ^ие 1е Геи ауай ёс1а*ё

(1апз ипе та!з0п Спгёйеппе, зе зоп* 1ттв(Иа*етеп* гепДиз
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тайгез (1е 1'тсепсие е^ оп* рпз зот (1ез яшзопз еЬ Лев

реШз оЬ]е*з аЪавсюппёз раг 1ез Гиуагаз.

Ьо^ие сез аегтёгз аргёз 1еигз зотггшзюп зон*

гепйез аапз 1еигз 1'оуегз, юиз сез оЪ^ею 1еиг оЫ; сйз Ыё-

°га1етеп* гезШиёз. Ьез ехргеззюи (1е госотшззапсе (1ез

Ви1^агез *ёто1&пеп* (1е сейе сопаиие ак^пе Ж ЬоппёЧе (1е

1еигз сотрайюйзз Мизи1тапз.

кчап1 1ез ёуёпетегйз ^ие поиз уепопз (1е гасоп*ег,

1ез Ви1§а^ез У1уа1еп* йершз аез з1ёс1ез еп Ьоппе Ьагтоше

ауес 1еигз сотраМоюз Мизи1тапз, зоиз Гё&Ие (1ез 1о18

е1 1а ргойэсйоп раюгпеИе аи роиуоп\ Ц а М1и ^ие Гез-

ргй тайа1зап* аез атЫйеих сптте1з, *е1з ^ие сегЫпз

ргёйез е1 тайгез а'ёсою, а(геп1з гёуоюйоппайез (1е Гёйап-

#ег уш* согготрге 1а зшрИсНё е! 1а Ьоп*ё пайуе йе сез

рориюйопз аосНез, е1 1ез роиззег а (1ез асйзз (1е сгиаи*ё

ооп* е11ез п'еиззеп* ]ата1з ё*ё сараЫез запз 1ез тзй^а-

Йопз заиуа&ез (1е сез еппеттз ае 1а зоегёйз.

Тоиюз 1ез шзй&айопз ^и^ оп* ё*ё Гайез ргоиуеп* ^ив

1е тоиуетегй тзиггесйоппе1 (1еуай ёсШег 1е 1-ег Мах,

е* ^ие се тоиуетеп* (1еуай з'ёюпаге ^^и'а Апйппорю,

а ВорЫа е* аапз 1е уПауе* йи ВапиЬе.

Ьез тезигез ргеуепйуез е* ёпег^иез ^ие 1ез аию-

гйёз оп* рпзез оп* зеи1ез с^оиё 1ез са1си1з аез сопзрь

га*еигз еп ргёЫрйап* 1'асйоп, се ^и^ а (1ёзог^ашзё 1еиг

р1ап, е^ еп с1гсопзспуап* 1е тоиуетеп* аапз 1ез Итйез

Ли зап(Цак ае РШрророИ ё* (1е Тайгг-Вагаг(фк.

Ьез аоппёез цш ргёсёйеп* зе гаррог*еп* а Гоп^те

<1е 1а зёсийоп е* топйеп* ае 4ие11е ташёге е* раг ^ие18

тоуепз огй ри з'ехегсег 1ез тзй&айопз е^ юз епсоига^е-

тегйз аррагеп^з роиг атепег се1 ёЫ Не спозёз. Шапто-

1Пз 1'ехатеп е* 1е гаррог*, а'аргёз 1ез тйгтайопз ^и^ оп*

ри ёйе гесиеПИез, (1ез уёгйаЫез саизез 1ап* тога1ез див

та*ёпе11ез цш оп* (юппё 1е _)'оиг а се тоиуетеп* поиз

рага1ззеп* оШт ип р1из ^гап(1 Ыёгёй

Еп еЙ'е*, 1ез гепзе1»петеп!з цие поиз роззё(1опз ас-

1ие11етеп* ргоу1еппеп* еп ^гап(1е рагйе аез ехрИсайопв

-Гоитез ^из^и'а ип сегЫп рот* раг ^ие1^иез-ипз аез а^-

ЯИёз, югз (1е 1еиг 1п*егго^а1:о1ге. I1 ез* ге^гейаЫе сереп
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йап* цие 1ез *го1з рппмраих таЧуМиз ^и^ ауа1еп* Ш (1ё-

1ё&иёз, сотте скейз е* ог&атза*еигз (1и тоиуетеп* (1аш

сеМе сопкёе а!еп* ри, аи тогаеп* (1е 1а йе&Ме йез 1еигз,

з'еспаррег а"Ои*юик-кеиу. Юе сеэ 1то1з шситмкш, 1е ргеппег

Зот§Ы ^коЫсЫ, а ё*ё йёсоиуег* впзите раг Лез а&еп*8

1апсёз аих коиззе (1ез й^ШГз, йапз 1ез топ^пез (1в 8о-

рЫа ой и Шзак йе Гезрюппа&е ; И у а в*ё *иё еп уои1ап*

зе йеГепаге. Ьез (1еих аийез, Рвгй Уапкоп0 е* Уог&Ы 1со-

потой-, ^и^ ауа]еп* а 1еиг юиг гёизз1 а ргепйге 1а ЫЦ

оп1 йапз 1а зшю, сГаргёз 1ез поиуе11ез дш поиз зоп* раг-

уепиез, (гоиуё 1а тог* еп зе поуап* аих епУ1гопз (1е 21-

спюуа. Ве тёте, 1е поттё Тпо(юп Карезсо, Гип (1еа

рппмраих спеГз (1ез шзиг&ёз сГАуга1хА.1ап, сошга йе^а (1е-

ршз Гаппёе раззее раг ип 1оп& ёсгй йапз ^ие1 й йёуе-

1орра1* вез рппс1рез зиЪуегзйз, е* аиюиг сГипе аике ёрШ-в

зёйШеизе ^и^ ютЬёе пеигеизетеп* еп1ге поз татз, тёгйв

(ГёЧге з1&па1ёе е^ (1оп* поиз ]о^попз 1с1 ипе кайиспоп,

ауаН; ё*ё аггеле зиг 1а топ*а#пе (1е Топапа ргёз (1е ЬоЩл

в* епзиНе атепё а Тшюуа. 1)е 1а, зиг 1а йетапйе Дез

аиюгйёз (1е РЬШрророИ, П т* сИп^ё уегз сейе уШе. Аг-

пуё а (гаЬгоуа, И Ги* с^розё раг пё^Н^епсе йапз ипе р1ёсв

оссиррёе раг 1ез ^еи(1агтез. -Ьа, ргопЧап* (1'ип тотеп* 1а-

УОгаЫе, И з'етрага сГипе агте зизрепйие аи тиг е* тН

йп а зез ]оигз.

Ои1ге сеих-1а И у а а1зз1 1ез (1еих Шз (1е Гёркпег

УаззП (!е РЫИрророИ, сюп* Гип а ё*ё *иё ё^аютеп* йапз

1ез топ^пез (1е Тоигат еп уои1ап* оррозег йе 1а гёзь

з^аг^се аих а&еп1;з (1е Гаи*оп*ё спаг^ёз о!е ГаггвЧег е4 1в

зесош1 зе *гоиуе еп Гике йершз юп^етрз. ОеМе сизрап-

йоп зиесезз1Уе (1ез ргт(мраих ргото^еигз (1е 1а геуоНе, йе

сеих-1а тётез ^ш з'еЫеп* 1е р1из сотрготшз раг юигз

таповиугез ассиМез, а таШеигеизетеп* гезкет* (1е Ъеаи-

ооир ГепзетЫе (1ез геепзе^петеп^з дие поиз роиуюпз

гесиеПЦг зиг 1ез тоЪПез туз!ёпеих (1е се зои1ёуетеп*.

Кёаптотз, 1ез Иугез, 1ез Ъгоспигез е^ аи1гез ёсп*з зё(И-

Меих ^и^ оп* ри ё!ге газзетЫёз рейуеп* епсоге ]'е*ег ип

]оиг аз«ег сотр1е* зиг сейе ап°а1ге е* зоп1; зиШзап* роиг

поиз ё(1Шег зиг зез ро1п*з еззеп^з. Ои.*ге сеих йе сез
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аосшпеп1в екни 1ез й*а(1исйопз зе !гоиуеп* ^от^ез а се

Варрог*, И у еп а епсоге ^ш кои* Цугёз а 1а йааисйоп

е* ^и^ (1о1уеп* ёйе ргёзетёз иНёпеигетеп! Ье р1из ге-

та^иаЫе ае 1юиз е* сеШ цш аШге 1е р1из 1'айепйоп раг

1а уююпсе (1и \&щще е* раг Гезргй сГехсйайоп а 1а гё-

уоЬе ^ш эе ге*гоиуе йапз сЪасипе (1е сез ра#ез, с'ез* т-

соп*ез1;аЫетеп* ипе Ъгоспиге кпрптёе ей сагас*ёгез Виззез

а Мозсои, Гагтее 1867, шйЫёе „Сепй-ез (1е БёпЪёгайоп".

Ое Гасйлп п'ауап* ри ей-е йга(1ий 1с1 сопуепаЫетеп*, поиз

соп*епюпз сГеп сйег еп аЪгё&ё 1ез ргтс1раих разза&ез.

Ьез ра^ез 372 еЬ 373 (1е 1а Ъгоспиге еп ^иезЙоп соп-

йеппеп* 1ез Гайз е* 1ез асюз зшуатв (1и СотИё сопзййхё

зоиз 1а ргёзМепсе ай Ргшсе -уЪанпц- А1ехап(1гоуйсЪ.

1. Ье Сотйё аига (1ез гергёзеп*ап*з аапз спасипе аез

зиссигза1ез ^и'П (юй ёйЛИг а ГЕз* (1е ГЕтрц-е Ойотап,

еп АиШсЪе е* еп сГаийез рауз.

2. Ьез Еергёзеп*ап*в аи Ьеуап* е* (1е ГАиййсЪе аи-

гоп* а ехатшег УеЬаЛ раззе е* аские1 (1е 1а пайоп 81ауе ;

а сЪегсЪег 1ез тоуепз (1е зоп йёуеюрретеп* еп тзй-исйоп,

еп пспеззе е* еп Гогсе, е* а й-ауаШег ё, Ыте уаЫг *ап*

1а роШре арриуёе раг 1е РгезМеп* еЬ 1а Еизз1е дие 1ез

Ъийз (1и рапз1аухзте, зоиз ргёюхю сГтзиггесйоп.

А 1а ра&е 371, 11 ез* (Ш ^и'ип сег*ат нотЪге (1е

Ви1&агез тзйчпЧз е* ёгисШя ргеппеп* раг* а сез йёЬЪёга-

йопз е* а сез рго]е*з.

Бапз ип раззаде (1е 1а ра^е 373, И ез* епсоге сЦЧ

^и'ип роете а ё*е сотрозё, зоиз Гшзрггайоп йи {атеих

Ви1&аге ЕтсГркоп0, роиг зоШсйег 1е зесоигз е1 1а ргоюсйоп

(1е 1а Еизз1е (1апз 1е саз (Тип ргосЪат зои1ёуетеп* ^и^

аигай роиг Ъи* (1'аггаспег 1а пайоп Ви1^аге (1ез &гШез йез

Тигсз зап^шпап-ез, сгие1з е* ЪагЪагез, е* (1е спаззег сез

(1егшегз. Ьапз ип геГшп шйЫё „Ви1&аге ЕаЧгауйсказзе"

И ез* ЫИ арре1 а Гишоп (1ез 8егЪез, (1ез Мопйшё&гшз,

йез Сгоаюз, (1ез Те1^иез, (1ез 81оVа^иез, (1ез Возп^а^иез

е* аез Неггё^оушепз.

Епйп, 1ез сопсшзюпз (1е сейе Ъгоспиге зоп* Гишоп

(1ез Ви1&агез ауес юи№э 1ез аий-ез пайопз 81ауез ; 1а сгё-

айоп й'ип Еоуашпе Ви1&аге, з'еюпйап* йёршз 1а Уагйаг

^из^и'аи ЬапиЪе. Сез ейоПв соНесйГз е* сопзгаШз зегоп*
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етрюуёз роиг 1а гёаИзаШп (1е се Ьи*; оп (1ой, еп оике,

!гауаШег а оЫешг 1а ргёрои(1ёгапсе (1ез 81ауез зиг 1ез

ашгез пайопз, в^ 1еиг т(1ёреп(1апсе, е1 а зиЪр^иег е( а гесЫге а

Гезс1ауа^е 1ез аи*гез иайоиз. СеЙе ЬгооЬиге сопйеп1; ё&а-

1етеп* (1ез усеих роиг 1а ргозрёгкё (1е 1а уШе (1е Мозсои,

сопзШгёе 1а теге зашйе (1ез Ви1^агез, ег роиг 1е ЬопЬеиг

йе 1а пайоп Еиззе ^и^ заиуега 1а пайоп 81ауе.

Уи ПтроПапсе (1и тоиуетегй тзиггесйоппе1 (1е сеМе

соп*гёе, ^и^ а епйегетеп* зиЫ ГшЯиепее (1е 1юи*ез сез

риЬИсайопз, 1ез ёуёпететз сГШтиа, (1е Ттшуа, е* (1е

8оПа, ауаиг знпшЧапётеп* ёсЫё уегз 1е соттепсетеп*

(1и гао1з Не Ма1, И ез* а1зё, аргёз 1ез ГаНз смюззиз теп-

йоппёз, (1е сотргеп(1ге 1а зоигсе ой Гшзиггесйоп а ри1зё

зоп оп&ше.

(51§пб). НаШ ЗШ,Ш,

лЬ, (
* ч МетЬгез йи ТпЬипа! Ех1гаог(1та1ге.

\

ТкойогаЫ,

НаккаЛоиг,

Ыоиги,

Уог^ш С1Ш, \ МетЬгез ее 1а Сотппззкт сГЕгщиёЧе.

Най]1 Мккоп.

(Зцгпб). ОагаЪеЬ, ЗесгбЫге.

УакоуаЫ, Тгайис1еиг.

Ье СопзеП й'А(1тп11Пз*га*юг1 а рпз сошшззаисе (1и

гаррогИ сьйеззиз е! 1е (1ёс1аге е* юиз рош*з сопСогше а

1а уёгйё (1ез Гайз с^ш оп* ё4ё ге1еуёз.

Ье 13 КефеЬ, 1299 (22 ЛиШе!, 1292).

(51§пб). АЬйа1 Иат1й, Ооиуегпеиг йе РЬШрророИ.

Е1 ЗеШ Мектей ТаЫЬ, ИаШ.

Е1 ЗаШ, МакзоиЫ, МетЬге.

ЫёоркИоз, Мб1гороШат йе РЬШрророН.

Зи/ег'тап ЗасН, Соп*г61еиг.

№итап Ышт, 5есгб1а1ге.

К^огк, Кергбзеп1ап1 йи сЬе{ 5рш1ие1 йе 1а 1Ча1юп Агтешеппе.

МизЬарка АззШ,

Мактоий,

Мектей Ыоип,

Уог§ш Саззага.
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1п81гис1юп$ ё1аЬогёе8 е* аггё!ёе8 (1ап8 ипе гёи-

пюп <Лп8иг§ё8, *елие а ОИоик-Кеиу, 8ои8 1а Ргё-

81(1епсе (1и УоУуоде №кош81и е* (гоиуёев виг се

йегтег, аргёв ва тог*. Сев Ш8(гис(юп8 оп! 1га!1 а 1а

сопдиНе а (ешг репйап! ПпзштесНоп.

1. Б. Ьез Сот/п188а1ге5 : ОопзеШег-уоиз юиз а 1еуег

Гёюпйагй (1е 1а гёуоНе 1е 1-ег Маг ? — Е. Ош, зеи1етеп*

оп (юй поиз вп сюппег аУ1з ргёа1аЫе (1ёз 1е 25 Ауп1.

2. В Гаий1 тсепшег Ап(1гтор1е, РЬШрророН, еЬ

ВагагсГрк ? — Е. 1л Сотткзюп: Ош.

3. В. РаиМ1 (1ё*ги1ге 1ез У01ез Геггёез е* 1ез Шз 1ё-

1ё#гар1и^иез ? — Е. Ош, И 1-аийга 1ез йекшге.

4. В. ГаиМ1 (Шгшге Сагюуа, ЫасИ, е1 Шипап? —

Е. Ош.

5. Б. ]?аиМ1, ош ои поп, тсепшег 1ез уШа&ез? —

Е. Ош.

6. В. Гаи(1га-Ф-И Ъгй1ег юиз 1ез уШа^ез еп дёпёга1?

— Е. Коп раз юиз 1ез уШа^ез.

7. В. фие1з з0п* 1ез уШа&ез яи'И Гаийга зрёс1а1етеп1;

Ъгшег? — Е. Тои* уШа^е (1оп* Гех1зюпсе реи* пшге а 1а

саизе (1е Гшзшгесйоп сюй ё*ге аЪзо1итеп* (ШгипХ

8. Б. 0^е11е сопскше йш(1га-М1 !ешг а Гё^аг(1 (1ез

Ви1^агез ^и^ пе зе зои1ёуегоп* раз 1е доиг сопуепи? —

Е. 11 1аи(1га 1ез у Гогсег раг юиз 1ез тоуепз.

9. Б. Соттеп* Гаий1 а&1г епуега 1вз уШа^ез ппх*ез?

(1ой-оп 1ез зои1еуег ои 1ез аЪапсюппег а 1а тега (1ез

Мизи1тапз? — Е. Без Ьапшэз сГтзиг^ёз, ог§ашзёез (1апз

1ев уШа^ез ехс1из1Уетеп* Ви1^агвз еЬ ауо1зтап* 1вз уШа&ез

пшйез, (1еугоп* зе гепйге (1апз сез (1егтёгез 1осаШёз роиг

(1ёИугег 1ез Ви1&агез (1ез ташз Де Тигсз е* 1ез гатепег

аи рот* (1е гаШетеп* ш(Штё.

10. Б. 0^е11е сопйийе йш(1га-й1 юп1г а Гё&аг(1 (1ез

Мизи1тапз йез уШа^ез пах1;ез дш з'оррозегаеп^ а поз

(1еззешз? — Е. Ьез таззасгег, рШег 1еигз Ыепз е* тсеп-.

(Иег 1еигз ЬаЫШюпз.
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11. Б. (}ие ^аи*-И Мге (1е 1а рориЫюп иез уШа^ез

Мизи1тапз? — Е. Ьез тзиг^ёз (1о1уеп*, запз ретЧе (1е

ютрз, 1ез аззаШ1г в* 1ез оЬН^ег, раг 1в (еп е* 1е Гег, а

зе зоитейге.

12. Б. Соютеп* ^аийга-Ш й-аНег 1ез Мизи1тапз ^ш

аигоп* Ы* 1еиг зоштззкт ? — Е. 11 (ахА за1в1Г 1еигз агтез,

1еигз типШопз, 1еигз Ыепз *гапзрог*аЫвз соп!ге ип .,Бт-

оиЬаЬвг" (гёсёр1ззё) (1ёПугё раг 1ез сЪеГз йез тзиг&ёз.

Свз Ыепз (1вугоп* ё1;гв ёёрозёз (1апз 1ез са1ззез Ви1&агез;

оп пе (1еуга еп аиоип саз ^шзШоппег 1а рориЫюп

зошшзе.

13. Б. О^иеНе сопоЧйЧе &га(1га-М1 югнг а 1'ё^агй (1е8

Тигсз зошшз ? — Е. Оп (1ой 1ез сопйег а поз а&еп*в 9ш

1вв сопйшгоп* аи з1ё&е (1е Ппзшгес&оп. Бе 1а, Из зегот

(1т&ёз, ауес 1еигз (атШез е^ 1еигз У1вШаг(1з уегз 1в8

епагойз ^и^ зегуеп* ас*ие11етеп* (1е геГи^е а поз ргоргез

(атШез; Из йеугоп* У1Уге 1а еп Агёгез. I1 ез* йе по*ге (1е-

У01Г (1е уеШег а 1еиг Ъоппеиг, а 1еиг У1в е* а 1виг ге-

\щюп, аи тёте й!ге ^и'а ГЬоппеиг в* а 1а у1е йез п6йвз.

Ьез зеипез &епз зегоп* р1асёз зоиз 1а зштеШапсе йе поз

адепШ.

14. Б. О^е &тН1 Мге (1ез пшзопз арраг*епаи* аих

Мизи1тапз зоштз? — К. I1 {аи! зе соп^огтег роиг ее1а

а се ^ц^ а ё1ё (Ш (1апз ГАгйсю 7.

15. Б. О^иею зоп* 1ез Ьоиг^з ^и'^^ Гашка Ъгй1ег?

Гаи(1га-Й1 а^1г еп уег*и йе ГАгйсю 2 ? — В. 11 &т(1га

с1ю1з1Г 1е тойе дш зега спо1з1 1е р1из сопуепаЫе е*

Ъгй1ег 1ез Ъиг^з з1 1а розШоп юро#гар1щие е! ГаШ*ш1е

йе 1а рориЫюп 1е геп(1еп* пёсеззаи-е.

16. Б. (^ие &шМ1 Ыге а Гё&аг(1 (1ез Ви1^агез ЬаЫ-

*ап* 1ез Ъиг&з? — Е. I1 &ш(1га 1ез рго*ё&ег.

17. Б. Аргёз ауо1Г Ъгй1ё РпШрророИ, дие Гаи(1гаФП

Ыге роиг еп заиуег 1ез ЬаЫ^ап^з Ви1&агез? — Е. Оп 1еиг

У1еп(1га еп а1(1е йе йеих с6*ёз И Гаи* 1ез гёитг е* 1ез

епуоуег аШеигз ауес юию 1а Гогсе (1оп* оп роигга аЧзрозег.

18. Б. О^е пгиЫ1 йиге а"Апаппор1е ? — Е. 1ез Сот-

т^ззшгез: Оотте поиз п'ауопз раз (Га&еп*в йапз сеИв

уШе, поиз пе роиуопз ргепйге аисипе (1ёс1зюп а се* ё&агси
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19. Б. Аргёз ауо1г Ъгй1ё Вагаг(1рк, соттеп* {аийга-МГ

&иге роиг заиуег 1ез рориЫюпз Ви1#агез йе сейе уШе?

— Е. И Гаи* 1еиг гепуоуег (1ез гепюгЧз роиг 1ез рго^ё^ег.

20. Б. Соттеп* (1оН;-оп 1ез рго*ё^ег е* (Той (1ез зе-

соигз реиуепйю 1еиг &те юигтз йи йеЬогз? — Е. I1 ез*

(1е пойе (1еуо1г (1е газзетЫег амап* (1е гепюг*з ^и'^1 зега

роззюю йез уШа^ез епу1гоппап*з, е* Ае ]от(1ге сез геп-

тг*з а 1а сИу1зюп (ГСШоик-кеиу, р1асёе зоиз 1е соттап-

(1етеп* (1е Вепко^зИ, ^и^ (1ой ргосёсюг а ГаЙадие. (}иа-

гапю тсепсИез (Ыуеп* ргёсёйег Геп*гёе (1ез тзиг^ёз (1апз

1е Ъоиг&; 1а рори1аИоп ез* сюис юпие (1е тейге 1е Геи

рагюи*. Ауап* сГепкег (1апз 1е Ъоиг&, секи (Гвпйв 1ез

спеГз Сотт1зза1гез ^ие 1е соттап(1ап* зирёпеиг арреНега

(1ой зе гепйге аи Ьоиг&; 1ез паЪйап^з еих-тётез зоп*

*епиз йе з'у гепйге еп тёте ютрз. УтдЬ таЧуМиз оп*

Ш йёз^пёз раг ГАззетЫёе Сгёпёгаю роиг тсепсИег РЫ-

Ирророиз, е^ (Их роиг Ап(1папор1е. Вокоюп", (1ё1ё&иё (1е

ВагагсГрк, ез* спагдё а"ехрёсИег 1ез *геп*е таЧуМиз сь

(1вззиз тепйогтёз аих юсаШёз (1ёз1&пёез; аисипе поиуе11е

(1ёс1з10п пе зега рпзе ауап* ^ие 1ез тезигез еьйеззиз

тепйоппёез п'а1еп* ё^ё ехёси^ёез.

21. Б. Ооттеп* (1еугопз-поиз ргосёйег а ГтсепсИе

(Г1Мтап, з1 поиз п'ауопз раз (Га&еп*з (1апз сеМе Госа-

Шё ? — Е. Ьа тоШё йез патЧап*з (1ез уШа&ез йе Моипеуа,

Уазз1Шспа, е* Бакга1 сЫ* айадиег 1вз уШа^ез Сп-саззгепз

«18 еп*ге Моипеуа е* УаззшЧспа, кп(Из ^ие Гаи^ге тоШё

аззаННга Шппап, ^и'е11е Цугега аи рШа&е е^ а ГтсепаЧе.

Сез ас1;ез (1е уеп^еапсе е* (1е гарте ассотрНз, Из зе

тепйгоп* а Уё*геп роиг соирег 1ез пЪ Шё&гап^иез, е*,

4е 1а, аих рогюз (1е Магкоуа, (1апз 1е Ъи* (1е рго*ё^ег ее

раззаде. Ш сопйп^еп* а"е сищиаШе ш(ИуМиз 1га тейге

1е, Геи а Уё!геп е1 а *оиз 1ез уШа^ез з1з (1апз 1а р1атв

Ле Вагаг(1з1к; сез т(Иу1(1и8 (1о1уеп1 геюигпег а ОаН^иёгоуа

роиг &агйег 1а разваде й'ОЙоик-кеиу.

22. Б. Бапз !е саз ой поиз п'аипопз раз (1'а^еп*з

а 1з1а(И, ^ие1 рагй (1ой-оп ргепйге? — Е. 100 тсНу1(1из

(1и уШа^е й'Ауга*-А1ап, зоиз 1е еоттапйетеп* (1и УоТуойо

(1'11о, 200 1П(ЦуМиз (1и уШа^е сГСШоик-коиу, зоиз 1в
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соттаМетеп* сГОзюуап БоЪга^спо, е^ 100 пкИуМиз (1е

Тергксп, зоиз се1ш (1и Уо1уо(1а ТгаМспо, ауес 1е Уснуойе

икИ^епе №*о СоюкзЬа (1е Уо1Уо(1е (1'Ауга*-А1ап), (1о1Уеп*

ргёакЫетеп* тагспег зиг РегсюиЪ е^ у Ыззег ипе ст-

циапкте сГЬоттез роиг зоиюуег 1а рори1айоп Ви1^аге

(1е ГепйгоН; ипе рагйе (1е сез Ьапйез зе (Итщегя уегз

8ойа. Ьез согрз р1асёз зоиз 1ез огйгез (1ез -Ушуо(1ез

еЧгап^егз сю1уеп1; ё*ге ргёрозёз а 1а (Шепзе (1и разза^е

йе Таспе-Кеззеп е* 1е гезю (1е 1а ЬаМе зега сИу1зёе еп

рейюз езсоиайез, 1ез^ие11ез епуаЫгоп* 1ез уШа^ез Ми-

зиЬпапз з1в йапз 1а р1ате е^ зои1ёуегоп* 1ез Ви1^агев

(ГЫасИ, ^и'Пз сопйшгоп* а Ре*п4сп.

23. В. <^и'ез*-се дие поиз аеуопз 1аи*е сГАуга*-А1ап

е* сГ0*1оик-кеиу ? — Е. 11з скнуеп* ёЧге ппз еп ё*а! йе

(Шепзе роиг зегук (1е Неи (1е геГи^е аих уШа&ео1В аез

1оса1йёз епУ1Г01тап*ез.

24. Б. 0оттеп* 1аи(1га-4-П а^й* а Гё^ап1 ае КПззоига

ои БегЪепй-кеиу ? — Р. Ьез ЬаЫ*ап*з йе КПззоига (1о1Увпй-

зе гёищг аих тзиг^ёз (1е 81а*та е* зе раг*а^ег еп (1еих

согрз; 1ез Ьоттез 1огтап* 1а тоШё (1е се согрз зегоп*

(1ёз^пёз роиг &аг(1ег 1е раззаде сГЫа(Ц (1и со*ё зи(1-оиез*;

свих ^и^ 1оп* рагйе (1е Гаийе тоШё 1гоп* ауес 100 поттез

оиупг, 4 1'аМе (1е Ъеспез е* (1е рюспез, ипе *гапсЪее зиг

1а гои*е (1'1в1а*апа; сеих-с1 зегоп* р1асёз зоиз 1ез ог(1ге&

(1'Еуои1азЫ 1сопотоЙ*; РюЬо аига 1е соттап(1етеп* (1е 1а

ргеппёге тоШё (1ез т(ИуМиз зиз-гаепйоппёз (1и Со*ё Ле

Гоиез*, е* з1 се сЪеГ (1етап(1е (1и геп!ог* П 1ш еп вега

епуоуё, атз1 ^ие (1ев агтез роиг сет регзоппез.

25. Б. <5и'ез*-се ^и'оп (1о1* Ыге рагйсиНёгетет; Лез

КоиКз-ВаШаш? — Е. I1 ез* пёсеззаи-е (1е уеШег а 1а Ле

жеше (1ез *го1з раззез (1ез уШа^ез (1е Кгоиспеп^а, (1е

ТспоикоигН, е* (1е Са1о1ег, 300 Ьоттез, аргёз аУ01г (1ё-

й-иН; 1ез уШа^ез йе Рап*спаг, Т1тоига1]11ег, 2еК;фЧ1ег, Кеи-

ззё1ё(1^е, Шззёюг^ё, Босюи^. Ма^аг, Ш(1)ё, МаЬа11е11ег,

е1 Оага-Торгак, ао1Уеп* рго*ё&ег 1е разза^е (1е ТспокоигИ;

500 Ьоттез оиуг1гоп* йез йапспёез а 1'а1(1е йе ЪёсЬез

е* (1е р10спез зиг се разза^е, (1оп* 1а §аг(1е ез* сопйёе

а Уо1ко йе Юззёюг^ё; Пз (1о1уеп* ё^а1етеп* йёГепйге

Ва1уа, ВоЪо^-Ии, ОоюЬтагюг, е* Вега^еШ. Ьез ЬаЫ*ап^;з
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(1ез уШа^ез Ле Маг)'аг1аг е^ Ае Во&Ьаз1аг рёпё*гегоп* (1апз

]ез уШа&ез йе \еш Ма^Ьгоиг еЬ СаюСег, е* ауес 1е еоп-

соигз йез ЬаЪпап1й йез уШа&ео1з ^агйегои* 1е раззаде (1е

СаюГег. Ьез паЫ*ап*з (ГАгаЪойа е^ Ле Ме(1пз Оуа аргез

аУ01Г ехюгтшё 1ез Мизи1тапз (1е сез ЬсаШёз, сопйшгоп{

1ез ГатШез а Оаю&г. 500 поттез, зоиз 1а оопсппЧе

сГОзюЪап е* сГАп(юп, е* ауес 1е сопсоигз (1и #ш(1е ей-ап^ег,

йёйтигоп* ТагЫег е* 8оиЪои(1ап. Ьез раузапз (1е ШЪё е^

йе Бююи^оуа капзрогюгоп* 1еигз ГатШез е^ 1еигз еиГап*з

а Мегайрик е* а Саю&г. Ьез Ъапйез тепйоппёез зв геп-

(1гош; тайге Лез уШа^ез ^ш оррозегаеп* (1е 1а гёз1з*апсе

е* 1ез гёйшгоп* а ГоЪё1ззапсе. Ьез ЬаЪкап^з (1ез уШа^ез

ВЬгпоуа, Та*аг-Ваиагс1рк, Вкапоуа, Тспёпоуа, Клззеп-НаЬа-

1езз1, АсЫк1аг, Сага-Тспеи1, КоигЬаг-Веюё, 1з1а*аг, е*

ЕсИпте1ег, ауес ип (Шаспетвп* сГтзиг^ёз зе геийгоп* а

ТогЪапа е^ ^аг&етохЛ се раззале. 1ю июгй тёте ауес 1ез

ЬаЪНап*з (Лез з1х он сер1; уШаигез 81з аиюиг (1'1гза*1 аи

уШа^е (1е Вас^аг е* роиг ^аг(!ег сопрЫетеп* ауео 1ез

ЬаЬИ,ап1з*(1е МафеШ е1 (1е СаЫ'ег, 1ез уШа#ез (1е Кап-

аапИт, (1е йа^Ьга, еЬ (1е ТсЬегряп еп зе сопсеп^гап* зиг

1ев топ*а#пвз (1оттапйз 1ез р1ашз.

26. Б. Согатеп* #агапйга-йт 1а зёсигйё (1ез 1атШез

е1 1еиг капзрог* аих роЫз (1е сопсепй-айоп ? — Е. Ьез

уШа^ео1з спаг&егоп* 1еигз 1-атШез атз1 ^ие 1еигз епГап*з

зиг 1ез спаг1о*я дш зегот езс01Чёз йигап* 1е 1га]е* раг

^иа^;^е ^агсИепз. Сеих ^и^ зе *гоиуегоп* ей ауап* ои еп

агпёге зегои* ассотра^пёз раг (1ез йоирев сКо1з1ез (1е

сауаюпе, *апсИз ^ие сеих ^и^ зе йчшуегои* аи гтИеи

аигоп* Лез йийаззтэ роиг езсоИе. Оез *гоирез сои(1шгоп*

атз1 1а сагауапе еп зйге*ё а за йезйпаИоп. Оп реиЧ еогрз,

зшуап* Г1трог*апсе (1и уШа&е, гез*ега роиг уеШег зиг 1ез

Ыепз Ыззёз запз ^агсПеи ]изди'а се ^и'Пз зо1еп* а 1еиг

!оиг !гапзрог*ёз аих роМз (1е сопсепйаНоп. ()п Ъгй1е»-а

1е уШаде, аргез 1'ауо1г ашз! ёуасиё. 1^ез ёгш^гёз &е

Тспега^ем сопзй'ии*оп* 200 аи*гез та1зоиз роиг сеих ^ш

з0п* запз аЬп.

27. Б. Ой сюН-оп йёрозег еп дёпёга1 1ез 1-еттез,

1ез епЫйз, е* 1ез ргоУ1з10пз? — К. Ье рош$ (1е сопсеп-

йа*юп еп атоп* (1е 8о*ег (1ой ё(ге АкЫ-Тспё1ёЫ.
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28. Тоиз 1ез паЫ*ап*8 (1и сЫе поМ-оиез* Ае 1а Ма-

гИяа ^ь^и'а РгоисМепюЬа, ОосЫепюЬа, е* Уепйа (1ёугоп*

еке аш^ёз зиг Бозра* Ва1кап раг Ва*ак. Ье рощ* (1е

сопсеп*га*юп (1е ВаЫс сотргеп(1 сюиге уШа^ез з1з (1апз

1е сИзМс1; (1е Ваяюуа. Сез1; (1е оез уШа^ез ^ие 1е сот-

тапйатеп* сюй ёЧге сюппё.

29. Тоиз 1ез уШа^ез (1е ТсЪагюЬап рзди'а Ооуоип-

Тёрё ои юиз сеих зе коиуап* а ипе Ьеиге (1е шнапсе

(1е РЬШрророИ (1о1Уеп* уешг з'аззешЫег а Ауга^А1ап

30. Ьез уШа^ез *аг*агз (1е се сб*ё (1е 1а Магйга,

й'Оиоик-кеиу а МёЬё еЬ Ле Роуаугат ^из^и'а РёйоуНга

(1о1Уеп* ё*ге ёуасиёз в* 1ез ЬаЬНап^з аигоп* 1е спо1х (1в

ГвпЗгоН ой Из уоийгоп* з'ёЫэИг.

31. Ь'ёуасиайоп сюй з'епеЫиег зшуам; 1а юпеиг (1е

ГАгйо1в 26.

32. Б. ЕзЙ1 пёсезза1ге, ош ои поп, (1е Ъгйюг 8ойа?

— В. Ош.

33. Э. Соттеш; сюН-оп з'у ргепйге? — В. Б1х тсИ-

У1(1из (ГОЙоик-кеиу, о\щ &е РгосшешЧга, с^ (1ё ВгаюЪ-

коуа, е* (Их (1е Регпсуе, МаюЬка, е* Роуаугат, еп ют;

кепю тсИуктз, титз (1е югсЬопз 1тЫЬёз (1е рё*го1 е*

сГаи&ез тайёгез тсепш-ап-ез зегоп* спагдёз (1е Иугег

8ойа аих Йатгаез.

34 Ь. ЕзЙ1 пёсеззаи-е а!е соирег рагюи* 1ез Шз

*ё1ё&гарЫдиез ? — В. Ош.

35. Б. ОоттеШ. (1оИ ёЧге сШгиН 1е спетт (1е (ег

епке ВеПоуа е* Теюиш*спа ? — В. 11 1аи* Ъпзег е^ (1ё-

йшге юиз 1е роп*з; 1ез ротрез е* юиюз 1ез юсотойуез

зе ^гоиуап* еп гёзегуе а ВагатЬеу; с'ез* 2а1юпа ^и^ уеШега

а Гехесшиоп (1е сейе тезиге.

36. В. Бой-оп айеп(1ге 1е ^оиг сопуепи роиг зе зои-

1еуег? — К. Оп (1оН аМепйге ШЛ ^ие 1ез си-сопз^апсез

1е регтеЙгот.

Тоиюз 1ез о1аизез сгйеззиз оп* ё*ё арргоиуёез, а 1а

та]огйё, раг 1ез *го1з Бё1ё§иёз, раг 1ез Оотпшзаи-ез ётз

е* раг 1е ОопзеИ Оетта1 ОсекюпЫ йе Коитёие.

Ье 17 АюгИ,. 1876. -','
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(81&пё) РеЫскко//, Бё1ё&иё (1е Вга*еЬкоуа,

1оиюап 5око1о//, ЙёМ&иё (1е Вагагсфк,

Оз1оуапо//, Бё1ё&иё (1'АУга*-А1ап,

5око1о//, Бё1ё&иё (1е РгоиеЬеп^а,

Но/ Бё1ё&иё (1е БегЬепй,

СкгЫаЫ 2гш, Оё1ё&иё (1е РЫНрророИ,

Огопо//,

Шпсо Огопо//,

МащиеЬ Со§оу1,

Мегй/о//, Мё&иё (ГСШоик-кеиу,

Ре1ге Уапко//,

^г§Ы ВепкоУзЫ, Епуоуё йе КоитеН,

]ог§Ы копото//.

Роиг йа(1исйоп соп&гте а Гоп#та1:

Ье 20 Мш, 1876.

(81&пё) Акхапйге, Тга(1исюиг,

МоизЬарка СкеуШ, ТгайиЫеиг е* Етрюуё.

N011з ауопз асюргё е* аргоиуё, (1апз ГАззетЫёе Сгё-

пёга1е юпие раг поиз а (Моик-кеиу е* сотрозёе (1е сюиге

регаоппез е* (1е тоа, 1ез тзкисйопз сьйеззиз сопюпапй

Доиге аг*1с1вз.

и 11 МИШ, 1876.

Оейе рюсе еи Тигс ез* 1а *гайис*к)п (1ез (Шез т-

в^исйопз.

(8щпё) Уавзй 5око1озЫ.

Ьа сор1е йез Швйис!юпз с1-(1еззиз а ё*ё гесоппие

соп&гте а Гоп#ша1 раг Уазз11 8око1озк1, 1'ип (1ез спеГз

(1и тоиуетеп* ^и^ (1ёс1аге ауо!г з1&пё се (1ооитеп!

и 14/26 МШеЬ, 1876.

(8ш* 1е зсеаи (1и ТпЬипа1 (1е РЬШрророН). л
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Алексовъ Ангелъ, 123
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Арабаджията Стоянъ Ангеловъ, 161
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Арсенчо, 55

Атанасовъ Н., 24

Атанасовъ П., 21 1

Ахмедъ ага, 282

Ахж Челеби, 247

Баба Ески, 118

Вабинъ Ганинъ Петя, 197

Байрамовци, 84

Багазлари, 246

Балабановъ Н., 8, 18, 20, 32

Балтови братия, 83

Балдюво, 134, 212, 268, 271-275, 277,

280, 281, 283

Балдювецътъ Ненко, 268 — 271, 275

— 281

Балтовъ А., 72, 146

Баница, 64

Банчовъ, дъдо Тодоръ Хайдутина, 109,

133, 160

Баня, 79, 100, 199, 203, 211, 220, 224,

83, 159, 282

Банско, 133

Барака 1 ., 110

Барбаловъ Никола, 83

Батакъ, 104, 108, 115, 118, 126,210,

230, 247, 133, 149

Батаклневъ Н., 109

Батаклиевъ Петръ, 112 1

Батошево, 26

Бахчиванинъ Г. А , 73

Бачо Киро, 194, 12, 13

Беклемето, 164

Бенковски Антонъ, 4
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Бераджикъ, 246

Берингъ, 208

Берковица, 53, 55
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Бечовъ Ат. Георгевъ, 212

Бинбашийски Н. Георгиевъ, 149
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Бобековъ, 89, 94, 96, 159, 213, 219,

230, 260 — 264

Богдановъ Пенчо, 24
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Богданъ, 271

Божковъ Т. II., 148

Бойовъ Дъло, 83

Бойково, 121, 133

Бойковъ Теофилъ, 128, 211

Боневъ Хр., 24

Боневъ II , 115

Бончовъ II., 115

Бончевъ Н., 151, 98

Борованъ, 64

Ботине, 31

Ботевъ Кирилъ, 4

Ботевъ, 5, 7, 14, 21, 58, 174, 177, 185,

190, 194, 205, 227

Бояджиевъ Петко, 85, 287

Бояджиевъ Петръ Ив., 29

Бояджийски Тодоръ, 85

Бояджията Стоянъ Ненчевъ, 286

Бочаровъ Г., 14 — 1(>

Бояновъ Н., 111, 113

Брадестиновъ Петко, 176

Брайковъ Н. П., 78

Браница, 51

Братйя, 100, 271

Братковъ П , 219, 265

Брацигово, 104, 108, 1 13, 117, 133, 149,

224, 240, 250, 254

Брънчовъ Петко, 281

Бръстовица, 134

Бръшковъ Цв., 128, 211

Будинъ IX, 78, 159, 170

Бузлуджа, 194

Букйовци, 51

Буная, 271

Буново, 212

Бурмовъ Ив. Хр., 19

Бушуля, 211

Буюклийски Петко Хилковъ, 25

Бъчваровъ Господинъ, 4ъ

Бъчваровъ Щ., 112, ИЗ

Б-ъга, 113, 134

Бяла Слатина, 51, 53, 64, 180, 246

Бъла черкова, 12, 13, 195

БЪли-Осъмъ, 154

Бълица, 127

Бвлишки ДЬянъ, 166

Б*лйово, 127, 212, 247, 256, 87

Бълювски Г , 128, 212

Бт>лйовски балканъ, 100

Бъловъждовъ Н., 78, 79, 125, 168,204,

207, 230, 283

БЪлчовъ попъ Н., 78

Б-влчевъ Василъ, 284

Бюлюкбаши хаджи Хасанаа, 273

Бжта, 211

В

Вавовъ Хр., 48

Вавовъ Юр , 47

Вазовъ Ив., 164

Ванковъ Я., 175

Варговци, 24

Варна. 42, 99, 100, 107, 266

Василица, 245

Василевъ Фитко, 109

Василевъ Тр., 113

Василевъ Стоилъ, 113

Васчевъ попъ Петръ, 114

Вачковъ Д., 109

Векилски М., 132

Великовъ Д., 68

- Величков ь Константинъ, 113, 92, 96,

148, 162

| Величковъ М., 105

I Велювъ Ганчо, 83

Веляновъ Петръ, 165

Венковъ Колю, 262

Видинъ, 34, 184

Видинлия Д. Ил., 19

Вителовъ Ив. С, 29

Вишовградъ, 13

Владикинъ Н. Йонковъ, 129

Влайковъ Т., 89, 94, 95

Воеводовъ С. С.. 152

Войводовъ Ив., 92

Войнягово, 75, 122

Воловъ, 3, 42, 63, 64, 68, 70, 71, 74,

75, 104, 108, 114, 115, 118, 122, 133,

162, 204, 206, 223, 226, 233, 256

Вранякъ, 51

Вратна, 36, 50, 53, 55. 58, 64—66, 145,

157, 175, 179, 190, 215, 234,241,255

Вълковъ Т. X., 284

Вълковъ II. 75

Върбановъ Н., 211

Вьлювъ Никола, 286

Върбановъ II. (Бисмаркъ), 11

Вършецъ, 55

Вътренъ, 128, 212, 245

Въжарьтъ Рашко, 296

Габрово, 8—10, 12, 14—16, 22 - 24,

31, 34, 129, 156, 195

Габровене, 152

Гаджаловъ М, Д., 36, 40

Гаджовъ Г., 109

Газурници, 24

Гайдарски Калчо, 2 •

Гайтанджията Г., 71

Галича, 51, 180

Гарвановъ камъкъ, 24
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Гарчевъ П., 159

Гелеменово, 134

Гемиджийски Р. Г., 102

Геновъ Неделко, 14

Геновъ Г., 127

Генчовъ Колю, 211

Георгиевъ св. Партений, 127,

Георгиевъ Григоръ, 85

Георгиевъ П., 113, 102, 279

Георгиевъ С. Г., 111

Геренето, 211

Георгиева Райка, 167

Гешеновъ Кр. И., 85, 168, 261

Георгиевъ Ат., 211

Гесеменово, 281

Геровъ Н., 68

Гиневъ Сп., 116, 224

Гичевъ Н., 70

Гитлийски Лука Ат., 287

Горановъ П., 115, 210

Горна Раковица, 126

Голосмановъ Цоко, 287

Георгиевъ Т., 202, 207, 213, 223, 239,

254, 145, 149, 159

Гол-вмо Конаре, 212

ГолЪмъ Чардакъ, 211

Горбановъ П., 30

Горна Махала, 212, 246

Горна Оръховица, 8, 11,23,24, 29,30,

38, 45, 158, 177, 197, 204

Горовъ Д., 58. 175, 179

Горско Сливово, 13

Господиновъ Нено, 38, 42—44, 46, 47

Градецъ, 47 — 49, 68, 154

Гребачовъ П.-Г., 102, 200

Грековъ М., 6, 28

Гренчовъ, 202, 207

Гробникъ, 203

Грънчарови Сидеръ и Вичо, 11, 24,

29, 197

Гуговъ Нено Лулчовъ, 104, 211, 221,

239, 241, 246, 145

Гуджовъ Гаврилъ, 83

Гуджевъ Рашко Г., 82, 83

Гулековъ С, 154

Гуневъ Михаилъ, 29, 30

Гължбецъ, 65

Гюргюво кале, 274.

Гжбенски, 8, 9, 14, 16, 18, 23, 27, 30

— 32, 193

Гждевъ Ст., 24, 193

Дабевъ Георги, 25

Дабиджовъ Анг., ИЗ

Дакралъ, 245

Дамяновъ Ст., 212

Дановъ Хр. Г., 27, 151

Дангалаковъ Ат., 113

Данчевъ Г., 85

Данчевъ Иваница, 60, 56—58, 175,

179, 197

Даскалъ Найденъ, 81

Даскалъ Петръ, 128

Даскалъ Тодоръ, 101

Даутъ Онбаши, 199, 269

Дашевъ Василъ, 131

Деде Агачъ, 119

Дебелянъ Велю, 284

Дели Орманъ, 37

Делибалтовъ, 145

Делипавловъ Т., 113

Демирджилери, 126, 211, 246

Дермендере, 121

Дерменджиеви Петръ и Христо, 24

Джока Димитръ, 118

Джоловъ П., 154

Джуджевъ Ив., 219, 265, 85, 90, 94,

95, 146

Джуджевъ Ст., 220

Джумая, 6, 108, 277, 93

Джуновъ Радъ, 159

Диарбекиръ, 51

Димитровъ Г., 6, 7, 29, 38, 42, 45, 63,

79, 114, 118

I Димитровъ, Ив. X., 10, 12, 64, 175

Димитровъ Маринъ, 40

Димитровъ П., 14, 211

Димитровъ Св. Г., 108

Димитровъ Св. Ил., 113

Димчовъ Б., 47

Динката, 128

Динчовъ Генчо, 21 1, 74, 76

Динчовъ Кр., 83

Дичинъ, 13

Дишлията Д., 32

Добревъ А., 128

Добревъ Танко, 6, 8, 11, 28

Доброданъ, 31

Доброневъ, 51

Добруджа, 196

Догановъ Ив Лулчовъ, 286

Дойчевъ Д., 112

Докторъ Рашко, 68

Долна Оряховица, 11

Д-Геренъ, 126

Долни Луковитъ, 51

Долна Махла, 246

Долно Чамурлий, 196

Домусчийски Филипъ 207

Дончевъ Ат., 13

Дончевъ Хр., 8

Д-ръ Спасъ, 284 •

Драгановъ Андонъ, 3

Драгановъ Хр., 68, 70

Драгостиновъ Ил., 3, 37, 44, 45, 47, 232
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Драгулинъ Махала, 89

Дражовъ Ив., 156

Драсовъ Ив., 28, 193

Дриновъ М., 97, 151

Дриновъ Н. 84, 85, 87—91, 95, 96, 98,

138, 146, 214, 242, 267

Дриновъ Пею, 94, 95, 104

Дреново, 22, 30

Др-вновскиятъ мънастиръ, 194

Др-Ьнски Ст., 72, 73, 143, 147

Дубница, 7, 119

Дудековъ, 85

Дудинъ, 212

Думанлии, 212

Дундинъ Съмко, 162

Дуракътъ Г., 207

Дутова Поляна, 76

Духовниковъ Ради 24.

Душановъ Т., 204, 207, 213, 223

Душанцалията Тодоръ, 210, 211, 239,

287

Душанци, 210

Дъниковъ Ил., 113

Двдо Георги, И

ДЬдово, 121, 133

Двдо Никола, 193

Двдо Желю, 194

Двдо Филю, 26

Двдо Цоло, 51

Дъновъ П., 128

Дюзтабановъ Ц. X., 19

Дяковъ П., 24

Дячевъ Ив., 113

Джбене, 122

Евстатиевъ Ал., 83

Евстатиевъ Св. Ив. II., 83

Евстатиевъ Сава, 212

Еледжикъ, 260

Елена, 23, 29, 30

Елешница, 71, 74, 75, 126, 128, 211

Елиотъ, 208

Елшица, 128

Еневъ Брайко, 78, 87, 159, 287

Енина, 193

Еница, 51

Енчевъ, 42

Ерелий, 211

Ески-Джумая, 99, 100

Етрополе, 165

Етърътъ, 24

Ж

Жековъ В., 47

Желчовъ Василъ, 40

Желю, 177

Жеравна, 42, 48

Живковъ Н., 55

Жилковъ П. М., 124

Жилковъ Ив. Д, 193

Жребичко, 113, 134

Журовъ Димо, 30

Заимовъ, 3, 4, 21, 28, 37, 50, 52-54„

58, 59, 64, 80, 145, 174, 178, 185„

194, 205, 242, 267, 258, 287

Захариевъ Ст., 274

Захариевъ Цаню, 10, 23

Захариевъ, 82, 83

Златица, 11, 156, 243, 285

Зосовъ Д., 112

Ивановичъ Любомиръ, 148

Ивановъ Б., 122

Ивановъ Г. К. 111

Ивановъ Гр., 65

Ивановъ Данаилъ, 24

Ивановъ Марко, 27

Ивановъ Отонъ, 91, 92, 105, 110, 113;

120, 133, 138, 168, 265

Ивановъ Р., 118, 120

Ивановъ Св. Н., 103

Ивановъ Тотю, 14

Ивановъ Хр. Гол-вмиятъ, 6, 27, 28, 29.

Игнатовъ Ст., 109

Иеремиевъ Ив. К., 108, 225^а

Изворъ, 121

Измирлиевъ Георги, 5, 6, 8, 14, 23, 24,.

30, 37, 38 <•-&: .",.„«■)

Икономъ Попъ Христо, 190

Икономовъ Г., 38, 40, 42—45, 118, 204,,

222, 246

Икономовъ Димитръ, 186]

Икономовъ X. Н., 23

Илчовъ Велко, 167

Илиевъ А., 113,

Илиевъ Л., 113, 170

Илиевъ Н., 113

Илиевъ Ст., 26

Илйовъ Гене, 130

Илйовъ Стоянъ, 151

Илю войвода 101, 159, 246, 150, 215ж

219, 265

Йовчовци, 24

Йончевъ К., 55

Йотинъ М. Ан. 65

Йоцовъ х. Ан., 64

Иречекъ, 90

Ихтиманъ, 127, 243

Ичера, 48
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Кабакчиевъ Н., 11, 15, 23

Каблешковъ, Т., 78, 119, 124, 170,256,

_ 284, 285, 81, 84, 87, 88, 129

Кавакъ-дере, 212

Кавлаковъ Петръ X. Г., 115

Кавлака Ан , 115

Кавръковъ Кондю Д., 36, 40

Кадри ефенди, 279

Казанлъкъ, 193, 247

Какрина, 27

Калагллре, 108, 212, 283

Калояновъ Ат., 101

Калиновъ Илия 113

Калоферъ, 125, 246

Калугерово, 128, 211, 245

Калугеръ Полиевкгь, 165

Калчевъ, 72

Калъчлията Д., 32

Каменарчето Георги, 138

Каменовъ Асвнъ, 14

Каменовъ Ив , 51

Каменица, 127

Караагачъ, 121, 133

Карабойчевъ Ив., 91

Каравеловъ Л., 21, 39, 205, 227, 118, 284

Кара Бунаръ, 212

Карагьозчето Д., 194

Каравеловъ х. Рали, 284

Карагьозовъ Йонко, 25

Караджа, 51, 154

Караджовъ Н, 72, 73, 210, 225, 239,

241, 254, 257

Караджовъ Ст. Ив., 128

Караджовъ П., 192

Караивановъ х В., 67, 70, 71

Каракостовъ, П, 42, 43

Каракютюкъ, 49

Караминковъ Хр. (Бунито), 5, 27, 28

КаралЪевъ Ст , 100

Карамусалъ, 128, 211

Карамитовъ Никола, 131

Кара-Топракъ, 71, 123, 126, 133, 211, 246

Карловецъ П , 118

Карезлии, 212

Карлово, 65, 66, 70, 74, 122, 134, 147,

224, 243

Карнобатъ, 99, 100

Касапъ-Кйой, 196

Катрафиловъ Сава, 30, 177, 183

Катрановъ, П. Д., 191

Катуница, 48, 170, 277

Касаплии, 108

Кацаровъ Яко, 82, 83

Качето Петръ, 31

Каябашъ, 48

Керемидчийски Черню Илиевъ, 283

Кемеръ-Махла, 54

Кесария, 99

Кесяковъ Алекси, 286

Кибаровъ Георгп, 166

Кириловъ Симеонъ, 99

Кирковъ Тодоръ, 193

Киселери, 246

Кировъ Т., 193

Киряковъ Г., 42, 43, 47

Кйоселедже 246

Клисаровъ Радъ 159

Клисура, 65—69, 123, -148, 152,

210, 225, 240, 246, 254

Клисурски Ан., 128

Клотевъ, х. Никола Пенювъ, 11

Ключковъ Тодоръ Ц., 47, 48

Кованлжченина Хр., 193

Кожухаровъ, 105

Койчевъ Зах , 167, 90, 94, 220, 261

Козарско, 113, 134

Коклювъ Д. П., 101, 200, 202, 207,

211, 82

Колевъ Ив., 29

Колешница, 49

Колевъ Тр., 113

Команчени, 31

Конкилевъ Хр., 14

Копривщица, 74, 76, 77—80, 100, 161,

106, 211, 225, 239, 123, 151, 81, 84,

88, 158, 246, 254, 282—284

Кортенъ, 47, 120

Косовцелията, Д. Петковъ, 13

Костадиновъ Г. X., 109

Костадиновъ, 134

Костенецъ, 247

Костадиновъ Р., 75

Костовъ П., 113

Костовъ И., 47

Котевъ Тома, 130

Костурковъ Ст., 95

Котевъ Коце, 139

Коцевъ Н., 108

Котелъ, 22

Котленска долина, 47

Кочмарлари, 246

Кочановъ Ат., 29, 30

Красново, 126

Краставо, 211, 284, 286

Крайчо войвода, 246

Кремена, 56

Кричимъ, 113

Кривчовски Танчо, 211

Крумеджий, 246

Кръвеникъ 26

Кръстевъ А. П , 26

Кръстниковъ Г , 14
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Кузевъ П. 113

Куковъ Св. 212

Кукумявковъ, 38, 42-44, 47-49, 204, 233

Кулаксжза Ст. Неновъ, 128

Кумановъ М., 129

Кумановъ Г., 75

Кундураджията II. Б., 77, 78, 84,

86-88, 124

Кунчовъ Д., 83

Кунчовъ Г., 68

Кунчасъ, 196

Куневъ Боню, 26

Куртевъ Ив., 92

Куртевъ Кунчо, 92

Кутевъ А., 40—43, 47

Кършовски Ив., 30

Кърклисийско, 118

Кюсеивановъ, 109

Кюстендмлъ, 119

Кюстендже, 196

Кючюковъ Кр. 42

Кжневъ Д., 114

Кжнчевъ Ангелъ, 12, 13, 135

Кжнчевъ Ат., 19

Л

Маджари, 246

Маджарътъ Николовъ Г., 71

Маджаровъ Ив., 284.

Малиновъ Ат., 128

Малко Дерелий, 119

Малко Търново, 118

Малка могила, 269

Маминчовъ Д., 110, 115

Манафовъ Хр. П., 19 .

Мандаловъ Ст. Л., 115

Мандовъ Нено, 240

Мангъровъ Илия, 78, 159, 287, 88

Маневъ Г., 85, 108, 132, 169

Маневъ Лулчо, 104, 239

Маневъ Андрей 85, 262

Маневъ Д., 104

Маневъ Манчо, 85, 138, 159, 219, 262

Маневъ Ненчо, 275

Манчовъ Д. Т., 11

Манчевъ М., 112

Марагидигъ, 27

Марангозовъ Ив. Н., 8

Мариновъ Ганко, 29

Лазаровъ Миню, 197

Лазаровъ Хр. 112

Левски, 6, II, 12, 15, 27,29,36,39,71,

72, 75, 106, 116, 119,155,218,82,84,

88, 124, 148, 135

Лековъ Ив. П, 242, 262

Лефтеровъ Т., 113

Ликомановъ, П., 113

Литовъ Ст., 211

Личовъ Ганчо, 284

Ловечъ, 10, 18, 27, 29, 36, 194.

Лозенградско. 1 19.

Лоловъ Ж., 48.

Ломъ, 53, 154.

Лордъ Дерби, 208.

Луда Яна, 272.

Лукановъ Илия, 29.

Луканъ, 180.

Лулчевъ Брайко, 212.

Лулчовъ, дЪдо Маню, 104.

Луната Ангелъ, 161.

Лунговъ, попъ Кръстю, 128.

ЛУпановъ, Зл., 108

дъхицовъ Ганко, 29

Л*сичево, 128

дътковецъ. и, 30, 44

лютаковъ Г., 129, 212

дютаково, 64

Лютаковъ П., 128

дютъ-Бродъ, 64

Лжкатникъ, 157

Марийски Цв., 207

Мариновъ Д., 2!(

Мариновъ Ст , 29

Марински Ст. Ст., 102

Марица, 104, 247, 272

Марийчевъ Давидъ, 55

Марково, 121

Марковски Ив., 29

Маркова Врата, 245

Марковъ попъ Д., 212

Мартиновъ Стоянъ, 30

Марчовъ Велю, 286

Маслйовъ Н., 154

Матакевъ, 110, 148, 92

Матеевъ Юр., 13

Матовъ Ив., 219

Матановъ, Майсторъ Грозданъ Д., 166

Мачовъ Искойо, 88, 89, 210, 213, 221,

238, 241, 262

Мачовъ Н., 154

Мачевъ Петко, 94, 96

Метеризово, 246

Мехмедъ ага, Шопа, 273

Мечка, 101, 200, 207, 211,220,247,268

Мигхадъ Паша, 132

Мижорковъ Ан., 111

Милановъ Никола, 29

Милановъ Ил., 70, 71

Миловъ П., 51

Милювъ Нешо, 83

Миндовъ Нено, 239

Миневъ попъ Коста, 26
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Минковъ Георги, 24

Минковъ Митю, 211, 212

Минчевъ Ив., 29

Мирково, 65

Мирчевъ X. Христо, 24

Митевъ В., 48

Митевъ Г., 48

Митовъ Б., 47, 49

Митровъ Пенчо, 211

Михаиловъ X. Иванъ, 284

Михалци, 13

Мицевъ М. X. 36

Мишевъ Михалъ, 130

Мишковъ М., 211

Молла Мехмедъ, 270

Моллата Петко Кесяковъ, 284, 78

Момино село, (Момина Клисура), 130

Момчевъ А., 15

Моравеновъ Г., 156

Мулешкови Н. и Р., 152

Мусина, 13,45, 133

Мухово, 127, 133, 207, 211, 129

Муховченинъ Кр., 203

Мъглишки мънастиръ, 195

Мързянъ, 74, 126, 212

Медвенъ, 48, 49

Наботковъ, 72

Найденовъ Тодоръ, 212

Налбантина, Ненчо Искревъ, 75, 211

Налбантовъ Симеонъ Г., 109

Налбантина Т , 76

Начковъ Г., 113

Начовъ Г., 128

Начевъ Н. А., 11

Негенци, 24

Неджипъ ага, 282, 286, 287

Неджипъ бей, 160

Неделевъ Бойчо, 83

Нед-влчевъ Василъ, 13

Нед-влевъ А., 103

Неделевъ X., 76

Нейково, 48

Нейковъ Ив., 212

Нейковъ Милчо, 127

Нейчовъ Георги, 94, 167,210,213,220,

221, 229, 238, 241, 263

Нейчевъ Стоянъ, 159

Некови Савко и Цоко, 286

Неновъ Васнлъ, 211

Неновъ Минко 29 ;]

Неновъ Рашко, 103

Неновъ Цачо, 13

Неновъ Г., 88, 91

Ненчевъ Анко, 26

Ненчовъ Златанъ, 211

Ненчовъ Стоянъ, 285

Нефталимъ Иеремонахъ, 113

Нешеви Братия, 83

Никовъ Д„ 122

Никовъ Кочо, 117

Николовъ Ганю, 71

Николовъ Ганчо П., 211

Николовъ Ив., 119, 83

Николовъ Нено, 103

Николовъ Никола, 103

Николчевъ В., 51

Николчевъ Хр., 48

Никополъ, 190

Нова-Загора, 38, 120

Нова-Махала, 24

Ново-Село, 12, 26, 27, 29, 31, 48

НЪшинъ Н., 122

О.

Оборище, 94, 101, 111, 115, 129, 140,

198-232, 237, 238, 241—243, 249,

255, 257, 259, 260, 261, 267, 268,

270, 276, 278, 282, 287

Обретеновъ Н., 3, 4, 58, 175, 177, 187

Обретеновъ Г , 37, 44, 45, 47, 53

Овчехълмъ, 269, 272, 273, 247

Огняновъ Д., 156

Одринъ, 118, 168, 243, 281

Озирова, 55

Олтеница, 177

Орхание, 53, 66, 138

Орчовъ Ив , 159

Оряхово, 53

Османъ ага, 195

Осмо Калугерово, 6

Отецъ Кирилъ, 128

Отецъ Дамаскинъ, 156

Отче Атанасий, 151

П.

Павловъ Г., 129

Павурджиевъ П., 67—70

Паисий, 190

Панагюрище, 22, 65, 66,71,74—76,82,

84, 90, 93, 95, 100, 108, 116, 121, 122,

127, 131, 137, 144, 147,149,151,158,

163, 167, 198, 202, 210,213,220,231,

233, 140, 243, 253, 254,259,262,268,

272 281

Паничери, 71, 126, 211, 246, 134

Панчовъ П., 74

Панчовъ М., 127

Пасаровъ А., 109

Пасковъ Калчо, 11

Папата, Поповъ К., 70

Патревъ Хр. Н., 194 ; }

Пауновъ Вранко, 115
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Попъ Николовъ Кострвъ Юр., 30

Поповъ Коцо, 56

Попъ Тошевъ, попъ И., 55

Поповъ Дт>до Митю, 26

Попъ Енчо, 196

Поповъ Ив., 85

Попъ Иванъ, 88

Попъ Марко, 93

Попъ Миковъ Ангелъ, 130

Попъ Петко, 27, 123 128

Попъ Соколъ, 112, 113

Попъ Харитонъ 58, 192

Попче Хр., 111

Поповъ Стоянъ, 108

Попъ Стоянъ, 101

Поповъ Тончо, 109

Поповъ Хр. Ф., 68, 70

Постомировъ Пенчо, 14

Почековъ Ст., 68

Прановъ Митю, 212

Иръображенски Матей (Миткалото), 12

27, 85

Пръображенски мънастиръ, 195

Пуневъ К., 111

Пъндишки Г. М., 73

ПЪевъ Ан, 113

П^евъ II 197

Пжковъ Ст., 159, 200, 203, 262

Радилово, 108, 113, 115, 126, 133, 160,

211

Радиново 74, 126, 212

Радомиръ, 119

Радомировъ II., 124

Радославовъ Минко.Л

Радославовь Ради, 11

Радуловъ Михаилъ, 129

Радуловъ II., 66

Радуловъ Митю II., 212

Радуловъ Саво, 151

Разлога, 248

Ракитово, 134

Раковица, 127

Раковски, 21, 34, 152

Раковъ Панчо, 211

Раслатица, 201

Рачевъ Ц., 68

Рачеви Ил. и Т., 70

Родопигв, 120, 249, 271

Роковъ попъ Христоско, 104

Рупчосъ, 133

Русе, 4, 8, 31, 38, 41, 118, 132, 153,

190

Русулиевъ Асънь, 4

Ръжанковъ Ив. 92, 93, 105, 110

Р-вковъ II., 109

Пачнекови, Колю и Нанко, 27

Пашовъ Владъ, 103, 211

Паяковъ, Стоянъ Пенчовъ, 159

Пеневъ П., 92

Пеневъ Ив., 29

Пенчевъ Ст., 211

Пенчевъ Тодоръ, 13

Пенчевъ К., 212

Пеновъ Спасъ, 212

Пенювъ Ат., 212

Перущица, 104, 114,121,132, 149,210,

240, 247

Петковъ Кою, 93

Петдесетникътъ Илю Илевъ, 159, 232

Петкови Братя, 129

Петковъ Ив., 148

Петковъ Георги, 212

Петковъ Н 129

Петлешковъ В, 108,110, 113,224,229,

239, 241, 254

Петлешковъ Хр., 225

Петракиевъ Митко, 129

Петричъ, 65, 104, 134, 146, 207, 211,

241, 246, 257

Петровъ Ат , 128

Петровъ Саво, 54, 183

Петровъ Н., 113

Петровъ Ив. 212.

Пешевъ П., 24

Пешевъ Ст., 24—26, 31

Пешковъ Аврамъ, 11

Пещера, 107, 108, 114, 116, 142

Пирдопъ, 65, 246, 286

Пищигово, 280

Платнаровъ В., 70, 71, 224

Пловдивъ, 7, 27, 34, 64—66, 69—73, 77,

86, 106, 116, 122, 181, 143, 147, 166,

168, 208, 211, 239, 240, 243, 253,

281, 168

Плъвенъ, 53, 184

Поликраища, 193

Поибрене, 103, 127, 133, 207, 211, 247

Попъ Стояновъ Н., 78

Поповъ Стоянъ И., 211

Попинци, 91, 93, 100, 212

Поповъ Деню, 197

Попъ Грую, 79, 199, 203, 206, 211,

221, 223, 239, 241, 101, 102, 159,

101, 262

Попъ Гаврилъ, 13

Поповъ Д. Хр., 189

Поповъ Данаилъ, 187

Попъ Стефановъ Недко, 94, 95

Попъ Георги, 128

Попъ Нейчовъ Т., 115

Попъ Димитръ, 123

Поповъ Д-ръ Киро, 70

История на Априлското възстание. 21.
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Ряхово, 51, 53. 63—66, 146, 190

Ржжево Конаре, 211

С.

Савовъ Ст. 54, 55, 58, 64, 146, 182

Саладиново, 160

Самоводени, 11, 193

Самоковецътъ Зах., 98

Самоковъ, 119, 134, 162

Самоходовъ Крайчо, 214, 226, 278, 132

Сандъкчиевъ Т., 113

Сарай, 91, 134. 281

Саранбей, 256

Сарановъ Н., 14, 19

Саржгьолъ, 212

Свинаровъ Ф., 104

Свищовъ, 6, 58, 193

СвЪщаровъ, 72, 147

СвЪщарина Н. Б., 192

Севлиево, 1», 24, 26, 29, 194

Селвели Пенчо Хр., 19

Семерджиевъ Ив. П.. 11, 90

Семерджията А., 121

Сербезовъ Проданъ, 1 19

Серека Велко, 159, 285, 287

Сестримо, 212, 130

Сивата Грамада, 201

Сикиречово, 197

Силименовъ, 88

Силистра, 153, 184

Симеоновъ Д., 25, 113

Симеоновъ Ил., 70

Симидовъ Ф., 51

Синджирлии, 64, 71, 74, 122, 211, 246

Сидеръ, 58

Сираковъ Г., 12 :

Сираковъ 3., 128

Сираковъ Т., 128

Скайлеръ, 208

Славейковъ, 16

Славковъ Н. 37, 52, 53, 138

Славовица, 128, 211

Сланинковъ Н., 74—76, 78, 81, 82.

Сливенъ, 18, 32—34, 36—39, 41—45,

47, 86, 99, 177, 100, 215, 119, 155,

204, 233

Смолско, 127, 133

Сокачевъ 180

Соколовъ С. 51, 52, 146

Соколовъ Ив., 239, 241, 211, 223, 162

Соколски Д-ръ В., 210, 239, 240, 248

Сопотъ, 118, 124. 133, 1 55. 211

Сотиръ 121, 133, 247

София 34, 52, 53, 86 119 129 175 184

245

Собаджелий, 246

Спасовъ Дончо, 159, 162

Спасовъ П. П , 128

Спасовъ Цочо, 29

Спасовъ Василъ, 29

Спасовъ Янушъ, 109

Ср-ъдна Гора, 201, 100, 129

Сръмша махла. 54

Сребърна, 153

Стайковъ Д. П., 83

Стайковъ Ив., 93

Стаматовъ, 24

Стамболски мехмедъ ефенди, 162, 269

Стамболовъ Ст., 3—5, 8—11, 14, 16,28

177, 193, 215

Стамсновъ Ив., 155

Станчевъ Г , 211

Стара Загора, 10, 12, 15, 16, 40, 68,

69, 86, 161, 188, 196, 248

Старо Ново село, 74, 75, 78, 82, 88,

123, 205,211,256

Станчевъ Маринъ, 11, 30

Статковъ Ан., 65

Стефановъ Недко, 101, 162

Стефановъ X. Кирилъ, 99

Стоевъ Стою, 123

Стидовски П. Б , 48

Стидовски Ат. Д., 47

Стоенчевъ М., 36, 40, 44

Стоименовъ, 92, 147

Стойновъ Недъчлчо, 82, 84

Стоилъ, 37-39, 42, 49, 194

Стоиловъ Ан., 123, 211

Стояновъ Антонъ, 211

Стоиловъ Ат., 113

Стойчевъ Ст, 115

Стойновски Сребро, 51

Стойчовъ Р., 78

Стояновъ Захария, 3, 7, 21, 29, 48, 54

63, 64, 66, 68, 71, 79, 80, 94, 105,

115, 118, 122, 128, 136, 147, 149, 159,

168, 174, 199, 202, 206, 212, 222, 240,

253, 160, 164, 256, 263

Стояновъ В., 48

Стояновъ Д-ръ II Ив., 10, 28, 193

Стояновъ Ст., 93

Стояновъ Михаилъ X., 11

Стояновъ Таню, 177

Стояновъ Митаръ, 211

Стояновъ Н., 127, 211, 238, 241, 159,

225, 254, 286

Стойневъ В., 127, 211

Стойчевъ Г., 186' 191

Стояновъ Цонко Д., 1&

Строево, 74, 126, 212

Странски Ст., 70

Странджата, 157

Страиджевъ. П., 92

Струпенъ, 51
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Стремска долина, 65

Стрелча, 74, 76, 82—84, 88, 100, 212,

281

Субуданъ, 246

Съсънлива могила, 270

Съртъ харманъ, 128

Съйковъ Ив., 51

Сжбевъ Д., 42, 43, 47—49

Тарлаларъ, 246

Тасовъ Ганчо, 212, 27/

Тасевъ Иетъръ, 31

Ташовъ Тодоръ, 212, 277

Ташъ Кесенъ, 246

Таню, 32

Татаръ Иазарджикъ, 113, 100,116, 122

129, 104, 108, 138, 146,160, 168,211

224, 243, 268, 281

Терзоба, 47

Тетевенъ, 286

Текето, 269

Терзийски Нейко Ст., 212

Терзията Тодоръ, 276

Теллийски Г., 128, 211

Тепавичаровъ Ст. Ив., 127

Тилеви братя, 114

Тиханекъ Георги, 138, 287

Тодоровъ В., 47

Тодоровъ Донко, 24

Тодоровъ Юр. П., 6, 8, 9, 29

Тодоровъ 11., 59, 212, 147

Тодоровъ Анастасъ, II

Томпаровъ Н , 128

Томовъ Кузма, 92

Томчевъ Хр., 23

Топузановъ Хр., 14

Торомановъ II. Н., 124

Тотевъ Данчо, 24

Тотковъ Ив. Р. 83

Тотинъ Хр., 127

Тотювъ Илия, 24

Тотю, 174, 177, 181

Тошковъ, 83

Тошевъ Тр., 115

Тризловъ Ив. 110

Трифоновъ Рачо, 14

Трифоновъ Св. Тодоръ, 113

Троянъ, 10, 27, 29

Труфчевъ Хр. Г, 68, 70

Тръндафиловъ Ст., 116

Тръпчевъ Ст., 159, 215

Трънкинъ Г., 82
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Встъпителна бЪлЪжка къмъ III томъ.

Онова, което ще умаря и ше плаши ревностния читатель въ

този томъ, то сж безброй собствени имена, често най-незначителни

и даже тъмни и неизвестни, съ които е претрупана вст»ка една

страница въ него. Гова плаши и мене. Като четете постояно имена

и то имена се по-нови едно отъ друго, ст битието се раздробява,

историята се превърта въ разпокжсани разкази за дъянията на то-

гова и оногова, и интереса, трескавия интересъ за великото сьбигие

се затъпква съвършено. И злото, при това, ще пораегне още, ако

кажа и самата истина, а тя е, че другояче не можеше да бжде. Ве

лико събитие н-Ьма. Само съ последствията си събитието печели

венеца на славата — съ последствията, но искамъ да кажа, съ ев

ропейската намеса, поради турските зверства—а само не е велико,

защото велико възстание нема. Батакь е пръ\цоставенъ на собстве

ните си сили, Перущица гори сама. Брацигово е откженато, Елед-

жикъ захвърлень, Петричъ, Поибрене, Мечка по на саме чакатъ

смъртьта си, Копривщица се е предала преди време, а Панагюри

ще—столицата на целото дело—се бие само и само се принася въ

жертва за доброто на общото отечество. Гаче ли туй сж отделни

избухвания, — избухвания дори не въ едно и сжщо време. Един

ството се заключава само въ туй, че нарочно даватъ врЪме на

врага, съ метода и като по тактъ и съ пълно безгрижие да сма

же подредъ, едно по друго, всеко вьзстанало гнездо. Въ търнов

ско е сжшото. Батошево, Кръвеникъ, Ново-Село, Дреновския ма-

настиръ — всички сж захвърлени жертва на собствената си еждба.

Вратца е заключена въ своите си стени, Ботевъ е прогоненъ по

дивите балкански бърда и смазанъ безугледно, а Сливенъ е пре-

даденъ и самь е предатель на синовете си.

Кжсо — нема големо събитие, съ гръмотевиченъ подемъ, съ

героични перипетии и ослепително славенъ край: нема. Всичко е

дребни боричкания и, при това, всекой желае да прочете името си,

да види споменати жертвите, страданията си. Ако не самъ, сино

вете, внуците му желаятъ сжщото. И историкътъ пише, записва—

грижливо записва всички, за да е правъ и хладнокръвенъ, и за да

изчерпи, за да представи се пакъ въ пълнота онова, което е тъм

но самб по себе си.

Това е целия този томъ.

Разбира се, много отъ имената ще бждатъ излишни. Има

случаи, дето цбло село се съюзява и налага на изследователя единъ

снопъ имена, много отъ които вербувани по комшийски хатжръ. И

изследовательтъ записва, зашото нема какво да стори, нема на що

друго да се опре: защото нема надеждни източници.
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Ето защо, азъ моля прошка отъ всички ония, които ясно ви-

дятъ, кждЪ по неволя сьмь биль въвлеченъ въ комшийската игра.

Още повече нека ме простятъ ония, които по злоба, по зла вече

игра, сж били огритнати и даже не сж били допустнати до мене.

Азъ моля и еднитъ, и другитъ да не отдаватъ въ никой случай

моята гръшка било на нехайство или зломислие — което въ обик

новения езикъ се нарича партизанство — а да бждатъ добри и да

ми съобщатъ писмено поправките си. За всъкой по-важенъ и съм-

нителенъ случай азъ ще направя ново пжтуване и ново изслъдване.

Макаръ и да е частность, ще си позволя—осланяйки се на добрата

обща цЪль—да прибавя тукъ, че азъ сьмь постоянно въ столицата,

и писмата нека да се адресуватъ просто и направо само на мое име.

Пръдполагамъ, че ще да има мнозина обидени и съ това, че

имената сж, може би, погръшно минали въ печатъ. Това не е отъ

невнимание или отъ незнание, а иде отъ редъ неудобства. Мжчно е

да корегирате хиляди имена — иска се връме, съ което неразпола-

гахъ. А вь печатниците сжщо по нъкога бъркатъ—и бъркатъ раз

бира се, безсъзнателно Че още и отъ пръписване първоначалния

ржкопись имало е сжщо забъркани имена. Та сега да корегирате

тия хиляди названия ще рече, да търсите всъко едно въ старигЬ

ржкописи и за иослъдната буква даже да не в-врнате на себе си.

А това иска връме и пакъ врвме! А отдъ ще го земе сиромаха

български писатель? При това и печатането се проточи : щъше да

се свърши за шесть мъсеци, мина година ! Главното е, че като се

продължи печатането, азь тръбаше не само да забравя голъма часть

отъ имената, които иначе можехъ да познавамъ, но да отвикна съ

вършено и оть ржкописитт> си.

Прочее, моля пакъ, всъкой заинтересуван ь търпелизо да ми

обажда поправкитъ си. Една история не се пише изеднажъ пълна

и съвършена. Иска години, иска даже цвли поколения, и то вза

имна и многостранна работа.

Онова, което е още специална слабость въ този томь, то е

липса на надеждни данни отъ турски източници. Ние не знаемъ и

не може да знаемъ точно, въ какъвъ размъръ сж се движили вой

ска и башибозуци отъ турска страна, какъвъ маршруть сж имали,

отдъ идатъ, какви загуби прътърпъватъ и пр. СъвръменнигЪ въ-

стници, наши и чужди, сж пълни съ телеграми и донесения, Често

даже оть официалень източникг, но всичко Това е тъкмо за туй

ненадеждно, защото е отчасти или изцЪло официално. Турцит^

крияха или преувеличаваха — споредъ характера на измислицата,

която бъха намерили, вь тоя или онзи случай, изгодна за себе си.

Прочее, азъ се осланяхъ повече на показанията на живи поборни

ци, които вь плЪнь или послЪ, въ интимно съприкосновение сътур-

ци, б*ха узнали кое-що, а помагах ь си и сь официалнитъ донесения
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на Скайлера и Макгехенъ, които донесения, обаче, не сж толкова

надеждни, защото, въ по- голямата си часть, произхождатъ пакъ отъ

турски източници.

Ще има сжщо неточности за малки случки оть домашния ни

кржгь: както комшийски притурятъ и отнематъ имена отъ списъка,

тъй пакъ комшийски, а намъсгЪ и вражески (партизански!), славятъ

и корятъ. Нека не се сърди никой. То не е моя слабость, то е

слабость на източниците ни. Азъ се обърщамъ пакъ къмъ добрата

воля на обидения, да ми пише благодушно и съ добра вЪра и да

поправи грешката. Второто издание ще ни донесе нови данни, нови

поправки ! А който иска, нека направо съобщи въ печата възра

женията си, но и да ги подкрепи съ данни. Но въ такъвъ случай

— ако възражението е вь некой провинциаленъ или малко изве

стен ь въхтникъ — нека ми се отправи то, нека ми се обърне вни

манието, за да не пропустна. Азъ не мога да виждамъ всички ве

стници, а иначе и цвльта Нъма да се постигне !

Накрай, ще забележа още едно. Азъ цитирамъ често моите

предшественици по историята на събитието, като Захарий Стояновъ,

Заимовь, Г. Димитровъ и др., а най-често ги и поправямъ. Това

може да се види утегчително. И наистина, утегчително е да се ци-

тиратъ винаги почти едни и сжщи имена. Но азъ правихъ това съ

знателно. А наместе даже нарочно отбелезвахь, ако нещо съвър

шено липсва въ техь. Това беше, разбира се, въ ущьрбъ на спо

койния исторически разказь. Но азь и въ предговора къмъ първия

тсмъ отбелезахъ, че признавамъ, дето моя трудъ, по този начинъ,

се превърща въ грижлива анкета на досегашните източници, наместо

да е спокойно и приятно разказана история. Та азъ си казвамъ:

нека това ми бжде грехътъ за сега и приемамъ го, че е грехъ.

Но онова, което дължа да отбележа тукъ, то е, че читательтъ,

отъ друга страна, може напълно да бжде спокоенъ. Азъ водихъ

най грижливо и най-независимо своите разследвания, като имахъ

предвидъ непосредствени източници, било живи, било писани, и

така писах ь книгата си, но прибавих ь и критичната анкета, за да

покажа точно, де мога и де не мога да върва паралелно съ всички

мои предшественици. Последното сбпакъ ми требаше, за да извою-

вамъ доверието на читателя, както и да дамъ п ьленъ и закржгленъ

образъ на труда си. И убеден ь съмъ, че второто издание, облегна

то вече на пьлното доверие на обществото, нЪма да се нуждае отъ

помощьта на много оть сегашните съпоставяния и цитати.

И още елно. Да се планира този томъ беше много тежка ра

бота, както е тежко изобщо да наредите сичко, що е раздробено

на безчислени малки трохи. Обикновено, моите предшественици сж

държали, въ този случай, единъ неизменен ь маниеръ: те нареждатъ

сичкия си материялъ по место на произшествието, напр., разка-

жатъ всичко за Панагюрище и преминатъ къмь Брацигово, Батакъ.
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Перущица и пр. Но азъ намЪрихъ, че, по тоя начинъ, събитието,

колкото само по себе си и да е доста раздробено, раздробява се

оше повече. Ето защо, азъ държахъ, прЪди всичко, реда на вре

мето, като поставихъ възстаналит-Ь окржзи елинъ слЪдъ другь, както

слЪдва и избухванието въ гбхъ. И по отделно вь свкой окржгъ, слт>д-

вахъ сжщия редъ за единични гнезда. Тъй можеше да се въдвори

една обща послЪдователность въ датигЪ. Но тъй като—вь четвър

ти окржгъ, напр.— отдъчлнигб пламъци се прим-всватъ, най-посл-Ь, по

врт,ме. азъ правихъ кржгообразна екскурзия по окржга: обходихъ

на първа ржка всички кжтове, д%то избухването получава реши

телно начало, повърнахъ се пакъ и повторихъ, за да покажа раз

витието и зенита на цълото дт>ло, и потретихъ, за да събера край-

овете на нишката: да опиша капитулацията на всички възстанали.

Тъй туряхъ печатъ на цЪлость върху д-Ьлото не само въ единь

окржгъ, но и въ всички окржзи заедно.

И при все това, съ мжка прЪдвиждамъ, че книгата ми, въ

преки всички мои старания, не ще да се покаже тъй интересна,

както мнозина сж очаквали. Сьбитието не е велико, като съби

тие, героит-в не сж едри, като герои, и ние, най-поагв, ние сами

сме дребни, ние сами не сме ний въ душигв си, а че, най-посл*, и

патриотизмътъ ни—и той отдавна е отишълъ по дяволи. Великигв

гешефти и процесигв—шумнигъ процеси за още по-шумни гешеф-

ти и афери: ето кое е по-интересно!

Февруарий 1907.

д. т. с.
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Въстанието въ четвъртия окржгъ

ГЛАВА ПЪРВА.

Първата пушка.

I.

Начало на арести вь Копривщица. Събранието у Д-ръ Рашко. РЬ-

шение. Неджипъ у Каблешкови. Първоначалниятъ планъ да го ззловатъ.

Перипетии. Първата пушка.

И така, славниятъ Каблешковъ и неговигв другари

б-Ьха р-вшили още отъ вечерьта да извършатъ онова, което

тр-вба. Щомъ страшниятъ клр-агасж посегне на кого и да

било отъ комитетскитЬ хора, пушките ще запукатъ и въз-

станието ще пламне. Така и станало.

На другия день, откакъ Неджипъ-ага се намираше въ

Копривщица, още рано сутриньта стражаритъ- се разтичали

изъ село да ловатъ. Първъ е билъ хванатъ и арестуванъ

Георги Тосуновъ. Като държалъ кафене на пазаря, тъкмо

срЪщу конака, Тосуновъ билъ първъ и най-близкия по

редъ. Неговото кафене б-вше едно отъ свърталищата на

народнигв хора. Домакинътъ дошълъ мирно да отвори за

ведението си, но билъ изненаданъ и, безъ забикалки, по

карали го къмъ конака.

Въ това вр-вме, Неджипъ самъ отишълъ да потърси

Каблешкова у дома му, като употр-вбилъ хитрость. Той

казвалъ, че за Каблешковъ носи писмо отъ Пловдивъ, та

Каблешковъ самичъкъ да дойде въ конака и да си го земе.

История на Априлското възстание, т, Ш 1



4 История на Априлското възстание

А разбира се, дойде ли, щеше да бжде задържанъ. Апо

стола пъкъ самъ, него часъ, билъ си въ кжщи, но домаш

ните му не го обадили. Неджипъ тогава казалъ, че пакъ

ще дойде. Ролите били добре разпределени между прави

телствените агенти. Главниятъ полицейски чиновникъ тър-

силъ да тури на рлка главния комитетски водитель.

Въ сжщото вр-вме, комитетскитъ хора се събрали —

на бърза ржка — у дома на Д-ръ Рашко. Тръба да за-

бълъжимъ, че на 18 се беше състояло последното мирна

заседание на съзаклетницигв въ Копривщица. Тогава гб-

били събрани у* Патю (Панчо) Млъчковъ, дъто решили по-

слъдующето събрание да стане на 20 Априлъ у Рашка.

Тукъ дошли сега: Каблешковъ, Н. П. Брайковъ, Цоко Бу-

динъ, Петко Кундораджията — който билъ избъталъ отъ

дюгена си, защото дошли да го ловатъ — Г. Шулевъ и

Лука Гйотлийски.

Вънка търсенията на полицията ставали сб повече

обезпокоителни. Нервите били напрегнати. Неджипъ пови-

калъ Брайко Еневъ, чр-взъ стражаръ, да се яви въ конака

на съвещание — защото, наистина, Брайко Еневъ се числеше

като единъ между азитв. Брайко се сътилъ, каква сж.дба

го чака, и отишълъ у Рашкови да се допита до другарите

си отъ комитета, да иде или не. Явно е било, че ще турятъ

ржка на него. Съзаклетницигв казали на Брайко Еневъ да

иде, или просто, съветвали го, да се предаде. А съ това

явно издавали и своята готовность да двйствуватъ съгласно

сждбоносното решение въ Оборище. Втсриятъ предста-

витель на Копривщица беше се върналъ още преди не-

колко дни и съзаклетниците знаяха това решение. Прочее,

щомъ стане явно, че делото е предадено и правителството

почва да лови,—а това сега си е било повече отъ очевидно

— требаше тутакси да се подпали бунтътъ. А тъкмо този

моментъ е билъ настжпилъ. Брайко Еневъ може да се

предаде, а другите, въ това време, ще се въоржжатъ и

ще го освободятъ. И решението на целата дружина сега

не е гласело друго освенъ тъкмо това.

Дори хората били тактични. Требало първо правител

ството да арестува още и този Брайко Еневъ и да отвори
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още по-добръ картигв си, та тогава и съзаклътницитъ да

заговорятъ съ по-голъмо право.

Но, въ заседанието сега, зело се и друго едно ръше-

ние, защото, разбира се, решени б-вха да го освободятъ,

ако бжде хванатъ.

■Найденъ П. Стояновъ, хилядникътъ на Копривщица,

бъше още на пжть отъ Панагюрище, та нямало кой да

командува събранитв момчета-. А единъ водитель се нала

гаше, защото момента е ръшителенъ. Всичко е узряло

за работа. Прочее, Каблешковъ, по достойнство, като апо-

столъ, натоварилъ се и съ команда при двйствието.

Планътъ билъ изцъло начъртанъ, оставало само да се

дъйствува Ето какво ръшили. То е било пр-вдложение на

Каблешкова. Юнацигв е тр-вбало да зематъ оржжието си,

да се събератъ — колкото се може повече души — и

пръдпазливо, единъ по единъ, да се вмъкнатъ у гвхъ —

у Каблешкови. Домътъ на Каблешкови е гол-вмо здание.

Когато Неджипъ дойде повторно да търси Каблешкова у

твхъ, съзакл-Бтницитв е тр-вбало да хванатъ опасния поли-

цаинъ, а стражаритъ- и хората му да избиятъ. Посл-в туй,

всички заедно ще нападнатъ конака, ще изловятъ мюдю-

рина и ц-влата му свита, ще убиятъ всекиго, който се про

тиви, и ще освободятъ запр-внитв.

И ето че за кж.со връме у Каблешкови се събира

въоржжена дружина отъ около дваесетина юначни мжже,

р-вшени да изпълнятъ съ достойнство дългътъ си. Всички

били въ традиционната възстанническа униформа, — кжха

дреха, гвсни панталони, царвули на краката и левове на

калпацигв — гордостьта и светлината на ония вр-вмена.

Нека поспремъ тази минута, нека погледнемъ мигомъ

на това. Тъзи шепа юнаци, имено, сж първиятъ героиченъ

цвътъ на пълната съ подвизи 1876 година. Тъмъ се падна

великата слава да понесатъ д-ввствения в-внецъ на оная

свътла епоха. Тъхнитв имена сж приблизително запазени.

Тб сл : Велю Серекътъ, Велю Мирчовъ, Алекси Кесяковъ,

Либенъ Кукуринекъ, Никола Гайтанекъ, Матея Кривирал-

човъ, Георги Тиханекъ, Недълю Тиханекъ, Георги Каменар-

чето, Антонъ Шопътъ, Стефанъ Шопътъ, Станю Нончовъ,
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Рашко Нягуловъ, Георги Телчарътъ, Ив. Янтахтовъ, Стойчо

Джуджовъ, Иванъ Фурнаджиятъ, Дамянъ Петковъ, Стоянъ

Кундураджията. Между гвхъ е сжщо и Стоянъ Ангеловъ,

единъ и най-важниятъ отъ ония, които миналата есень

въ Пазарджикъ дигнаха ржка върху развратния Недимъ

бей, заслужената смърть на когото достатъчно познаваме.

Копривщица трЪба нъкога памятникъ да издигне на

своите избрани синове, а отечеството да прослави ония,

които възвеличиха себе си, като понесоха тежкия кръстъ

на общото д-вло. На оня памятникъ ще личатъ за въчни

връмена имената на славните тие мжже, които имаха гор

дата самоотверженость, първи да дигнатъ пушка и да поч-

натъ памятната оная година. Да почнатъ годината, която

дари скжпа свобода намъ — твхни потомци.

На чело на гвхъ стои Тодоръ Лулчовъ Каблешковъ,

най-симпатичното и възторжено проявление на онази мечта

телно висока епоха.

Но да се повърнемъ пакъ къмъ събитията.

Въ № 2 отъ копривщенскигв протоколи стои, че за

седанието у Д-ръ Рашка станало въ часа 10 пръ\ди объ\цъ,

посл-в което Каблешковъ въоржжилъ чета отъ 21 души и

нападналъ конака. Заседанието у Д-ръ Рашко трЪба да е

било малко по-рано — да речемъ, между осемь и деветь

часътъ. Събранитв у Каблешкови въоржжени хора сж били

действително толкова, а имената имъ изброихме.

Неджипъ д-вйствително дохождалъ втори пжть, както

бъ об-вщалъ, за да търси Каблешкова у дома му, но въо-

ржженитв комитетски хора още не били на своитв м-вста.

Тогава домашнигв пакъ скрили Каблешкова, който, разбира

се, билъ си въ кжщи и чакалъ своигв другари. Неджипъ

си отишълъ съ праздни ржц-в, а пъкъ самиятъ планъ за

д-вйствие пртугърп-влъ една малка поправка.

Казватъ, обаче, и друго. Въ сжщия моментъ, щомъ

Неджипъ влъзълъ отъ пръ\днитъ- врата, Каблешковъ изко-

чилъ отъ заднигв, които водятъ пръзъ черковния дворъ.

Тогава той усп-влъ да събере на бърза ржка няколко само

другари, съ които пакъ билъ ръшенъ да двйствува. Той

поискалъ да пр-вчака върлия кжр-агасж и да го убие, кога
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минава на обратенъ пжть прЪзъ горната улица. Те се за

гнездили въ стаята, до обора, на горния етажъ въ дома на

Никола клисарътъ, а тази кжща се намира до горния

изходъ на черковата св. Богородица, отдъга почва и ули

цата, наричана Геренилото. Въ самата стая жив-влъ братътъ

на Никола, Цанко, десетникъ и единъ отъ съучастниците,

който сега живее въ София. За нещастие, обаче, Неджипъ

вървъ\лъ край стената, по тесния тротуаръ, и миналъ близо

подъ обора, та бунтовниците не могли да го виждатъ, за

да стрЪлятъ въ него. Другари на Каблешкова еж. били, каз-

ватъ следните лица, отъ които н-Ькои сж още живи : Ц.

Клисаровъ, Ненчо Смиловъ, Ст. Джуджовъ и Станчо Н.

Сапунджиевъ. Но възможно е, че^това сж само анекдоти.

Както и да е, първоначалния планъ прЪтърп^лъ по

правка.

И наистина, щомъ, най-после, всички избраници на дв-

лото се явили на поста си, зело се решение, неотложно

да нападнатъ конака и да освободятъ запрените, както и

да спратъ по-нататъшните посегателства. Каблешковъ пра-

тилъ едного да каже на Танча Шабана да удари „камба-

лото" на св. Никола, отъ горната махла, съседна до кж-

щата му. Едновременно, додбто камбаната гръмне, юна

ците тр-Ъбало да се изправятъ предъ конака. А разпреде

лено било сжщо да екне и камбаната на св. „Богородица"

— сжщата оная черкова, която е до гърба на Каблешко-

вото* жилище. Така, че тревогата щеше да бжде обща.

Прочее, дружината незабавно се разделила [на две :

седемь души тръгнали по Бела река — тесна улица отъ

двено, а другите четеринаесеть ударили презъ Геренилото

—Г въ лево, за да се съединятъ предъ конака.

Когато седемьте души по Бела река стигнали предъ

Петка Кундураджията, дюгенътъ на който не е далечъ по

наклонения пжть отъ Каблешкови за конака, на вратата на

дюгена, поставенъ отъ Неджипъ-ага, стърчалъ вече заптията

Карахасанъ, съ заповедь да хване Петка. Човекътъ на ми

налото и хората на бждащето се спогледватъ настръхнали

за борба.
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Това е първата сръща на въоръженото възстание въ

1876 год. съ въковния врагъ. Но сега е явно. какво тр-Ъ-

баше да последва.

Георги Н. Тиханекъ, единъ измежду седемьтъ, дига

пушката, замърва и тегли; страшенъ гръмъ екналъ срЪдъ

мъртво-тихото село.

Карахасанъ, додб още да се окопити отъ първото

очудване, че сръща въоръжени хора, бива ударенъ въ че

лото, пада и издъхва на мъсто. Ето ни първата вълна на

кървавото дъло, залогъ за бждащето жестоко отмъщение

на наранения властитель.

Тази е памятната първа пушка на Априлското възстание.

Н.

Подробности по първия моментъ. Разказътъ на Г. Тосуновъ. Свиде

телство на майката на Каблешкова.

Между това, първата дружина отъ Геренилото била

се навалила вече къмъ конака. Моментално и тамъ запукали

пушки.

Седемьтъ души отъ Бъла ръка незабавно стигатъ и

тъ на мъстото. Тогава се почва обща атака противъ все

силния конакъ. Момчетата зели пусия по околнитъ дюгени

и загърмъли. Куршумитъ се лъпили по дуваритъ и стръхигЪ

на конака.

Енергичниятъ кърагасъ, обаче, който похапвалъ въ туй

връме, скочилъ мъгновено на ноз-б и завикалъ: „момчета

на коне ! Вратата затваряйте. "

А конетъ били отъ рано напоени и стегнати. Неджипъ

ималъ всичко пр-Ьдвидъ. Когато запитвали заптиигв отъ

страни, защо се стъгатъ толкова рано, гб отговаряли : „ ще

бързаме днесъ за Филибе." Възможно е, че еж вървали да

поведатъ веригата навързани съзаклътници напръдв си.

Камбанитъ не се забавили да гръмнатъ и отъ двъгЪ

черкови — първо отъ св. Богородица, а послъ отъ св.

Никола, и 1гблото село скочило на кракъ. Възстанието било

обявено.
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Ето какъ Г. Тосуновъ—който бъше затворен ь, както знаемъ,

« който сега се намира вжтрЪ — ето какъ той описва въ подроб

ности тоя забъчггЬжителенъ моментъ.

Неджипъ водилъ около тридесеть заптии *). Въ селото при-

втасали и стражари отъ беклеметата на Пловдивския и Панагюрския

пати ща, — пакъ по поржка на кжрагасж. Неджипъ билъ ракжджия.

Отъ вечерьта оше пилъ много. Сега билъ сърдигь, сумгЬлъ. На

вярно и самъ не е подозирали, доколко е сериозна и доколко е

узряла работата, но нищо и не обадилъ, за да сждимъ по-право

за него. Рано сутриньта, ирЪди слънце, Тосуновъ отишълъ да от

вори своето кафене. Той прЪдупрЪдилъ домашнигв си, че днесъ

има нЪщо зло да се случи. Като отнималъ кепенцигв, неговъ единъ

комшия, касапинъ, обърналъ вниманието му на туй, че заптиит*

поили конегв си, но коланитЪ имъ били стегнати. — „Тосунъ,

рекълъ той загадъчно, какво ли ще да е пъкъ това?" — 'Гб си

иматъ нъщо, казалъ гузно Тосунъ, защото билъ отчасти въ течение

на работата. Но щомь влъзълъ въ дюгеня, не се минало четвъртъ

•часъ, привтасалъ онбашията съ десеть стражари. Поканили го веж

ливо да се яви въ конака, дъто кжрагасж ималъ ужъ да го пита

«■Ьщо, а повели го все пакъ безцъремонно напр-БДБ си. Когато То

суновъ възлЪзълъ гор"Ь, въ мюдюрската стая седели кжрагасж въ

сръдъ, мюдюрътъ и Т. X. Вълковъ, векилинъ. отъ двЪтъ му страни.

Другь н-Ьмало. Тосунъ направилъ обичното темане, никой му не

отговорилъ. Кжрагасж държаль една книга — като телеграма — въ

ржката си, билъ озлобенъ, но въздър/калъ се. — ,Дебе ли викатъ

Г. Тосунъ"? попиталъ той. Този подтвърдилъ. Неджипъ се обърналъ

къмъ мюдюрътъ и като сочел ь телеграмата, казалъ хитро, за да

смутолеви истината: „янлашлжкъ има; тукъ пише Г. Найденовъ,

кафеджи. — Азъ съмъ Г. Найденовъ, рекълъ Тосунъ, другъ ка

феджия Г. Найденовъ въ селото н-Ьма. Неджипъ извилъ глава и съ

престорена внимателность добавилъ: „ще почакашъ малко въ зап-

тийската стая, додъ провъримь." Въ сжщото врЪме привтасали

аазигв Н. Вълчевъ и Илия Мангърътъ. СлЪдъ гЪхъ стигналъ и

Брайко Еневъ. АазигЬ, агЬдъ темена, който дали, запжтили се да

седнатъ, като членове въ правителственния съвт>тъ. Неджипъ спрЪлъ

Брайка : „ти не сЪдай: сана биръ даваджимъ варъ — сътебеимамь

една давия" — и заповъдалъ на стражарите да го арестуватъ. То

сунъ научилъ скоро какво го чака и то по неочакванъ начинъ.

Щомъ го запрали, стражарътъ наивно го запиталъ : какво е станало,

та ше го каратъ въ Пловдивъ? — Стражаригв знаяли, защото имъ

било казано да се стътатъ за пжть. Тосунъ се сумясълъ да отго

вори хладнокръвно, като че нищо не е имало, което ла го смущава:

— .нищо, рекълъ той, има една работа за кабзамалигЬ, това ще

1) Числото е преувеличено.
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да е". Историята, за която Тосуновъ намеквалъ, стояла така. Каб-

замалигЪ сж махленски старей, които събиратъ даждията. Комитета

запов-Ъдалъ на кабзамалите да събиратъ пари, но да не ги внасять

въ Пловдивъ, защото пари тр-Ьбало и за далото. Но дошли чи

новници и поискали събраното. Кабзамалите казали, че още не

сж събрани. И тъй като настжпило време да дойдатъ пакъ чи

новници за пари, то нарочно писали въ Пловдивъ, че кабзамалите

били из-бли събраното. Сега вече требало срокъ отъ два месеци,

за да пр-Бгледатъ сметките имъ. Така че въпросътъ стоялъ, по то»

начинъ, висещъ. Тосунъ искалъ некакъ да обади вънъ, че е аре-

стуванъ, и замолилъ заптията да поржча на Найденъ Берберътъ по

едно кафе на всички стражари, които били въ стаята, на което оня

се съгласилъ. Найденъ донелъ кафето, вид-Ьлъ го запр-Ьнъ и първъ

обадилъ вънъ за ареста. — Защото, ако е имало нЪкой да го види,

като сж го водили въ конака, можеха да мислятъ, че е повиканъ

за работа.

Сега вече, като запрали Брайко Еневъ, мензлишътъ цЪлъ, съ

кжрагасж и мюдюрина, изл-Ьзълъ изъ конака. ТЬ отишли ужъ да се

разходятъ, а въ сжщность влезли у Каблешкови, за да го уловятъ.

Майката на Каблешковъ, която е сжщо жива, действително си при

помня, че у гбхъ дошълъ цЪлиятъ мензлишъ.

На излизане, Т. X. Вълковъ се надвътилъ на прозореца на

заптийската стая и обадилъ на Тосуна, че требало да се приготви

кое шо за пжть, защото ще го каратъ на Пловдивъ. Заптиигв до

вели Антонъ Захариевъ Шопътъ, кираджия, да си услови Тосунътъ

единъ конь за пжть. Шопътъ билъ комитетски чов-Ькъ и цгблъ да

трЪба тукъ за работа. Тосунъ му казал ь, като подмигалъ скришомъ :

„Нвмамь време да плащамъ за твоите дургунъ коне и пакъ да

върва пЪшъ" и го отпратилъ. Казалъ да търсят ь нЪкой си кирад

жия Ламбо.

Требало н^бкой да иде до домовете на запрените, за да обади

да приготьятъ дрехи и други потреби за пжть. Повикали Лулчо

Посланиковъ, и той отишълъ. Ето така цблото село вече знаяло за

тъхното запиране, че и за това, което ги чака.

Мензлишътъ се върналъ отъ Каблешкови, дбто не го наме

рили. Неджипъ сега казалъ, че бърза за Пловдивъ, но иска отъ

аазитъ векиллеме (поржчителство), че гв сами ще прЪпратятъ въ

Пловдивъ лицата, които той търси, иначе отговарятъ съ главите си.

Възможно е, че се е билъ уплашилъ. Хладнокръвието, скритостьта

и зловещото мълчание на хората ще да сж го смутили. Той не

вилнее като заповедническа власть, смисленъ е, прЪдпазливъ и

бърза да очисти по-скоро. ВсЬкой случай, не предизвиква никого.

А знае се, какво би било въ мирно време ; знае се, какво ще рече

въ мирно време турски кжрагасж. Така че, прибързаностьта и сму

щението на Неджипъ се обясняватъ.
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Додъто кятипинътъ писалъ векиллеме, агитъ седнали да си

похапнагь. Минало се твърдъ малко, и пушка пукнала горъ къмъ

моста. Пт-рвата пушка. Станало обшо смущение въ конака. Всички

слъзли на двора. Отвънъ дружинитъ привтасали пръдъ конака. Г Уш

ните припукали отъ вси страни. Неджипъ се грозно заканилъ на

аазитъ, дъто отъ вечерьта му не обадили, какво има, та му дока

рали тази бела на главата. „Да ви хвана сега азъ васъ, викалъ той,

та на парчета да ви насъка". Мюдюринътъ, единъ кротъкъ човъкъ,

се намъсилъ : „Ефендимъ, рекълъ, гюрюлтията е за запр-БНитъ".

Неджипъ заповъдалъ скоро да ги пустнатъ, като имъ поржчалъ да

се върнатъ и му обадятъ, какво искали ония отвънъ. Тосунъ и

Брайко не се ръшили да излъзатъ пръзъ вратата, защото — казали

—може да ги застрълятъ, но поискали позволение да се прькачатъ

пръзъ сгъната, което имъ се позволило. Тосунъ шомъ стжпилъ на

свободна земя, притекълъ се до Каблешковъ, който билъ на близо.

Този, обаче, завикалъ му още отъ сръша да не се мае, ами да

бърза да се въоржжи и така да се яви. Тосунъ се притекълъ до

дома си, но оржжието му билъ зелъ Шопътъ, за да върши работа.

Тосунъ намърилъ оржжие отъ нъкой свои рода, който отсжтству-

валъ отъ село, и се върналъ пръдъ конака. Тукъ билъ вече и Най-

денъ Попъ Стояновъ.

Тр-Ьба да забЪлЪжимъ, че докато събитията се разви-

ватъ по начъртания вече редъ, отъ Панагюрище привтас-

ватъ и членовегв отъ извънредната комисия — Н. Карад-

жовъ и Найденъ П. Стояновъ. Клисурскиятъ пр-вдставитель

се отбилъ у Танча Шабановъ, и като се научилъ, че юнаци

се приготовляватъ да нападнатъ конака, притекълъ се да

нам-Ъри Каблешкова, и не се отд-влилъ вече отъ въоржже-

нигЪ. *) Това трЪба да е било въ момента, когато въорж.-

женит-Ь се съединили за да нападнатъ правителствения домъ.

А Найденъ П. Стояновъ като оставилъ Караджова да иде

у Шабанова, самъ се отбилъ у дома си, за да се прео

блече, пристегне и въоржжи. Тогасъ вече и самъ сл-Ьзълъ

пръ\цъ конака и се присъединилъ къмъ обсадителит+з. А

тукъ пристигнали въ това вр"вме въоржжени хора отъ всич

ки страни изъ селото,

Нека още прибавимь и друго. Споменитъ на майката на Ка

блешкова се движатъ по слъдующия начинъ. Тя не помни, карагжса

да е идвалъ два пжти у тъхъ. Първиятъ пжть се явилъ само стра-

жарь или онбашия, дори и нъколко пжти се явилъ само стражарь,

*) Записки на Танчо Шабановъ, стр. 39.
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което е твърдЪ за върване. Но ето и цълиятъ нсйнъ разказъ: „Отъ

зараньта идвалъ два пжти пандуринъ да вика Каблешкова ; и двата

пжти апостолътъ си билъ дома, но го скрили. Трети пжть дошьлъ

единь заптия, но пакъ го скрили. И четвърти пжть пакъ дошълъ

заптия, но майката била тогазъ вь черкова, та другигв домашни

отпратили заптията. Когато поел* тя се върнала оть черкова, Ка-

блешковъ билъ отишъл ь на нЪкждЬ. ОгЬдъ нъкое врЪме той се

върналь и зекъ да чисти и реди оржжието си. Този часъ забЪл-Ь-

зали, че прЪзъ .Гумното' — една издигната площадъ пр-Ьдъ кжщата

— идатъ турци къмъ гЬхъ. Каблешковъ бърже напустналъ дома

пр"Ьзъ заднигв врата. Неджипъ правил ь видъ, че го тьрси приятел

ски, но пакъ блъсналъ вратата на онази стая, която майката посо

чила като спалня на Каблешковъ. Неджипъ билъ придруженъ отъ

аазигв : Илия Мангърътъ, Н. Вълевъ и съ него билъ още Ганчо

Личовъ. Имало заптии, които седнали долу на двора. Майката по

черпила всичките съ :;афе и сладко. Правителственигв хора се маяли

повече отъ часъ и чакали. Тя имъ казала, че Каблешковъ е боленъ

и скоро тр-Ьба да си дойде. А наистина втрисало го по това вр"вме,

та той се прибиралъ често, за да си легне. Слъдъ като Неджипъ

и другигв си отишли, Каблешковъ се явилъ скоро, но не вече самъ.

Отъ всички страни надошли хора множество, и всички въвржжени.

Тукъ привтасалъ и Н. Караджовъ. И той, изненаданъ пръдъ въорж-

жената дружина, тръба да е завикалъ още отъ вратата : „че защо

бързате бе джанамъ толкова ?" Но самъ отстжпилъ пръдъ необхо-

димостьта или по-добръ- оставилъ се мирно да бжде повлеченъ и

самъ отъ потока.

Така стои въпросътъ изц-вло съ оня моментъ, който

просто и справедливо се нарича „първата пушка" и който

не е друго осв-внъ начало на Априлското възстание.

ГЛАВА ВТОРА.

Нападението на конака.

I.

Особености на обсадата. Всички комитетски хора подъ оржжие. Стра

тегия на Неджипа. БЪгство. Жертви.

Въ туй положение, Неджипъ не само зелъ мЪрки да

се въоржжи и не само се затворилъ въ конака, слЪдъ като

заповтздалъ да се заключи портата, но още задържалъ аази-

тъ- Т. X. Вълевъ и Илия Мангърътъ при себе си, като за
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логъ за своята безопасность. Това е било и най-хитрата

предпазителна м-Ърка, може би, която е могълъ турскиятъ

чиновникъ да земе въ оня опасенъ за неговия животъ мо-

ментъ.

Гърмежитъ сега — разбира се, повечето безвръдни и

въ въздуха — означаваха повече демонстрация или избух

ване на първия моментъ, но, всякой случай, безъ да лъжатъ,

че възстанието е прието и провъзгласено. А това, заедно

съ пръдварителнитв упжтвания, които му сж били давани

оше въ Пловдивъ, тръба ясно да сл\ говорили на страшния

Кжрагасж за пропастьта, която е зинала напръдъ му.

А борцитъ не спъли. Бърже и по всички части на

градеца биватъ разпратени съзаклътници да привикатъ хо

рата на оржжие и да образуватъ чети. Викали: „Да живъе

България", а мнозина произволно изпразвали пищовите си

въ въздуха. По такъвъ начинъ, цблото балканско гнъздо

за единъ мигъ пламнало. Отъ всбкжд-б се притичали въо-

ржжени хора и образували чети. Начъртания още отъ по-

рано организационенъ планъ се турялъ въ д-вйствие. Хо

рата търсили своите десетници и стотници и се туряли въ

боевъ редъ.

Зели мърки, щото новообразуваните чети да завардятъ

изходитъ отъ селото. А така се осигурявали да не изпуст-

натъ Неджипа да избъга.

Обсадата на енергичния кжрага въ конака трае едва

ли не н-вколко часа. Но, разбира се, не е могла да отиде

и по-дълго, защото обсадителитъ били нетърпеливи и по

търсили всякакво средство за да принудятъ крЪпостьта да

се пр-вдаде. Каблешковъ запов-Ъдалъ да донесатъ газъ. Танчо

Шабановъ се притекълъ до своето кафене и натоварилъ

човъкъ съ една пълна тенекия. Не слъдъ много подпалител-

ниятъ товаръ се мждрилъ пр-Ьдъ конака. А то не ще да е

останало тайна за обсаденигв.

Тогава Неджипъ, чрЪзъ аазата Т. X. Вълковъ, завелъ

пръговори съ обсаждающигв. Тие му пръдлагали, сл-Ьдъ

като освободи всичките задържани още аази, да се пре

даде и той самъ, което не е значило друго, освтзнъ без

условно пр-вдаване. Неджипъ не се съгласявалъ, разбира
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се. Но обсадителигЬ извършили една безтактность. По сж-

щия Т. X. Вълковъ било съобщено на Неджипа, че пжтя

за Пловдивъ е заварденъ. Това е било една закана къмъ

правителствения чиновникъ, за да капитулира по-скоро, но

той заканата употр-вбилъ за въ своя полза. Патя за Кли

сура е твърде върлъ, та се предполагало, че бвгащиятъ

мжчно може да се измжкне отъ тамъ По това плитко съ

ображение, съзаклътницигв оставили изхода въ тая посока безъ

стража. Н-вкои обаче все пакъ твърдятъ, че по клисурския

пжть билъ поставенъ десетникъ да пази, но той рекълъ на

своите момчета да идатъ изъ село да сбиратъ дружина,

защото Неджипъ не могълъ да мине отъ тукъ — а това

и да е истина, не изм-вня ни на косъмъ положението. *)

Конакътъ отъ десна страна граничи съ кжщата на

Стефанъ Петровъ. Тамъ почнали да пробиватъ мъзгали на

стената. Пр-взъ тесните дупки щ-вли да стр-Ьлятъ вжтр-в въ

двора и да принудятъ Неджипъ да се прЪдаде.

Хитриятъ полицейски се р-ешилъ, най-послЗ», съ каква

то ц-вна и да било, да избъта. Той запов-вдалъ на стража

рите да яхнатъ конете си. За да възседне самъ своя конь,

употр-вбилъ следната стратегема. Неджипъ и друга рит-Ь му

се намирали гор-в въ конака. Тъй като опасно е било да

се сл-взе долу и пр-Ъзъ двора да се вл-взе въ общия оборъ

— защото стълбите се обстр-влвали отъ вънъ — пробили

отъ гор-в потона и така се пустнали при конете. Казватъ,

че въ посл-бдния моментъ Неджипъ се опиталъ да приложи

още една хитрость въ действие. Той запов-вдалъ на н-вкои

отъ задържаните около му българи да върватъ пр-вдъ твхъ,

като разчиталъ, че бунтовниците, отъ страхъ да не убиятъ

своитв си, н-вма да стр-влятъ и ще пропустнатъ правител

ствения агентъ да избъта съ своитв хора. Но никой не

се р-вшилъ пръвъ да изложи гърдите си на бунтовните

куршуми. Тогава Неджипъ р-вшилъ и така да изл-взе, и за

пов-вдалъ да отворятъ портата. Но тукъ се разиграла една

толкова щастлива за р-Ьшителния кжрагасж., колкото и смеш

на сама по себе случайность.

*) Сравни запискигЬ на Танчо Шабанътъ, стр. 42.
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Още при първо разклащане на вратата, наелектризи-

ранигв до изтощение бунтовници отвънъ конвулзивно при

тиснали своите пушки и теглили безъ да мигнатъ. Момен

тално единъ общъ залпъ проглушилъ околностьта. Куршу-

митъ се нал-впили по неотворената още порта, а пушекътъ,

що се дигналъ отъ гърмежигв, замъглилъ очигв на всички.

Сега вече Неджипъ могълъ безопасно да изл-Ьзе. Въ никоя

пушка нямало готовъ патронъ. Така имено безстрашниятъ

кжрагасж пустналъ своя бързъ конь пръзъ портата, и, по-

слъдванъ отъ своите хора, спечелилъ стръмния брътъ къмъ

Клисура.

Като стръла се пустнала тази шепа бътащи хора

пръдъ самитъ очи на замаянитв и неопитни за оржжие бун

товници, прътазила Тополка и закривила по височините на-

гор-в по своя пж.ть. Разказва се, че въ общата замаяность,

и като били пушкитв праздни, нъкои налътъли съ тояги въ

ржка да заградятъ патя на бътлецитБ. Така, че единъ дори

сполучилъ съ кривака си да удари Неджипа, и той изтървалъ

своята сабя. Стражаритв изгърм-Ьли съ револверитв си,

което още повече ще да е смутило бунтовницитв.

„ Заедно съ Неджипъ ага въ конака още бъше, както

знаемъ, и мюдюрина. Нещастниятъ нъмалъ конь. Вс-вкой

отъ стражарите гледалъ да не остане отъ службата си, че

и да спаси собствената си кожа, та на мюдюрина нъмало

кой да отстлпи едно животно. Прочее, бъдниятъ тръгналъ

п-вшъ да бъта заедно съ конниците. Една пушка гръмнала

отъ страна и мюдюринътъ се пр-вхлупилъ на м-всто. Пад-

налъ и единъ стражаръ, когото отбъл-взва и Макгаханъ.

Отъ бунтовниците е имало само единъ раненъ, Найденъ

Нончовъ, и то леко въ крака. Ще да е било вече около

об-вдъ. *)

*) БЪловЪждовъ .Първа пушка*, 77. Рапорта на турската специална

комисия отъ Пловдивъ твърди, че с* паднали няколко стражари (Ср. „При

ложение" къмъ втори томъ).
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II.

Необходими разпоредби. Жертви до Чалжковата воденица. Правител

ството въ тревога. НЪкои критични съображения по изпращането на Нед-

жипага въ Копривщица. Първото извъстие въ Пловдивъ за бунта.

Още отъ начало на обсадата, Каблешковъ се оттеглилъ

за минутка на страни, за да изпълни единъ важенъ свой

дългъ, като водитель и апостолъ. Съгласно ръшението въ

Оборище, всвко село, всъко революционно гнездо можеше,

въ случай на нужда, да почне бунта, ала възстанието мо

жеше да бжде обявено само отъ центра на окржга. Прочее,

Копривщица, която почва дъното, тръбваше да извъсти

Панагюрище, а отъ тамъ вече възстанието щъше да се обяви

като общо за ц-влия окржгъ. Това извършилъ сега нео

тложно и Каблешковъ. Той написалъ писмо до Бенковски

въ Панагюрище. То е извъстно подъ името кърваво писмо,

защото е носило знакъ — обикновено кръсть — отъ кръ-

вьта на падналитъ вече врагове. Такива кървави писма

Каблешковъ е написалъ едновръмено и до Карлово и Кли

сура. ПослъднитЬ зелъ Н. Караджовъ, който веднага и

тръгва за своето родно мъсто — Клисура — за да го по-

дигне. ' Писмата до Карлово и Клисура, безъ да бждатъ —

споредъ произхождението си, което е частично — безъ да

бждатъ дефинитивна заповЕдь, пакъ сж били пръвъ и

необходимъ знакъ за възстание. При туй, важни практически

съображения сж диктували тази мърка. Клисура и Карлово

сж далечъ отъ центра. Додето извъстието стигнъше въ

Панагюрище, и отъ тамъ да послъдва общо разпореждание

до крайнитъ ония точки, щъха да се изминатъ дни. А не

днигв, но часовегв бъха сега скжпи.

Между туй, ето какво става още въ самата Копривщица.

Ония, що първи излизатъ да пазятъ Пловдивския пжть,

до Чалжковата воденица — наброй въ начало десетина, а

псслъ около петдесеть души, подъ началството на Р. Ра-

домировъ — още въ първия моментъ се натъкватъ тамъ на

двъ турски овчарчета, които, поканени, не си дали орж-

жието. Тези овчарчета сж били сжщо убити на мъсто.
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Не сл-Ьдъ много по шосето се задалъ коненъ стра-

жаръ. Припукали възстанически пушки насреща му и той

прЪпустналъ назадъ за да изб"Ьга, но падналъ раненъ и

билъ пр-Ьбитъ. У тоя стражаръ намерили писмо съ до

пълнителни наставления до Неджипъ ага. Препоръчвали му

отново да бжде твърде пр-Ьдпазливъ, а главно, съобщавало

му се да не бърза, че скоро нгбли да му пратятъ нови

сили на помошь, за да пр-вмаже движението.

Турското правителство е било не малко разтревожено

отъ сведенията, които отъ часъ на часъ се получавали,

отъ откритията, които е правило и които се по-убедително

му говорили за големите размери на онова, що било готово

да избухне. Стражаринътъ, по всвка в-вроятность, е пре-

пускалъ ц-вла нощь и билъ уморенъ. Така може само да

се обясни неговото пристигане едва единъ день, слъ\дъ"като

самъ Неджипъ е стжпилъ въ Копривщица.

Не се минало ни часъ, нови двама стражари привта-

сали откъмъ Пловдивъ. Тъхната задача е била, нав-врно, да

слъ\цатъ отъ близо за сждбата на Неджипъ ага, както и

за всичко що става въ Копривщица, и моментално да до-

несатъ въ Пловдивъ. Като имаме пръдвидъ, че най-малкия

опитъ да се ловатъ съзаклятници може да предизвика из

бухване — нещо, което вече въ правителствените кржхове

се е знаяло, поради предателството на Ненка — може лесно

да разберемъ напрегнатото внимание, съ което властите сле

дили мисията и сждбата на Неджипъ ага.

И другаде още видехме, че въ свръзка съ предател

ството, самб турското население изъ околните места ще

да е било вече на щрекъ предъ събитията, които се очак

вали. По тоя начинъ, и стражарите, ако не направо отъ

началството си, то отвънъ сж могли еднакво да знаятъ,

какво може да ги чака въ Копривщица, та били будни и

предпазливи. Двамата нови конни заптии щомъ издалечъ

зарнали трупа на убития си другарь, който се валялъ на

пжтя, не му се притекли на помощь, или не показали по-

вататъшенъ полицейски интересъ, но бърже издухали на-;

задъ къмъ Пловдивъ, като че целата обстановка имъ била

твърде ясна и очаквана.

История на Априлското възстание, т. III 2
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Нека направимъ тукъ и нъкои критични наблюдения.

Ако може фактически да се докаже онова, което твърди

г. Г. Димитровъ, а имено, че Ненко пръдательтъ билъ сти-

гналъ въ Пловдивъ едвамъ на 18 Априлъ може да се

приеме, че Неджипъ, който рано на 18 тръгва за Коприв

щица, билъ е пратенъ само слъдствие на по-раншното пре

дателство на Копривщенските чорбаджии. А на тъзи ми-

съль може да ни наведе и друго едно обстоятелство. И

наистина, едно нъщо поразява въ действията на тоя хи-

търъ полицейски чиновникъ. То е, че никой отъ живит-в

поборници не споменува, Неджипъ да е търсилъ да лови

Найденъ Попъ Стояновъ, Копривщенски пръдставитель въ

Оборище. Ако не другиго, Ненко него требваше да пр-в-

даде по память, защото Н. П. Стояновъ, както знаемъ,

бъше избранъ за членъ въ извънредната комисия за изра

ботване планътъ на възстанието, та бъше единъ стъ вид

ните представители на Оборище. Така, че Неджипъ тъкмо

него не е търсилъ да лови. А въ такъвъ случай, убитиятъ

стражаринъ и другите двама, които успъли да избъгатъ,

сж били въроятно и плодъ на новото пръдателство на

Ненка, което пръдателство не е могло да не усили тръво-

гата въ правителствените кржгове. За жалость, обаче, не

може положително да спремъ върху тези съображения. Про

чее, иска да добавимъ, че колкото и смъло г. Димитровъ

да твърди, какво сжщия оня день и Копривщенския пръда-

тель Черню привтасалъ съ писмото си въ Пловдивъ, той

фактически не установява туй важно обстоятелство. Ако

писмо действително е съществувало, защото и туй обстоя

телство е тъмно, както вече разяснихме на свое мъсто *)

то Черню, додъто е лежалъ боленъ въ Крастово, пратилъ

го е чръзъ другиго, или чорбаджиитъ сж. извършили по

таенъ начинъ устно пръдателство. Но тъкмо посл-вдното

обстоятелство не може да се докаже. Прочее, принудени

сме да приемемъ, че изпращането на Неджипъ и на Ах-

медага е било едновръменно и въ свръзка съ предател

ството на Ненко, което е само допълнило другото, ако по-

0 .Княжество България* т. II, 401.

*) В. т. II, „Предателство".
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добно е имало по-рано извършено отъ страната на Коприв-

щенци. Правителството не е притежавало пъленъ списъкъ

отъ Оборище и Ненко е могълъ да забрави никого. Стра

жарите, що стигнали по-късно, показватъ само живия ин-

тересъ на правителствените кржгове, да сл-вдятъ всвкой

часъ, какъ ще се развиятъ събитията въ бунтовното гнт>здо.

Съ една дума, само това е положително, а всичко другб

остава още да се потвърди.

Двамата забътнали стражари еж биле първитв, които

и донасятъ въ Пловдивъ извъстието, че бунтътъ въ Ко

привщица е свършено двло. Т-Ь сж стигнали тамъ късно

пр-взъ нощьта, а Неджипъ ага привтасалъ едвамъ на другия

день пр-вди об-вдъ, 21 Априлъ.

Писмото до Панагюрище, писано въ приежтетвие на

Н. Караджовъ, Каблешковъ далъ на куриера Гайтанекъ да гб

отнесе веднага по м-всто назначение. Споредъ едни, писмото

е било писано въ кжщата на Каблешкови, а споредъ други

въ аптеката. Послъдното е по-вт>роятно. Въ ония тръвожни

часове, когато се обсаждалъ конака, Каблешковъ — който

го редактира — едва ли цгвше да се оттегли отъ тамъ, за

да иде до кжщата си. Напротивъ, аптеката е съвевмъ

близо до конака, та отъ тамъ Каблешковъ е могълъ едно-

връмено да редактира своите послания и да поддържа води-

телството на обсадата. Писмото до Панагюрище било наца-

пано съ кръвьта на убитиятъ пръ\цъ конака мюдюринъ или,

може би, на падналия пакъ тамъ заптия.

Гайтанекъ отредилъ на пжть своя помощникъ по ку-

риерство, П. Разложковъ, комуто дали за другарь Сжбо

Загорчиновъ. Послъдния билъ на конь.

Ще лобавимъ, че Бъловъждовъ твърди, какво кърва

вото писмо за Панагюрище било написано на кьошка на"

Чалжковата воденица и изпратено при редъ изложени отъ

йего обстоятелства. Каблешковъ, имено, явилъ се тамъ й

билъ на конь. Носилъ у себе си книга, а БЬловъждовъ

носилъ перо и мастило. Каблешковъ заповъдалъ да напише

писмото, отъ което тр-вбва да разберемъ, че Каблешковъ

е диктувалъ, а БЪлов-вждовъ писалъ. Посл^в повикали единъ

,младъ, пъргавъ възстанйикъ", Каблешковъ му далъ' коня
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си и казалъ да го не жали, но да стигне колкото се може

по-бърже въ Панагюрище. „Много искахъ, добавя Бъчюв-вж-

довъ, да нам-вря тоя човъкъ, защото заслужва да му се

отбълъжи името, но това до сега не ми се удаде. Посо

чиха ми нъколко лица, но не можахъ да се убъдя, че~сж

гв" *). Макаръ Бълов-вждовъ и да е двецъ въ събитието и

ние съ уважение тр-вбва да гледаме на неговото свидвтелсво,

обаче, н-вкои обстоятелства говорятъ противъ онова, що той

твърди. 3. Стояновъ е сжщо свидътель на епохата; той ни

е пръдалъ на памятъ даже текста на писмото, а писмото

помнятъ и живи още комисари въ Панагюрище. Ала се

пакъ всички едногласно твърдятъ, че къмъ писмото на

Каблешковъ имало приписка отъ Караджова: „Бъхъ очеви-

децъ, когато се извърши всичко горъказано и пр." 8) Г. БЪ-

лов-вждовъ не ни обажда, дали Караджовъ е билъ на Ча-

лжковата воденица. Той не е могълъ да твърди това, за

щото върно сл-вдва своигв спомени. И действително, Ка

раджовъ н-вмаше защо да ходи на Чалжковата воденица.

Откакъ съ Каблешкова написали писмото за Клисура, той

бързалъ да се стегне за пжть и отпжтувалъ веднага. За

щото, още него день, рано сл-вдъ пладнъ, той е въ Кли

сура и обявява възстание, което ще видимъ • и на- свое

м-всто 3). Писмото, за което разказва Бълов-вждовъ, е било

допълнителна работа, може би, къмъ онуй, което Каблеш

ковъ билъ вече писалъ въ аптеката. То се пр-вдназначавало

за Старо Ново Село.

Момъкътъ, който е занесълъ това писмо, вика се Рашко

Бончевъ. Той е още живъ. Нему Каблешковъ е далъ коня

си. А П. Разложковъ, който понася писмото въ Панагю

рище, е сжщо живъ. Той твърди, че е билъ п-вшъ. Пис

мото донесли у дома му, отдвто и той тръгналъ. УДруга-

рътъ му билъ на конь. Спомените на Панагюрци гово

рятъ пакъ за въ полза на обстоятелството, че двоица сж

стигнали съ кървавото писмо, а това сж били П.; Разлож

ковъ съ неговия другарь. ., , .

1) .Първа пушка* 73. ' 1 о' ',

,г.: *) 3. Стояновъ .Запжки" т. Н. 13. , ' : :'. •

«) .Самуилт,', стр. 52, Хр. Ф. Поповъ*,, „ ., ... .,
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..«'*в1 ГЛАВА ТРЕТА.

Първите вълни на възстанието*

■ ; . .1.'.. "... . ' у \:

Критически моментъ. Разпространение на движението. Действията на

Караджова въ Клисура. Неджипъ въ бътство. БЪлЪжки за приблизителното

врЪме.

Слъдъ като пушкитв запукаха, слъдъ като извъстител-

ното писмо до центра на революционния окржгъ е подписано,

пжтьтъ за по-нататъкъ е опръдъленъ и даденъ. Въ сжщ-

двость, обаче, бжджщето на възстанието сега виси на косъмъ.

Момента е критически. И наистина, единъ сждбоносенъ

въпросъ се люлъе и носи изъ въздуха, готовъ съкой

>|игь да донесе пропасть или бждаще. Този въпросъ е

простъ и ясенъ. Пита се : ще признаятъ ли и другитъ мъста

възстанието за станало или не? Ще възстанатъ ли и тв,

или не ? Или сами копривщенци ще бждатъ изоставени да

се пържатъ въ своето собствено масло?

, Ако Панагюрище, Клисура и др. не се веднага пове-

датъ по Копривщица, Копривщенските герои, оставени сами

на себе, ще да се разпил-вятъ като пилци още сжщия день,

.или „ще хванатъ балкана, за да бждатъ разпилени още

другия день отъ властьта — съ една дума, ако пламъците

останатъ само тукъ — въ Копривщица — и огъньтъ не се

подпали нийде другаде, то и възстание въобще нема да има.

.. 'л , За щастие обаче, стигнала еднажъ до своя зенитъ,

стрфлката на събитията вече не пада: не само не пада, нр

удря; яапрфдъ. . . ъ ;• и

Работите скоро зематъ желания обратъ. Искрата ед

нажъ пусната, пламъците бързо и методично се разпро

страняват!» по всички посоки.. . * )*'н "V

Нека проследимъ събитията по редъ и време.

Клисурци първи последвате зова на Копривщица. До

дето въ столицата на Каблешкова събитията още пресно

Се развиватъ по своя редъ, Н. Караджовъ, яхналъ своя конь',

озовава се въ Клисурй:
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Требвало да повдигне ц-блото село. Кого дв срещне

Караджовъ — още отъ първия моментъ, откакъ сгжпва вт»

своето родно место — праща да викатъ съзаклятниците на

общо събрание. Това събрание требва да стане въ учили

щето. Далото наистина усп-Ьва. Скоро тамъ, на означе

ното место, в^стява се и самичъкъ Караджовъ. Въ сж-

щото време обаче, Хр. Поповъ, Трувчевъ и всички учи

тели сж още въ часъ. Времето е работно — слъ\дъ обедъ,

между два и четири. Хванали кжсия пжть. Децата били

бърже разпуснати. Много отъ гЬзи крехки сжщества влезли

сами въ положение — защото въ жилите имъ течала па

триотическа кръвь -— и припнали весело да викатъ коми-

тетскитв хора на работа.

Караджовъ се явилъ съ брата си Хараламби. А

хората се вече стичали отъ вси страни. Той заварилъ из

вестна навалица и запЪлъ още отъ вратата: „Боятъ настана,

тупатъ сърдца ни". Обясненията не били дълги. Огъньтъ

грееше въ гърдите на всички; пламацитв сж. готови да

изригнатъ. Всички се пръсватъ въ мигъ по домовете си, да

се облекатъ, като бунтовници, да се въоржжатъ, да въз-

кръснатъ като духъ. Възстанието, почнато съ песни, бива

възприето пакъ съ песни.

Скоро събиратъ се пакъ, но въоржжени. Тукъ забе-

лъзали едно отделение суарии — конни стражари — които

препускали по Шайковецъ — горната часть на Клисура. ВсЬ-

кой отъ събраните помислилъ, че суариитв идатъ въ село.

Сърдцата затуптвли за отмъщение. Всички били готови да

почнатъ борбата. Приготвили пушките си. Но — това беше

Неджипъ, който бъта. Той билъ вече миналъ пр-взъ сърд-

цето на Клисура и бъталъ отъ другата страна,

Ето какво се е случило още съ него.

Сл-вдъ като се измъква изъ капана въ Копривщенския,

конакъ, той съ светкавична бързина миналъ пжтя помежду

двете гнезда, а не поискалъ да спре нито въ Клисура,

колкото и да е билъ жестоко уморенъ поради върлите пжт

тища. Уплахътъ требва да се е дигалъ до високъ градусъ

въ гърдитв на правителствения агентъ.
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Цанко Бояджиски, богаташъ и търговецъ въ Клисура,

който и другъ пжть билъ гощавалъ кжрагасж въ своя домъ,

та се считали достове съ него, зарналъ го сега пакъ, и

като не е знаялъ, отд-б и защо бърза, поканилъ най-в-Ърно-

поданно да приеме и да сл-взе, като винаги, у т-вхъ, за да

си поотпочине. И наистина, този Бояджиски нито подози-

ралъ, какво се е слу.чило, защото и нищо не билъ още

подчулъ. Ала за негово очудване, Неджипъ показалъ озло

бено лице и безъ да се колебае ни минута, продължилъ

патя си. Не е вървалъ вече въ душата си да има вЪренъ

на царщината българинъ въ свъта.

Когато Неджипъ миналъ пръзъ Клисура, ще да е било

около три часа послъ- об-вдъ. Споредъ туй може да се

опръд-вли, приблизително, колко е траяла обсадата въ Ко

привщица Отъ Копривщица до Клисура е три часа пжть

п-вшъ, кли два часа съ конь — обикновенъ ходъ. Пжтища-

та сж, както казахме, върли, та коньтъ често тръба да се

води. Неджипъ, като е бързалъ, стигналъ е, нав-Ьрно, за

часъ или часъ и половина. Прочее, той ще да е изл-Ьзълъ

отъ Копривщица около два часа посл-в об-вдъ, или малко

по-рано. Караджовъ ще да е потеглилъ сжщо около объдъ,

разбира се, првди бътството на Неджипъ. Пръ\ди да се яви

въ училището въ Клисура, той ходилъ у дома си, кждвтр

ще се е помаялъ. Той е много уморенъ. Цълата нощь е

билъ пжть отъ Панагюрище за Копривщица. Безъ почивка

той присжтствува на първитв случки около обсадата на ко

нака и отпжтува откакъ се уб-Ьди, че правителствениятъ

домъ е твърд-в добръ- обсаденъ, и че въоржжени момчета

се явяватъ достатъчно, а още, че и пжтищата сж завар

дени, та нЪма страхъ да избътатъ обсадените. По т-взи

съображения, началото на обсадата въ Копривщица не

може да се тури по-кжсно отъ 10 часа. То ще да се е

почнало около 9 или 1 0 часътъ пр-Ьди пладнъч Споредъ

казването на всички живи свидЪтели, Неджипъ ага е сто-

ялъ заприщенъ въ конака 4—5 часа, което е правоподоб-

но. При изступлението и захласа отъ първия възторгъ, ча-

совегв ще сж били губени и бързо сж лет-вли въ обща и

безц-влна б^готня. Прочее, невярно ще да означава и Мак
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гаханъ, че обсадата е траяла цЪло денонощие. Впрочемъ,

Макгаханъ е зелъ прЪдвидъ официалния докладъ на Берингъ,

секретаря на английския прЪдетавитель въ Цариградъ. По

следния д-вйствително твърди —■ въ своя обстоятелственъ

рапортъ — че обсадата е траяла едно денонощие — „1г№вп-

1у-тоиг Ьоигз" *) ОсвЪнъ това, Караджовъ б-вше изчакалъ

да се напише кървавото писмо до Панагюрище, което и

приподписва. Самъ Каблешковъ не е могълъ да напустне

току-така обсадата на конака и да седне да пише писмо,

докато не се убЪдилъ, че работите стоятъ твърдо, т. е. че

Неджипъ е здраво запазенъ и че всички хора и цЪла Ко

привщица са на кракъ и пр. А за всичко туй сее искало

врЪме. Навърно, Каблешковъ се оттеглилъ огбдъ пристигане

на Найдена П. Стояновъ. А Даскалъ Найденъ се явява

едвамъ сл-бдъ като обсадата е доста напреднала.

Сжщо и писмото въ Панагюрище стига — както ще

видимъ по-подробно послЪ — около 4 часа подиръ об-вдъ.

При усиленъ ходъ и пр-взъ правата пжтека на Б-влотрупъ,

патьтъ отъ Копривщица до Панагюрище е 4—5 часа. Отъ

написване на писмото дордъ се стегнатъ куриеригв за пжть

ще се е изминало най-малко часъ. За да стигнатъ въ Па

нагюрище, около четири часа, тръбало е куриеригв да тръг-

натъ отъ Копривщица около об-вдъ. Така че писмото за Па

нагюрище е писано не пръди 1 1 часа, сл-вдъ което и Ка

раджовъ ще да е потеглилъ за Клисура.

II.

УспЪха на дЪлото въ Клисура. Заробване на правителственния домъ.

Н. Караджовъ.

Да се повърнемъ къмъ събитията въ Клисура.

Въ събранието, за което говорихме,—и което не е друго

осв-внъ обявяване на възстанието—било р-Ьшено, между дру

го да се повикатъ още най-виднитъ и заможни хора въ

селото—тие, които не били заклъти досега, па да имъ се

Съобщи за туй, което е станало въ Копривщица и което

*) Соггезрогккпсе тезрссИп^ 1Ье АНтв о{ Тигкеу. 1876, I, р. 157.
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се върши сега и въ Клисура. Дошли всички и никой не се

рбявилъ противъ. Даже поменатиятъ Цанко Бояджийски,

приятель на Неджипъ ага, явилъ се сжщо приятель на

бунта1.) Направилъ го е, може би, противъ сърдцето си,

като е видълъ общото настроение. . м

Скоро хората на възстанието открито се явили и на

улицата въоржжени. Цълото село земало бунтовенъ видъ.

Въ конашкиятъ дворъ се излежавали четирима заптии. Да

се атакуватъ тъ било най леката задача. Предложили имъ

да се пръдадатъ. Тъ, изплашени отъ въоржженитъ хора,

които изкочили тъй ненадъйно и кой знае отдъ, разбъгали

се; пръскочили отъ задната страна на двора и, пръзъ сгъната,

хванали бахчиитъ отдиръ и скоро се озовали на свобода.

Възстанницитъ пушкали по тъхъ, ала никой не билъ достиг-

натъ отъ бунтовния куршумъ. Само единъ отъ твхъ, кога

се напъвалъ на горъ по „кривинитъ", билъ засегнатъ въ пе

тата, но раненъ билъ леко и можалъ да избъгне. Всички

стигнали здрави и читави още вечерьта въ Карлово и съ

общили за станалото.

Караджовъ разпоредилъ да излъзатъ чети и да завар-

дятъ селото отъ разни страни. Така, на Зли-долъ и пръ-

ката пжтека, къмъ Карлово, и къмъ Златишкия пжть—на

кулата—застанали стражи, които не се прибрали вече въ

домоветъ си. Съ тъзи дъйствия възстанието е било все

народно провъзгласено и възприето.

Заслужава да се запознаемъ по-отблизо съ главния ви-

новникъ на цълото дъло—единъ твърдъ искренъ и отече-

стволюбивъ, отличенъ младъ млжъ.

Никола Ив. Караджовъ, водительтъ на Клисура, е ро-

денъ пакъ тамъ въ 1841. Баща му, Иванъ Данчевъ Ка

раджовъ, билъ нъколко връме абаджия въ Цариградъ, от-

дъто се прибралъ въ родното си село въ 1867, а почи*

налъ на слъдующата година. Никола отъ малъкъ билъ да^

денъ въ училище. Слъдъ основното образование, което до-

билъ въ Клисура, Никола продължилъ учението си и -въ

Копривщица. Въ 1854 той вече билъ на работа при баща

А- Л) Хр.-Ф. Поповъ .Самунлъ", стр. 54.
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еи въ Цариградъ. Макаръ и да усвоилъ скоро абаджилжка

и дори станалъ и единъ видъ съдружникъ на баща си,

младиятъ Караджовъ, недоволенъ, види се, отъ чисто прак*

тическа работа, въ 1 858 постжпилъ въ Бебешкото учили*

ще въ Цариградъ, двто сл-вдвалъ до 1862, а отъ тукъ за-

 

Н. Караджовъ.
■ '>■•' г

минава за Загребъ, дъто въ 1866 свършилъ гимназия. Ка

раджовъ е единъ изъ многото младежи българи, които въ

тъмнигб ония вр-вмена, получиха покровителството на юж-

но-славянския благод-втель, хърватския владика Штросмайеръ.

Въ 1867 Никола постлпилъ като слушатель въ духозната"

семинария въ Загребъ. Въ 1869, поканенъ за учитель въ

Пловдивското класно училище, приелъ тъзи длъжность, на
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която остава до 1871. Тукъ, обаче, слЪдъ като наслъдилъ

отъ баща си значителни капитали, той се отдава отново на

свободното търговско поле —търговецъ на шаеци и гайта-

ни въ Цариградъ и Силиврия. Нъ пролътьта 1876 отвли

ча го и отъ избраното ново поле, или да кажемь по-добръ

— кипежътъ на духоветъ въ тая толкова забълъжителна

епоха привиква и Караджова на смъртна борба съ врага.

И той, както мнозина други отъ неговитъ съграждани,

бърза, тази пролъть, да се прибере въ родния си градъ,

дъто и намъри, както ще видимъ, своя раненъ гробъ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

Първиятъ день въ Панагюрище.

|.

Ахмедъ ага въ Баня Тревожмитъ обстоятелства на 20 Априлъ. Глав

ния складъ за бунтовни муниции като квартира на Ахмедъ ага. Разпоред

би- КуриеригЬ отъ Копривщица. Ръшение на комитетския съставъ. Въ Тут

тевата кжща. ПървигЪ пушки.

Нека продължимъ пжтя, който сме хванали, нека ви»

димъ какъ постепено се разтилатъ пламъцитъ и какъ по-

жарътъ на вълни обхваща цълия четвърти окржгъ.

Не подлежи на съмнъние, че най важно бъше извъ-

стието отъ Копривщица да стигне колкото се може по-ско

ро въ столицата на окржха — Панагюрище. Пръди всичко,

тамъ тръбаше да знаятъ за извършеното и да зематъ своит-в

мърки. Съгласно извъстното вече намъ ръшение на Обори

ще, другитъ комитетски центрове нъмаха право да обявя

ватъ общо възстание. Напротивъ, ако • нъкой отъ тъхъ се

принудъше да развъе знамето на бунта, длъжно бв да из-

въсти по-скоро главнитъ апостоли въ центра, и тъ отъ

столицата на окржга да обявяватъ възстанието за общо.

Двамата коприщенски куриери, съ кървавото писмо на

Каблешкова, стигатъ благополучно въ Панагюрище. По обик-

новеному,. тъ слъзли въ ханътъ на Найденъ Дриновъ,

който бъше централна станция за цълия комитетски свътъ.
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Естествено, духовете въ Панагюрище него день тр-в-

баше да бждатъ особено възбудени, а това може лесно да

се разбере. Изложихме на свое мъсто, какъ едновръменно

съ Неджипъ ага, който тръгва отъ Пловдивъ за да гони

Копривщица, Ахмедъ ага, колагасж отъ Т. Пазарджикъ,

хваща, съ сжщото назначение, пжтя за Панагюрище. Но

като по-пръдпазливъ, или по-неенергиченъ и страхливъ отъ

Неджипа, Ахмедага не влиза направо въ столицата на четвъртия

окржгъ, но, стигналъ наблизо, отбива се въ Баня, и тамъ

пръкарва и нощьта. Това е било на 19 Априлъ.

На другия день, чиновниците въ Панагюрския конакъ

еж загрижени, какъ да посръщнатъ гостенина и кждв да

го настанятъ на квартира, защото колагаеж. пратилъ вече

извъстие отъ Баня, че е готовъ да слъзе въ града. И тък

мо ханътъ на Дринова билъ удобренъ за приеменъ конакъ

на полицейския агентинъ. Около объдъ извъстили вене на

Дринова за опасния изборъ, а надвечерь колагаеж. присти-

галъ, за да се настани въ комитетското гнзздо.

Туй интересно съвпадение живо стръснало всички ре

волюционери. И тукъ, въ Панагюрище, повторило се, въ

този моментъ, сдицото онова тръскаво шушнене и размъ-

- няне на мисли, както въ Копривщица, когато Неджипъ при

стигна за да лови. Но и специални сбетоятелства имало въ

Панагюрище, които напрътали болезнено нервитъ на коми-

тетския свътъ. Ханътъ на Дринова билъ главния складъ за

бунтовни муниции и за оржжие. Други пжть колагаеж ту

ряли винаги въ частна нъкоя кжща. Комитетскитъ хора по

мислили, че това е хитра маневра отъ страна на колагаеж,

за да улови по-лесно бунтовния складъ както и да открие

всичко друго.

Разбира се, че на бърза ржка прикжтали което могло

■— за овки случай. Но, безъ да се гледа на това, Найденъ

Дриновъ свикалъ другаритв си отъ комитета на съв-вщание.

Питало се, защо Ахмедъ ага иде, и коя е скритата цъ\пь,

за която е той пратенъ въ Панагюрище. Ръшило се, есте

ствено, че Ахмедъ ага слиза нарочно въ хана, защото има

намърение да лови и затваря. Гузниятъ негоненъ бъта, или

поне винаги се бои, че неприятельтъ дебне пр-вди
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рсичко най-болното му м-всто. Прочее, пръдвидъ на всичко

това, Хорчо, стотникъ, билъ натоваренъ да е готовъ съ

"четата 'Си, и щомъ Ахмедъ ага посегне да хване нЪкого,

четата да блокира хана. Ако полицейския чиновникъ не се

пр-вдаде, тръбало живъ да го изгорятъ, съ хана заедно, та

и съ това поне тържествено да се обяви възстанието1).

Ясно е, посл-в това че струната на нервигв е била раз-

пната до скжсване. И наистина, хората се настанили въ дю-

^енигв на Т. Влайковъ и X. Цоковъ,— кръчма и бакалница

-— и въ дюгенътъ на Ив. Дудековъ, който е билъ държанъ

по онуй връме отъ самия Хорчо.

• хгь.-од ет0 че тъкм0 ср-вдъ туй трт>вожно ожидание, при-

Бтигатъ двамата куриери, съ кървавото писмо отъ Коприв

щица. И имената на твзи двама куриери дадохме на свое

м*всто; тв сж: П. Разложковъ и Сжбо Загорчиновъ. Носи

тельтъ на писмото запиталъ по приетия редъ—за кжщата,

д-в се намира Бенковски. Ала—както може да се догадимъ

поради онова вълнение, което го е тръскаво люляло—раз-

казалъ въ сжщото връме устно оня страшенъ пожаръ, който

подпалили неочаквано съгражданитв негови отъ Копривщица.

Н-вма що повече да се каже: пламъкътъ ражда пламъкъ.

Разказътъ на куриерите е падналъ не като гръмъ

слъдъ буря, а дошълъ като подземенъ трусъ сръдъ нощна

тишина. Съ великото смущение нахлула и свътлина въ духа.

Моментътъ билъ узр^лъ.

Като мълния новината се разнесла отъ уста на уста

изъ цъпия градъ. Това е станало пръди още да е било

разпечатано съдбоносното писмо. Самъ Найденъ Дриновъ

се притекълъ, наедно съ куриера, къмъ Марешъ, за къ

щата на Ив. Тутевъ, д-вто бъше Бенковски на посл-Ьдна

квартира. Но оТбилъ се по-напр^вдъ къмъ черковата св.

Георги, къмъ кждъто го тикала неудържимата тр-ввога. Тамъ,

около тъзи черкова, въ едно кафене, пръдвидъ на крайно

тревожните времена, членовете «а комитетския съставъ

бнли пр-взъ посл-вдно връме почти непр-вкжснато на съв-в-

п(ание. Никой не се отлъчвалъ на н-вкжд-в и никой съ

>:'\ " ^.Записки на Найденъ Дриновъ- "
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нищо частно се не занимавалъ. Може да се помисли, до

каква висока степень е стигнало болезненото напряжение

въ сърдцата на тия рудокопачи на б#дащето. Сега, члено

вете на състава били събрани пакъ въ едно отъ малкитв

ония кафенета, срещу назованата вече черкова св. Георги,

а тамъ привтасалъ и Н. Дриновъ съ безпокойния пламъкъ

въ очите. Съвещанието се почнало веднага. Но — по чудо

— благоразумието надвило на първъ моментъ. Прочее, р-в-

шили на бързо да уговорятъ апостолите да се не бърза,

до н-вколко дни, додето се получатъ пушките отъ Цари-

градъ. Ще си припомпимъ, че тъкмо гбзи дни А. Балтовъ

и Ив. Джуджовъ бъха отправени, съ готвма една сума, до

турската столица, за да снабдятъ народното дтзло съ необ

ходимите муниции.

И после туй вече всички съветници скупомъ се за-

пжтили за Тутевата кжща — при Бенковски.

Измежду всички очевидци, моментътъ е най-ярко въз-

произведенъ отъ 3. Стояновъ, който и самичъкъ е при-

сжтствувалъ на местото.

Може да се помисли, какво трЪбаше да последва.

Сл-вдъ светкавицата гръмъ, сл-Ьдъ гръмътъ тр-Ьбаше да се

разрази буря. Буйниятъ анадолски делия не беше годенъ

да се впрътне въ мирната благоразумна кола на пана

гюрските индустриалци.

Внезапното появяване на куриера и то, придруженъ

скупомъ отъ кортежа на комисарите, е била неимоверна

изненада за апостола.

. Часът ь около 8'/» по турски, казва отличниятъ пов-Ьствова-

тсль, портитъ на бае Ивановата кжща, т. е. вънкашнигЬ, се по

хлопаха. Хорчо надникна пръдпазливо, да види кой хлопа, но като

се увъри, че гоститъ му сж хора познати, отвори имъ. Удивително!

Когато сичкитъ работници знаяха, че въ тая кжща, гдъто се на-

миратъ апостолитъ, двама души заедно не тръба да влизатъ деня,

за да не се турягь вь подозръние хората и да не научатъ гд*

жин*ять страшнитъ хора, можете ла си въобразите до каква сте

пень бъхме зачудени ние, когато видъхме, че не единъ или двама

души влизатъ въ нашето неприкосновенно жилище, но сичкитЪ поч

ти панагюрски комисари, на брой около 10— 12 души. Въ числото

на тие послъднитъ се мъркаше младъ 25 годишенъ момькъ, непоз-

нать намъ, на когото оть почернялото и опрашено лице и отъ по
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критото му съ потъ чело, твърд* лесно можеше да се види, че

той ще иде отъ дъяъгь пжть и че и твърде много е бързалъ. Ко

мисарите вървяха съ наведени глави, Тв бъха умислени, и отъ ли

цата имъ ясно можеше да се прочете, че работата не е чиста, че

има да се е случило н-Ъщо важно.

— Готови револверите ! извика Икономовъ и синца, скочили

на крака, поср-вщнахме комисарите още на вратата.

— Какво се е случило господа? Какво е това отъ васъ? Защо

сте се събрали до толкова? питахме ние съ единь гласъ. — Да

нъма предателство? . . ,

— Такова нещо нъма ... Но работата се е свършила вече . . .,

отговориха комисарите следъ неколко минутно мълчание.

— Не ме мжчете ! Казвайте скоро, викаше Бенковски гър-

могласно.

Комисарите се споглеждаха, единъ други, като да беха ви-

новати вь нещо. Те мълчаха, лицата имъ вземаха различни изра

жения и бои ; а това беше знакъ, че действително работата не е

чиста. Ние помислихме, че се е случило предателство.

—Три часа става вече1) оть какъ въ Копривщица гърмятъ

пушките ! . . .

— Възстанието е дигнато, отговори Бобековъ съ развълну-

ванъ гласъ.

— Кой е виделъ това ? . . . Казвайте братя, ако сте истински

българи I викаха апостолите.

— Писмо носимъ отъ Каблешкова, отговориха неколко души

отъ комисарите.

Едри сълзи като дъждъ, потекоха оть очите на синца ни ;

сички въ единъ гласъ извикаха: бунтъ 1 на оржжие \"

Всички протягали ржц-в за сждбоносното писмо. Воловъ

пръвъ го зелъ, но ржц-Ъгв му треперали, и той не можилъ

да го разпечати. Отъ неговите ржде го поелъ Икономовъ

и захваналъ да го чете, но щомъ произнесълъ думата

, братя", язикътъ му се пръплелъ.

Бенковски, най-подиръ, прочелъ писмото съ високъ

гласъ, а писмото глас-вло :

, Вратня !

Вчера пристигна въ село Неджипъ ага, изъ Пловдивъ, който

поиска да затвори неколко души заедно съ мене. Като бехъ изв$-

стенъ за вашето решение станало въ Оборишкото събрание, пови-

кахъ неколко души юнаци и следъ като се въоржжихме, отправих

ме се къмъ конакътъ, който нападнахме и убихме мюдюрътъ, съ

■1) Читательтъ се с%ща вече за неточностьта на вр-Ьмето въ това

описание.
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няколко заптии . . . Сега, когато Ви пиша това писмо, знамето се

развива пръ\дъ конакътъ, пушкигв гьрматъ, придружени отъ екътъ

на черковнитв камбани и юнацитв се ц-влуватъ единъ други по

улицитъ- . . . . ! Ако вие, братия, сте били истински патриоти и апо

столи на свободата, то последвайте нашиягъ принЪръ и въ Пана

гюрище ....

Копривщица, 20 Априлий 1876 г.

Т. Каблешковъ" .

„Б-бхъ очевидецъ когато се извърши сичко гореказано въ

писмото на Тодора. Тръгвамъ за Клисура за ла направя сжшото.

Н. Караджовъ"

Но лирическиятъ моментъ не е могълъ да бжде дълъгь.

НервигЬ не можеха да издържатъ това странно разтягане.

Единъ ръшителенъ обратъ се диктувалъ наложително.

Комисаритъ се поокопитили за минута. И тутакси

между твхъ и Бенковски се завързва горещъ споръ. Па

нагюрци, съгласно съ земеното си р-вшение, пръпоржчвали

благоразумие и чакане. Особно развълнуванъ отъ спора билъ

Бобековъ. Той упорито настоявалъ да защити мнънието на

комитета. Ала чудно! Бенковски, въ този найръшителенъ

за цвлото дъло мигъ пакъ надвилъ. Но нека кажемъ исти

ната. Надвива не той, надвива не личностьта, а ентусиазъма

е, който одържалъ побъда надъ всички. Бобековъ, отличенъ

патриотъ и ентусиастъ при това, заразява се отъ възторга,

отъ патриотическия пламъ, който достига до пароксизмъ въ

тая сублимна минута, заразява се и остава да го повлече

всесилниятъ потокъ. А по него повличатъ се и всички па

нагюрци — сжщо тъй добри патриоти и ентусиасти като

него. Нищо не възвишава единъ мжжъ, единъ човЪкъ тол

кова, колкото оня пламъкъ, който гори въ гжрдитъ- му за

едно високо дъло. И колкото повече този пламъкъ е по-

непритворенъ и по-силенъ, толкова по-гордъ и по-независимъ

е и духътъ въ мжжа и толкова по-безсилни сж. да го от-

биятъ дребното честолюбие и личнитв ежби отъ вънъ. Както

|) За идентичностьта на това писмо не може дума да става. То е въз

произведено късно на память. Споредъ него, Караджовъ ще да е тръгналъ

отъ Копривщица слвдъ избътването на Неджипъ, при който случай биде

убитъ, както знаемъ, и мюдюрина — обстоятелство, което не може да от

говаря на реда на събитията, изложени по-пръди. Ние заемаме това писмо,

както е възпроизведено то отъ Захарий Стояновъ. •• • • о
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Бобековъ, така и панагюрци въ тая истински възвишена

минута, когато дългътъ къмъ отечеството ги вика на работа,

заставатъ на онова високо м-бсто, което имъ подобава.

Прочее, Бенковски запов-вдалъ — въ оня моментъ той

не е могълъ мирно да съвътва или да дава мнъние— запо

в-вдалъ всички да се разотидатъ по домовегв си и да се въ-

оржжатъ, което било извършено.

Новината, между туй, бЪше вече почти обща, както знаемъ,

за разтревожения градъ. Всички тичали да грабнатъ оржжието

си. Бенковски, естествено, вънъ е вече отъ себе си и бърза

повече отъ всвкой пжть. Съ твърдв малцината хора, които

са около него, той излиза на двора, а отъ тамъ всички

изхвъркватъ на улицата. Тт> сж въоржжени. Търпение нъма.

Пушкигв гръмватъ. Възстанието е обявено.

КомисаригЪ били още на пжть. Както е било уговорено,

тр-вбало да се върнатъ въоржжени и само тогава да се

д-Ьйствува. Но кой ще чака !

Симеонъ X. Кириловъ, къщата на когото е отвждъ

моста, билъ още пр-вдъ конака, когато пушкигв припукали.

Първи гръмналъ благодушниятъ ентусиазтъ Воловъ съ своето

шаспо два пати едно слЪдъ друго. А слЪдъ туй вече бур

ната оная, ала и епична п-всень на 1876 запЪла сс отъ

всички гърла.

II.

РазнитЪ живи източници. Критически бЪлъжки върху онова, което е

приемливо.

Ето тъй именно става това забЪл-вжително избухване,

което изеднажъ официално, тъй да се каже — сваля

булото на до сега тъй грижливо скриваното страшно съза

клятие : сваля онова девствено още було и то въ самата

столица на бунтовния окржгъ.

Източниците за тоя забълЪжителенъ моментъ отъ въз

станието сж твърдв разнор-вчиви. 3. Стояновъ твърди, че

панагюрскитъ комисари дълго вр%ме задържали пратеника

на Каблешкова при тъхъ '), а послъ се явили всички ску-

0 .Записки", т. II, стр. 11, заб-Бл-вжка.

История на Априлското възстание, т. III. 3



34 История на Априлското възстание

помъ при Бенковски, заедно съ самия куриеръ отъ Коприв

щица. Т. Георгиевъ, сжщо свидвтель на момента, бълЪжи,

че тв сж. били само троица — 3. Стояновъ, Т. Бълопи-

товъ и той — при апостолите у Тутеви и работили като

писари, когато куриерътъ отъ Копривщица похлопалъ на

вратата. При апостолитв, които сж сжщо трима — Бен

ковски, Воловъ и Икономовъ — нъмало никой другъ. Ку

риерътъ вл-взълъ самъ, въведенъ отъ Хорча. Бенковски

сетн-в свикалъ комисаритъ 1).

Найденъ Дриновъ не споменува въ своите записки,

дали е идвалъ при него куриеръ съ кърваво писмо отъ

Копривщица. Напротивъ, той твърди, че въ оня моментъ

комисаритъ се тъкмо намирали при Бенковски. Самъ той е

още между живитв, но не може да си припомни повече отъ

това, което е записалъ. Най-послъ, самиятъ куриеръ, Раз-

ложковъ, — сжщо живъ — твърди, че писмото е занесено

въ Найденовия ханъ; живъ е и вториятъ куриеръ и под-

твърдява сжщото. Така че послъдното е най-в-вроятно.

Малцина сж. знаяли, дв е прънощувалъ Бенковски, и дали

е въ Панагюрище. Най-малко е могълъ да знае това ку

риерътъ отъ Копривщица. По приетия редъ, той ще да е

упжтванъ да се яви на нъкое централно, познато въ селото

мъсто, и отъ тамъ вече да го поведатъ за по-нататъкъ.

Така е и станало.

Сетнъ, проблематично е още, какъ изпъква самъ Хорчо

при Бенковски въ този тежъкъ моментъ. Ние знаемъ, че

той пазилъ около хана на Дринова. Н. Дриновъ помни, че,

като се върналъ отъ Тутевата кжща, той съобщилъ на

Хорчо за обявяване на възстанието и пратилъ го при Бен

ковски. Самъ стариятъ Хорчо, който е сж.що между насъ,

разказва, че се намиралъ при Бенковски, кога получили

писмото. И наистина, нашиятъ Хорчо е могълъ за една минута

да се нам-ври при Бенковски по хиляди причини и пакъ да

пази поста си. Ханътъ на Дринова не е далечъ отъ Тутевата

кжща— 5 минути стигатъ, за да се прехвърли човъкъ отъ

едното мъсто на друго. Така че, разказътъ на Хорча е

твърдв въроятенъ и случаятъ не е недопустимъ.

1) Стр. 16.

*



Възстанието въ 1У-т ия окржгъ 35

Най-накрай, има и едно малко противоръчие у самия

3. Стояновъ. Споредъ него, щомъ комисарите се изправятъ

пр-Ьдъ Бенковски, казали му, че носятъ писмо отъ Каблеш-

кова, подписано съ кръвь1). Ала на другата страница става

явно, споредъ изложението че писмото не е било още

разпечатано отъ комисаригв и че отваря го едвамъ Воловъ.

Вероятното е, прочее, да приемемъ нъчцо друго. А то е,

че комисаригв кратко разисквали сръщу черковата св.

Георги, само възъ основа на казването на куриера, а писмото

е отворено въ прислтствието на Бенковски. А възможно е

сжщо, че, щомъ куриерътъ е стигналъ въ Найденовия ханъ,

този е повикалъ Хорча и му казалъ да заведе куриера у

Тутевъ, а самичъкъ Найденъ, който вече узналъ устно отъ

куриера, каква е работата, поржчалъ на Хорча да обадятъ

на Бенковски, че отива да свика комисарите- и че веднага

ще дойдатъ всички при него. И тъй като изгубили време

въ разискване, то Бенковски ги посрещналъ съ хокане:

„Тъй ли се събирате вие?"—което обстоятелство помнятъ,

както Найденъ, така и Симеонъ X. Кириловъ. Колкото за

въпроса, че пушките изгърм-вли, щомъ Бенковски прочелъ

писмото, а посл-в привтасали комисаригв, както твърдятъ

Тома Георгиевъ и 3. Стояновъ, това не се потвърдява, а

би било и безсмислица. *)

0 .Записки', т. II, стр. 11.

*) Г-жа Мария Ив. Тутева свидетелствува, че на 19 Априлъ тримата

апостоли съ другари Зах. Стояновъ, Ив. Соколовъ, Тома X. Георгиевъ и

Ив Хорчовъ се пръмъчтили у тъхъ. Илйо Петстотникътъ разказва, че П.

Щьрбановъ му далъ три тенекии барутъ за фишеци за да посръщнатъ Ах-

медага. Възможно е, щото Илйо да е билъ поставенъ да варди около хана

иа Найдена, а Хорчо, на когото пъкъ дюгенътъ бъше на сръчца, да е билъ

сжшо прЪдупрЪденъ за планътъ и да се е навъртал-й него моментъ тамъ,

додзто Найденъ Дриновъ го пратилъ съ копривщенския куриеръ до апо

стола. Азъ разказахъ великолепния моментъ само въ главнигв му чърти.

Писмото по единъ или другъ редъ стига до Бенковски. Комисаригв слицо

отиватъ до тамъ и възстанието е възприето и обявено.
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III.

Слъ\дъ първия моментъ. БЪгсгвого на Ахмедага. Бунтовниятъ щабъ-

пр-Ьдъ конака. Бягството на Даутъ онбаши. Критическият^ моментъ. Начало

на общото въодушевление.

Сжщата оная минута, когато Воловъ съ пушката си

поздрави отъ Тутевата кжща началото на възстанието, Ах-

медъ ага, съ своите двадесетина стражари, билъ на пжть

откъмъ Баня за въ града. Криво, прочее, съобщава К. Ве-

личковъ, че Ахмедъ ага билъ избъталъ още отъ Баня, слъдъ

като видълъ, че насръща му идъла възстаническа чета г).

Напротивъ Ахмедага се вече билъ надвесилъ надъ Панагю

рище и билъ толкова близо, че чулъ гърмежигв. Върху баира

на св. Богородица, именно, той е билъ поразенъ отъ пър

вите избухвания на бунтовната буря и, уплашенъ наздраво,

хукналъ да бъта назадъ. Страхътъ на правителствения

агентъ ще да е билъ толкова силенъ, че той за единъ мигъ

се озовалъ между юрушкигв колиби по посока къмъ Т.-Па-

зарджикъ.

По тоя начинъ, едва-що възникналата бунтовна дър

жава въ Панагюрище бива почти съвсъмъ оставена на миръ

отъ вънка ; ней предстои само да се разправи съ сънливия

мюдюрски конакъ, което е било една твърдъ лесна работа.

И наистина, шепата ревнивци около Бенковски неза

бавно се запжтва къмъ моста на Луда Яна, който се раа-

тила лице съ лице сръщу правителственния домъ. ТЪзи

р-Ьшени на всичко хора намърили и разв-вли едно знаме.

То е било сжщото онова малко знаме, което Воловъ донесе

отъ Карлово и за което споменахме и по-рано. Това знаме

сега било безъ дърво, та на бърза ржка нам-Ърили нтжаква

върлина, прикачили го да се разв-вва и тръгнали напр-вдъ-.

Всички зап-вли дружно Стамбуловигв стихове —толкова

любими въ ония вр-вмена :

Хей народъ поробенъ

Що си тъй заспалъ? ....

П-Ьли и върв-вли бодро напръдъ, като търсили и при

канвали съчувственици.

0 В. .Л-втописи* I, № 5, стр. 98.
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Шествието не е било лишено отъ театралность. Всички

дъйстнующи лица били облъчени въ бунтовна носия —

нъщо твърдв ефектно за връмето : формени калпаци съ

дъна и на калпацитъ бл-встящи левове, а въ ржка изтеглена

гола сабя, която въ онуй възбуждение се е въртъла високо

изъ въздуха, за да заплашва н-вкого ... А надъ всичко—

зеленото знаме допълняло декорацията ! Пъли и провиквали

се неодържимо: „бунтъ! бунтъ!"

Когато стигнали на площада — току до моста— пр-вдъ

манифактурния магазинъ на Петраки Гешановъ седъли тро

ица заптии : седъли си безгрижно вънъ, върху издадения

къмъ пжтя тезгяхъ и люлъли си лъниво краката. Тия пра

вителствени човъци тръба ла сж били тъй беззавътно сън

ливи, че дори, кога театралното шествие се озовало подъ

носа имъ и слъдъ като до самитъ имъ уши екналъ страш

ния зовъ „бунтъ! бунтъ!" тв зъпнали отъ забава и удо

волствие и съ невъзмутимия си господарски см-вхъ викали:

„бака, бунларъ сархоштъръ" — „я вижте, тъзи се на-

св-вткали ! "

Ала дружината внезапно обърнала пушкит-в си ср-вщу

твхъ и така ги разбудила отъ блажения сънь. Тогава тия

заптии, вжтр-в въ едно мигновение не се видвли единъ

пръзъ другъ. Никой обаче отъ гвхъ не е билъ настигнатъ

отъ сархошския куршумъ. Така дружината продължила своята

театрална екскурзия.

Въ кафенето на Ив. Налбантина — пакъ около моста

— Даутъ онбаши игралъ карти съ кятибинътъ отъ конака,

а Дълчо Цоловъ, стотникъ, игралъ сжщо табла съ Ненча

Налбантина. Щомъ припукали пушкигв, онбашията и кяти

бинътъ издухали като в-втъръ къмъ конака. Скоро посл-в

това, Даутъ, съ не по-малка бързина и снишенъ на своя конь,

пр-впускалъ по Драгулинъ махала нагоръ, за да спечели

отъ горна страна пж.тя за Пазарджикъ. Когато дружината,

най-поств, свърнала да нападне открито конака, Даутъ вече

опъвалъ по ребрата на Драгулинъ-долъ нагор% и се спа-

силъ. Сжщо и нъкакъвъ стражаръ успЪлъ да се присъедини

къмъ него. Бунтовниците гърмъли по твхъ, но и тукъ ни

кой не билъ досътнатъ. Даутъ, който скоро спечелва глад
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кото шосе, ще да е билъ пръвъ, който донася въ Пз-

зарджикъ известие за пламналото вече възстание.

Дружината правила живи усилия да сгжсти редоветъ

си съ нови храбреци.

Бенковски далъ своята пушка на Дълчо Цоловъ и го

прибралъ въ дружината.

Ала никой още не се подавалъ на улицата. Изглежда,

че дори прибързаностьта на Бенковски е могла да даде

твърдъ фаталенъ край на цълото начинание, ако конашкитъ

заптии се бъха овръме окопитили да се възпротивятъ съ

оржжие, или ако Ахмедъ ага нея минута не бъ избъгалъ,

а смЪло нападнъше съ своитъ двадесетина конни стражари

— всички отлично въоръжени.

Даже, било е единъ моментъ, когато Икономовъ,

стръснатъ отъ уединението и отъ глухотата на панагюрци,

помислилъ, дали и тукъ н-Ьма да се повтори пакъ старо

загорската история отъ миналата есень.

Но единъ по единъ почнали да прииждатъ надеждни

хора.

На жгълътъ, сръщу моста, издигала се главната пра

вителствена йошурджийница — хамбарътъ за десятъка отъ

храни — десятъкъ, който правителството земаше въ натура.

Н%колко турци йошурджии отъ Пазарджикъ едва-що били

стигнали, за да дигатъ събраното. Дружината, настървена

вече въ гърмежи, обърнала пушкитъ си и сръщу тъхъ.

Йошурджиитъ, изненадани, отговорили слщо съ оржжие.

Единъ отъ твхъ дори успълъ съ ножъ да рани въ челото

Ив. Дражевъ. Но Двлчо Цоловъ гръмналъ бвр-вме и тур-

чинътъ билъ убитъ на мъсто. Трупътъ, който се простналъ

върху прага на самия входъ, билъ измъкнатъ вънъ, а дру-

гитъ йошурджии се затворили вжтр-Б. Споредъ Т. Георгиевъ,

йошурджиигв били двама '). Черновъждъ ги нарича „ ня

колко" *). Но гв еж били не по-малко отъ троица.

Пръдъ конака сжщо били убити двама стражари, които

не успъли съ връме да избъгатъ. Този фактъ, колкото и

') „БЪлЪжки ио срЪдно-горското възстание*, стр. 17.

') .Кратка история на Панагюрското възстание", стр. 32.
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разноръчиво да е отб^лЪзванъ, ще да е дъйствителность.

Г. Димитровъ твърди, че сж били убити трима ')• Хорчо раз

казва само за двама. ЧерновЪждъ пъкъ ги намира трима 2),

Т. Георгиевъ не знае за убити стражари. 3. Стояновъ не

знае сжщо 8). Но убити стражари, съгласно живи източници,

ще да е наистина имало.

Дружината хванала пжтя пръзъ ср-вдъ чаршията, по

направление къмъ Долна махала.

Единъ отъ йошурджиигв, на име Хюсеинъ, билъ за-

срЪщнатъ на улицата. Въоржженигв хора го нападнали съ

револверни вистр-Ьли. Нещастниятъ не знаялъ дъ* да се

укрие. Найденъ Дриновъ, който усп-влъ да се въоржжи и

бързалъ да застигне дружината, стрЪлналъ въ него и го

наранилъ въ ржката. Отпослъ тоя турчинъ идвалъ въ затвора

въ Пловдивъ, та си му отмъстилъ съ хубавъ бой. Въ сж-

щиятъ йошурджия стр-Ьлялъ и Ив. Соколовъ и му нанесълъ

още една рана. Тъзи е случката, за която 3. Стояновъ раз

казва съ чудесна фантазия.— „Цъ\лувайте, братя, по-напр-Ьдъ

револвера ми, а тогава мене, говореше Соколовъ, когато се

срещнахме, и поднасяше напр-вдв ни кървавото желъзо на

тоя свой револверъ, съ който, казваше, че убилъ турчинъ

малко по-нагоръ"4). Разбира се, че желязото на револвера

се е било разкървавило отъ гръмване само въ пръносна

смксъль. Екзалтацията ще да е била въ ония минути на

своя върхъ. А споменътъ за тая екзалтация не напустна и

по-кжсно и никога 3. Стояновъ.

Турчинътъ билъ най-послъ хванатъ и арестуванъ. Ц-в-

рили го, оздравъмъ, а по-късно, слъдъ падането на Пана

гюрище, явява се пръ\дъ сждилището да свидътелствува за

онова, що е станало.

Всички били въ изтупление, всички забравили, че ре

волюционния уставъ запръщава да се нападнатъ беззащитни

хора отъ каквато и да еж народность.

Дружината съ знамето слъзла до края на града. ВсЬ-

кждъ викали: „Бунтъ! Излизайте, възстанието е обявено!"

I) .Княжество България', т II, стр. 421.

«) .Кратка история и пр." стр. 32.

3) .Записки" томъ II, стр. 20, 17.

«) .Записки*, т. II, стр. 22.
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А скоро и тукъ, както въ Копривщица, екнали и чер-

ковнитъ камбани. Когато Бенковски и дружината се вър

нали пакъ на моста, цълото Панагюрище било вече на кракъ.

Всички излизали въоржжени единъ по единъ и съ войн-

ственъ видъ. Поздравления, прътърщания, цалувания—нъмало

край. Всички били вънъ отъ себе си, мнозина плакали

отъ радость.

Въ хамбарътъ за десятъкъ, дъто се скрили турцитъ

йошурджии, имало между тъхъ и единъ българинъ, който

билъ посветенъ въ революцията. Пушките запукали сръщу

задръстената врата и куршумътъ пробилъ дъсчения заслонъ.

Българинътъ заохкалъ раненъ и пръдалъ се. Послъ туй,

още единъ турчинъ падналъ мъртавъ на мъстото.

Отъ долния край на града съобщаватъ, че по Пазар

джишкия пжть се задала талига -— идълъ новиятъ мюдюринъ.

Множеството на часа тръгнало на долу, гачели цълата ар

мия на султана вече нападала Панагюрище. Близо край

града възспръли колата. Много пушки изгърмъли изеднажъ

върху бълия покривъ на бричката и бждащия мюдюринъ

плувналъ въ своята кръвь.

Отъ тъзи случка вниманието на всички било прико

вано къмъ шосето отъ Т. Пазарджикъ, отъ дъто най-скоро

се очаквало нападение. Слъдъ убийството на мюдюрина,

още на мъстото ръшили да се завардятъ височините на

Св. Никола, които владвятъ входа за въ града. За тамъ

билъ опръдъленъ главенъ началникъ И. Соколовъ, когото

едновръмено назвали и комендантъ на цълия градъ. Соко

ловъ се върналъ отъ позицията, за да се приготви по-до-

бръ, а за св. Никола се отправилъ стотникътъ Павелъ х.

Симеоновъ съ тридесетина души. По тоя начинъ прохо-

дътъ билъ провизорно заварденъ.

Не по-малко опасенъ е билъ входътъ откъмъ Златиш-

кия пжть. Златишкото поле хранъше много турски села и

махли, че и населението въ ония мъста бъше много фана

тично, та е задавало страхъ на Панагюрци. Илю Петде-

сетникътъ билъ отправенъ да заварди на Медетъ оня опа

сенъ Златишки пжлъ. Около 200 души се приготвили

веднага за тамъ. Тъ пръспиватъ отъ горна страна, близо
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до града, а сутрината рано гол-Ьма часть отъ тъхъ, около

80 възстаника, изкачватъ се на самия Медетъ, дъто копа-

ятъ шанцове. Тукъ, на тая позиция, за помощникъ на Иля

е билъ отреденъ и Манчо Маневъ, за когото вече и други

пжть споменувахме.

IV.

Временно правителство и военниятъ съвъгь. Кратки биографически

<5ъ\л-бжки за членовете. Филипъ Щърбановъ. Кр. Ив. Гешановъ. П. Р. Мачевъ.

Искрю Мачевъ. Ив. Ст. Лжуджевъ. Т. Влайковъ. Захария Койчевъ. Маринъ

Шишковъ.

ЕдноврЪмено съ насочени единично за самоотбраната

на града военни м-врки, направени били и администра

тивни разпореждания отъ общъ характеръ за цЪлия окржгъ.

Революционниятъ комитетъ се нарекълъ Връменно прави

телство, а сжщо и воененъ съвътъ. Но тъзи м-врка е била

уговорена още отъ по-рано, и то кога се изработвалъ пла-

нътъ на възстанието. Въ сжщностъ обаче, тя е отгласъ на

онова ръшение, зето въ Оборище, споредъ което Панагю

рище се признаваше за административенъ и воененъ цен-

търъ на революционното царство.

Прочее, членове на военния свътъ или новото прави

телство тръбваше да бждатъ сжщитъ пакъ ония лица, които

образуваха и комитетския постояненъ съставъ. Прочее, гЪ

еж : Найденъ Дриновъ, Симеонъ х. Кириловъ, П. Бобековъ,

Филипъ и Петъръ Щърбанови, Искрйо Цв. Мачевъ. Зах.

Койчевъ, Тодоръ Влайковъ, Маринъ ДЪлчевъ Шишковъ,

Кр. Ив. Гешановъ, Ив. Джуджевъ и П. Р. Мачевъ. Живо-

тътъ на нЪкои отъ тъхъ, като Симеонъ х. Кириловъ и

Найденъ Дриновъ, ние познаваме въ кжеи чърти. Остава

да разкажемъ по нъщо изъ миналото и на другигв, за да

ни сж. сжщо познати, защото еднакво ще ги ср-Ьщаме и

по-нататъкъ при постепенното развитие на събитията.

Филипъ Щърбановъ, единиятъ отъ новоизбранигЪ град

ски векили, за когото се спомена по-напр-Ьдъ, билъ младъ

мжжъ, едвамъ на тридесеть и петь години. Той е роденъ

на 10 Септември 1841 година — въ Панагюрище, разбира
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се — по-малъкъ братъ на Петоа. Бащата, Стефанъ Павловъ

Щърбановъ, билъ богатъ и не безъ образование човъкъ, пол-

зувалъ се е съ уважението на всички свои съграждани. Той

се погрижилъ да обдари сина си, покрай грижливото домашно

възпитание, още и съ наука. Пръзъ 1847 година, Филипъ по-

стжпилъ въ мъстното училище и свършилъ— по тогавашната

програма — трети класъ. Слъдъ туй вече той започналъ да

работи, подъ ръководството на баща си, абаджийство.

Сл-вдъ бащината си смърть и до възстанието, Филипъ се

занимава съ сжщата търговия, и като виденъ и почтенъ

гражданинъ, бива избранъ векилинъ.

Филипъ живъеше послъ въ столицата, биде два или три

пжти народенъ пръдставитель, и почина едвамъ неотдавна1).

Вториятъ векилинъ — Кр. Ив. Ге-

шановъ— е роденъ пръзъ 1847 г. Той

е билъ синъ на богати родители. Като

чорбаджиско чедо, още повече, като лю-

бимецъ на баща си, той не по-малко е

билъ обичанъ и между съгражданитъ си.

Изначало, като търговецъ въ род

ния си градъ. а по-послъ пакъ като та-

къвъ въ Пловдивъ, той се научилъ да

пръзира турцитъ за своеволията имъ.

Пръзъ Септемврий 75 година, Гешановъ

напустналъ Пловдивъ, за ла се вър

не пакъ въ Панагюрище. Пролътьта вече той влиза членъ

въ революционния комитетъ и бива избранъ за векилинъ.

Споредъ разказътъ на нъкои, като членъ на воения съвътъ,

Гешановъ считали и за помощникъ на хилядника Бобе-

ковъ, който като интелектуаленъ шефъ на комитета, сега

бъше и воененъ глава на правителството. Но тъзи твърде

ния, разбира. се, не почиватъ на никакви данни, а пъкъ и

 

Кр. Ив. Гешановъ.

1) Азъ го виждахъ много пжти Макаръ и грухналъ подъ товара на го-

динигЬ и на пр-вживЪнигБ тегла, той бЪше все оше младъ и свЪтълъ по

ентусиазъмъ. РЪдко съмъ виждалъ тъй сърдеченъ, разсждливъ и добро-же-

лателенъ синъ на отечеството си. Нетърпимо го мжчеше и до последно врЪме

мисъльта за Македония и за безразсждното нехайство, и на правителство, и

на всички у насъ, които, споредъ него, пръттжпно безумствували по дЪлото

(Портрета му читателя ще намЪри въ II томъ).
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самитъ наименования, като шефъ, помощникъ и пр., нямаха,

както знаемъ, формално установенъ характеръ. Гешановъ

бъше сжщо единъ отъ тия, които съ оржжие въ ржка зеха

живо участие въ борбата противъ врага. Той почина въ

1898 година.

Най-стариятъ между всички членове на правителството,

по години, е билъ Дт>до Петко Ралйовъ Мачевъ, роденъ

въ 1820—26.

 

Дъдо П. Р. Мачевъ.

Д-вдо Петко е джелепсчи синъ, богатско чедо, затова

малъкъ още свикналъ да си държи главата права. Самъ той
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твърд-в младъ още станалъ джелепинъ. Храненъ жребецъ

като вихъръ го е носилъ, левентъ и безстрашенъ, по стам-

болскиттз кърища. Голтзмъ салтанатъ го обикалялъ: сеизи,

ясакчие,—всички съ отборъ коне, скжпо оржжие и разкош

но обл-вкло. Въ 1876, новъ идолъ вече въ душата му става

комитетската светиня. Като възрастенъ и влиятеленъ гра-

жданинъ, Петко Мачевъ билъ избранъ членъ въ революци-

онниятъ комитетъ, а слт>дъ прогласяването на възстанието,

естествено става членъ на Военния съвтзтъ. Пръзъ вр-Ьме

на революцията той почти постоянно придружава, както ще

видимъ, воеводата — Бенковски. А това е ставало, съ цтзль

да подкртзпя авторитета на послъдния— тъй като громкото

негово джелепско име естествено се ползувало съ прилично

обаяние между народната маса въ ц-влата оная околность.

Дъ\цо Петко доживЪ да види освобождението.

За Искрйо ЦвЪтковъ Мачевъ, другарь на Бобековъ по

учителство, бившъ пръ\дставитель въ Оборише, споменувах

ме не веднажъ досега. Той се родилъ на 22 Февруарий

1844. Макаръ и овчарь, неговиятъ баща, Цвятко Мачевъ,

билъ доволно събуденъ човъкъ. — Особено обичалъ и

уважавалъ той ученигв хора на своето връме. Ето защо,

щомъ чедото му, Искрйо, станалъ на седемь години, ба

щата го изпратилъ въ училището. Тукъ Искрйо показалъ

бтзлтзжити природни дарби, които привлекли вниманието

както на учителитъ, така и на гражданигв. Бащата билъ

въ възторгъ отъ успъхигв на сина си. Така той рано се

прощава съ любимата на всвкой баща мисъль да даде на

сина си своя собственъ занаятъ — овчарство — и р-вшава

да посвети Искрйо на учителство, макаръ че туй звание въ

ония връмена и да бтзше съвсъмъ незавидно. И наистина,

щомъ Искрйо свършилъ курса на Панагюрското училище—

което, споредъ' тогавашната програма, притежава само три

класа — условилъ се учитель въ родния си градъ. На тази

длъжность той пр-встонлъ до 1 Септември 1869 година.

Пртззъ учебната 69-70 Искрйо слъдвалъ въ Пловдивската

семинария. Слъдъ свършването на учебната година обаче,

завърша се пакъ въ Панагюрище, дъто наново се заловилъ

за учителство, занаятис, на което го намираме и сега, кога
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то се прогласява и възстанието. Той бъше, както знаемъ,

единъ отъ двамата панагюрски представители въ Оборище.

Иванъ Стояновъ Джуджевъ ни е слщо до извъстна

степень познатъ. Той е сжщиятъ, който въ надвечерието

 

Искрю 1Мачевъ.

на самото възстание биде пратенъ въ Цариградъ, заедно

съ Андонъ Балтовъ за пушки. Той се родилъ на 2 Ок

томври 1844 година, синъ на знатния и доволно богатъ

панагюрски търговецъ, Стоянъ Джуджевъ. Когато станалъ

на седемь години, пратили го на училище, ала младиятъ
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човъкъ едва що научилъ шо годъ да чете и пише, и сигбт-

ливиятъ и набоженъ баща го оставя при себе си, за да му

води търговскитъ книги. Пръзъ туй връме Джуджевъ изу-

чилъ и абъджилъка. Отъ рано свикналъ съ зсмания—давания,

 

Ип. Джуджевъ.

Иванъ скоро се обянилъ и самостоятеленъ търговецъ на

абаджийска стока. А той е билъ то:ава сдвамъ на около

15— 16 години. Той пръкарвалъ бало и шаеци въ Сърбия,

отд-вто, въ замъна, о.иънъ богатство, придобилъ и духъ

за свобода. Той бъше главниятъ доставчикъ на оржжие

за Панагюрище, както и за цълата околность. Като н-вмале»
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вече какво да се купува въ Пазарджикъ и Пловдивъ, хва-

налъ да пръскача и до Цариградъ. Прочее, пакъ тамъ го

заварва посл-бдния плть и възстанието.

Тодоръ Влайковъ е роденъ пръзъ 18 33. Бащата му

билъ строгъ човвкъ, а майка му кротка и работна жена.

Овмейството било бъдно. Бъдностьта не позволявала на

■ 

Т. ВллЯковъ.

родителигв да полагатъ особени грижи за възпитанието на

сина си. Все пакъ, въ д-втинство Тодоръ получилъ извъстна

грамотность и научилъ абаджилъка. На 1 8 годишна въз-

расть, съ спестенитъ отъ калфалъха сто-двъстъ- гроша, от-

ворилъ кръчма въ Панагюрище и спечелилъ добри парици.

Пр-взъ 1857 напуща обаче кръчмарството и започва аба-

джилъкъ. Изпървомъ въртЪлъ тази търговия съ шита сто
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ка въ южнотракийския градъ Чорлу, а отъ 1864 заръзалъ

тържищата въ оня край на Турция и започналъ да търгува

съ София, Нишъ, Пиротъ, Видинъ и съ тогавашна Сърбия,

но не вече съ готови дръхи, а съ сурови аби и шаяци.

Съ тази търговия се занимава той и до прогласяване на

възстанието. Пръзъ послъдната година той е съдружникъ-

на „Градското абаджиско дружество," което разполага съ.

единъ капиталъ отъ не по-малко отъ двадесеть хиляди

гроша.

Гурбетътъ и постоянното кръстосване по Османската

Империя благотворно се отразили върху неговото разви

тие. Сигурно, пакъ тамъ е коренътъ на свободния духъ у

негс. Разказватъ, че при едно връщане отъ Сърбия, като

минавалъ пръзъ нъкакво село по пжтя между София и

Панагюрище, вшгвлъ една сцена, която дълбоко го възму

тила, и която имала по-послъ р-Ьшающе значение въ не

говия животъ. На селския мегданъ заптиета навързали по

чти всички селяни, накарали ги да легнатъ на земята и

ги бияли по гърбоветтз, посл-в ги обърщали, и бияли ги по

корема. Кметътъ качили на една върба, а единъ селянинъ

накарали да свче върбата. Разбира се, че тия заптии сж.

били законни правителствени агенти и сж събирали данъци ?

Тази дивашка сцена, това унижение на цъ\лото племе силно

покъртило душата на мислящия вече и свободенъ по духъ

мж.жъ, и чувството на възмущението легнало като съме за

отмъщение въ душата му. По-нататъкъ ние вече знаемъ,

какъ той става единъ отъ първитЕ привърженици на Бен

ковски, още отъ начало, когато апостолътъ се явява въ

Панагюрище.

Захария С. Койчевъ б-вше вроденото человЪколюбие

между ония, които се гласяха кръвь да проливатъ. Той се

родилъ въ Панагюрище пръзъ Юли мъсецъ 1836 година.

Макаръ и богаташки синъ, не е билъ разглезенъ, а расълъ

въ трудолюбие и кротость. Въ Панагюрище Койчевъ по-

лучилъ първоначалното си образование, а около баша ги

заловилъ се и за търговия. Пръдъ възстанието той се за

нимава пакъ съ абаджилъкъ и билъ е доволно богатъ. Той

е единъ отъ най-симпатичнигв личности между всички чле
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нове на Привременното Правителство. Захария Койчевъ се

обявява искрено противъ пълномощията, гласувани въ Обо

рище, но, по своя хуманенъ духъ, не малко способст-

вува отпослъ- за да се изгладятъ распригв между Бен

ковски и Панагюрци. Въ сраженията около Панагюрище

изпосл-в той зема лично участие и, както почти всички

членове на Привременното Правителство, дожив-Ъ да види

свободата на България.

Маринъ Д-влчовъШиш-

ковъ (Юруковъ) се родилъ

пр-взъ 1840. Той е синъ на

родители, които по матери

алното си положение сс

броятъ като хора отъ

ср-вдна ржка. Въ панагюр

ското училище Маринъ по-

лучилъ грамотность и още

отъ малъкъ се пр-вдалъ на

търговия. Революционниятъ

духъ въ него се дължи, по

всвка в-вроятность, на влия

нието на мастните неправ

ди. Когато Шишковъ билъ

твърдв младъ и никакъ не

запознатъ съ революционно

то движение, случило се, че

едно Заптие покарало б"Б- Захария Койчевъ

денъ н-бкой си чов-бкъ да

го арестува за неизплатена вергия (данъкъ). Това било пръдъ

дюкяна на Шишкова. Възмутенъ отъ дълбочините на душата

си, той залЪпилъ на заптието такава една шгвсница, че оня е

трЪбало дълго да я помни. Разказватъ, че заптията е билъ

поразенъ отъ смътюстьта на младия човЪкъ, напустналъ

бъ\цняка и си отишълъ. Огвдъ малко обаче, ето ти че иде

онбашията съ трима вече заптии, които хващатъ дръзкия

застжпникъ и го арестуватъ. Ала мнозина младежи — по*

вечето немирни глави — по единъ заплашителенъ начинъ

се застжпили за затворника, и властьта се видъла принудена
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да го освободи. Тръба да забъл-вжимъ, че подобни лудешки

постжпки често си оставатъ въ ония тъмни връмена като

домашна разправия. Законътъ нъма още тия широки раз

клонения и не разполага съ оная гжста и всъкждЪ ед-

 

М. Д. Шишковъ (Юруковъ).

накво сплетена и обща мръжа, въ която днесъ ще попадне

всбкой, малъкъ или голъмъ пръстжпникъ, макаръ клд-вто

и да се извърши пръстлшлението. Съ своя живъ и безпо-

коенъ духъ, Шишковъ естествено става изпослъ единъ отъ.
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ярките съдвйци на комитетското начинание. Той сжщо при

дружава Бенковски въ н"вкои отъ обиколките му.

Съ живота на П. Щърбановъ, братъ на Филипа, ге

роичната смърть на когото краси страниците на борбата

въ Панагюрище, по-късно ще се запознаемъ отблизо.

Т"бзи сж, прочее членовете на привременното прави

телство.

V.

Общи разпоредби. Възвание по окрлга. Убиване на пждари. Петлеш-

ковъ и другите комисари на пжть. Конакътъ на новата държава въ Пана

гюрище.

Сега, да се повърнемъ пакъ къмъ административните

и общи разпоредби.

Огвдъ като вълната на първото безумно изступление

преминала, разпоредено било да не се убиватъ повече турци.

Кятибинътъ отъ конака и други безоржжни мохамедани,

хванати изъ града, били запрени въ нарочно отредена за

затворъ кжша. Наредили да ги пазятъ, както и да ги хра-

нятъ и нагледватъ — което вече действително показва мж-

дъръ държавнически тактъ.

Предстояло неотложно да се извърши най-важното —

да се разпратятъ възвания по целия окржгъ, че възста

нието е провъзгласено. Текстътъ на възванието беше из-

работенъ отъ специалната комисия и нуждното число на

писани екземпляри чакали само да се подпишатъ. Местото за

дата, кога е обявено възстанието, оставили праздно. Раз

бира се, че сега вече могли и това да запълнятъ, или; по-

добре, немали никакъ нужда отъ дата. Споредъ ранното

онова решение, възванията требаше да отидатъ по своето

назначение петь деня преди срока на възстанието, а тогава

само и датата щеше да има значение, но сега всичко иде

изеднажъ. Петлешковъ се заловилъ живо за работа. Той

подписвалъ всеки листъ възвание, като турялъ отъ долу

по единъ червенъ кръстъ — отъ кръвьта на убитите турци.

Сжщиятъ този день — дваесети Априлий — въ града

били слезли мнозина отъ околните села. То било вторникъ
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— день за пазаръ въ Панагюрище. Сега, това сборище отъ.

хора улеснило и прокламирането на новото дъло. Всъкой

земалъ по една прокламация и се отправялъ въ селото <:и

да дига възстание.

На всички селяни Бенковски строго заповъдалъ, щомъ

провъзгласятъ възстание въ своето гнъздо, да убиватъ, пръди

всичко, пждаритъ си. Съ тази мърка Бенковски гонил1>

двояка цъль. Ролята на пждаритъ въ всъко село е била

по онова връме сжщата, както оная до неотдавна въ Ма

кедония. Пждаринътъ е билъ обвъзателно турчинъ, а най-

често арнаутинъ. Той не е човъкъ на длъжностьта,

т. е. не е слуга на селото, но назначението му е било

да бжде пръдставитель и ухо на властьта. Като такъвъ„

той, съ доносигв и клъветитъ си, билъ е страшилище, и

доминиралъ е селото и притискалъ мирнитъ жители. Въ

ново връме тръбаше цъла европейска намъса, за да се

пръмахнатъ— съ специални реформени мърки—тъзи дра-

конски пждари отъ селата на бъдна Македония: толкова

турското правителство чувствуваше още опора въ гвхъ.

Разбира се, че изгодитъ отъ тъзи евтини шпиони сж били

по-добри, а не по-лоши и въ 1876 година за правителството.

Съ заповъдьта, всъко село да убие своя пждарь, Бенковски

е гонилъ, казахме, двъ цъли едновръмено. На първъ редъ,

всъко село се спасявало отъ по единъ върлъ шпионинъ^

и послъ, селянитъ сами се кръщавали въ бунта. Бенковски

добръ пръдвиждалъ, че при първа несполука съ възста-

нието, слабодушниятъ селякъ ще се повърне въ покорность

и дори ще се обяви противъ своитъ водители. Пролъе ли,

обаче, еднажъ кръвь, и то на единъ въренъ агентъ на

властьта, селякътъ вече ще знае какво го чака, и 'ще се

държи докрай за дълото.

Ония членове отъ специалната комисия, които не били

се още разотишли, побързали, съ възвание на ржка, да се

завърнатъ по своитъ мъста. Попъ Груйо тръгналъ за Баня,

Нено Гуговъ се завърналъ въ Петричъ. Той билъ задъл-

женъ, по пжть, да ускори възстанието въ Мечка и Поибрене.

В. Петлешковъ, брациговски пръдставитель, натоварилъ

се да разнесе новината за възстанието почти по цълия ро
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допски край. Той зелъ възвания за Т. Пазарджикъ, Пещера,

Батакъ и Брацигово и още сжщата вечерь се отправилъ

на пжть.

Едновръмено били пратени възвания и въ Пловдивъ,

Сливенъ, Г. Оръховица и Вратца. Отъ Пловдивъ единъ

екземпляръ отъ възванието минава и въ Перущица.

Куриерътъ отъ Копривщица се върналъ още сжщата

вечерь съ писмо на ржка, че възстанието е възприето и

провъзгласено въ цълия окржгъ. Черновъждъ допустналъ

една голяма неточность, като твърди, че съ куриерътъ

тръгналъ за Копривщица и Найденъ П. Стояновъ. Ние

:^наемъ, че Даскалъ Найденъ е привтасалъ на обсадата на

Неджипа въ конака. Слщата неточность възприелъ и по

втаря г. Димитровъ '). Найденъ стигна, както знаемъ, за

едно съ Караджовъ, и то доста рано утриньта въ Ко

привщица.

Най-хубавото здание въ Панагюрище — кжщата на

X. Лукови — било избрано за помъщение на връменното

правителство. Околните згради били отчуждени и пръвър-

нати въ л%ярници за куршуми, складове за муниции и други

припаси, за конюшни и т. н. Надъ широкитъ порти на пра

вителствения домъ развъло се революционното знаме. На

вратата поставили стража. Една нова държава бива издигната

и стои вече на свои нозъ\

ГЛАВА ПЕТА.

Около Панагюрище.

I.

ДуховегЬ въ Стрелча. Четата на Хорча. Воловъ и Икономовъ на пжть

до Стръдча Обиръ на турската махала и начало на обсадата на турската

джамия. Помоть отъ Копривщица.

Сега, единъ сериозенъ въпросъ, който не бива да се

отлага ни на минута, остава неразръшенъ : освобожде

нието на Стрълча.

1) .Княжество България*, томъ II, стр. 422.
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Въ Стрълча — това ние знаемъ— живъяха една махала

— на брой до 40 кжщи — съ 130 души турци и друга

махала 32 кжщи и 70 души татари. Тръбаше прочее съ

тбхъ най-първо стрълчани да си видятъ смътната, че тогава

едвамъ да считатъ себе си господари на селото. Освънъ

това, наблизо до Стрълча е разположено чисто турското

пгбздо Османово. Неминуемо бъше. османовци да не дойдатъ

на помощь на своитъ едновърци въ Стрълча. А въ такъвъ

случай, стрълчани щъха да се изложатъ на голъма опас-

ность, като попаднатъ между два огня. Но най-главното е,

че можеха да бждатъ разбити още въ самото начало на

възстанието.

За щастие, върху тази фатална страна на стрълчански-

гб работи мислятъ не само въ Панагюрище, но едновръ-

мено и въ Копривщица.

Още къмъ объдъ, на 20 Априлий, отъ лагера на Каб-

лешкова тукъ привтасалъ Илйо Кидосковъ, за да яви на

стрълчани, че възстанието е пламнало. Това извъстие ту

рило въ тръскаво движение селянитъ. И веднага отъ Стр-влча

тръгватъ за Панагюрище Енчо Фингаровъ, Милю Филиповъ»

и Милю Балтовъ, за да видятъ какво ще стане и тамъ, та

да провъзгласятъ, най-послъ, и тъ, ако тръба, възстание въ.

селото си. Вънъ отъ това, пратеницитъ имали за задача, да

поискатъ неотложна помощь.

За това отиване въ Панагюрище, Милю Балтовъ

макаръ и противоръчиво донъкждъ — бълъжи въ запискитъ

си: „На 20 Априлъ сутриньта, въ турското кафене единъ

турчинъ се захвалилъ на българитъ, чс Неджипъ кърагасж.

отъ Пловдивъ отишълъ въ Копривщица да лови комити и

че отъ тамъ ще доде въ Стрълча. Това се донесло веднага

на стрълчанския комитетъ, който се уплашилъ. Тоя на

часътъ изпратилъ съ писмо до Бенковски по тъзи работа

Милю Балтовъ, Милю Филиповъ, Енчо Фингаровъ и Ди-

митъръ Костовъ малкиятъ. Додъто Бенковски прочете

писмото на стрълчани, привтасалъ и куриерътъ отъ Коприв

щица съ кървавото писмо. Енчо Фингаровъ се метнал ь на

аления конь на убития йошурджия и пръвъ пристигналъ въ

Стрълча за да съобщи за провъзгласеното възстание
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Коньтъ на йошурджията билъ познатъ на стр-влчани и по-

служилъ за най-добро доказателство. Сжщевр-вмено и огь

Копривщица привтасалъ Илйо Кидосковъ, стр-влчанинъ, който

него день случайно се нам-врилъ тамъ, и който пъкъ из-

въттилъ за станалото и тамъ възстание".

Пратениците отъ Стрелча могли сж да тръгнатъ пръди

или сл-вдъ копривщенския куриеръ, но сж извършили едно

и сжщо.

Така че, по единъ или другъ редъ — за по-голъма

точность тукъ не може дума да става — до надвечеръ,

20 Априлъ, стр-влчани имали изв-встие и отъ Копривщица,

и отъ Панагюрище, че огънътъ гори. Ще си припомнимъ,

че СтрЪлча се намира почти на еднакво разстояние — отъ

2 до 3 часа—отъ едното и отъ другото бунтовно гнъздо.

Стрелча е много важенъ пунктъ между Копривщица

и Панагюрище. Ако това село не възстан-вше, сношенията

между двата възстанически центрове бъха почти пр-вкжснати

По-късно ще видимъ, че щомъ Стр%лча падна въ турски

ржцъ, бърже б-вше ръшена сждбата, както на Панагюрище

така и на Копривщица.

Отъ тримата стр-влешки пратеници, Енчо Фингаровъ,

както казахме, се повърналъ веднага, като билъ яхналъ

коня на убития въ Панагюрище пръдъ очигв му йошурджия.

Сега, стрълчани вече знаяли, че сл-вдъ Копривщица дигнало

се и Панагюрище. Прочее, не могли и гв вече да стоятъ

мирни. Фингаровъ донесълъ насърдчителното изв-встие, че

още тая вечерь една чета панагюрци ще дойде на помощь

на Стр-Ълча, и че неговитъ- двама другари - Милю Фили-

повъ и Милю Балтовъ — останали назадъ, за да придру-

жатъ панагюрската чета насамъ.

И наистина, това бъше сжщинска д-вйствителность.

Бенковски пр-Ъдложилъ енергичната и необходима м-врка,

а пъкъ и панагюрци сами не стояли далечъ отъ мисъльта

за нея. Съ една дума, ръшено било да. пратятъ незабавно

помощь на стрЪлчани.

Тръба да заб-влтжимъ, че това разпореждание, дадено

елнажъ, бъше и първата военна, административна и завое

вателна стжпка на революционното правителство и — за

щастие — стжпка твърдЪ мждра и своевременна.
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Оставаше да се види, дали ще сполучи тя като първъ

опитъ или не.

Новината за помощь особно окуражила и тъй силно

възбудените и въ революционенъ възторгъ плуващи стръл-

чани. Било привечерь. Черковните камбани ударили на тре

вога. Всичкото мжжско население отъ 200 кжщи и 750 жи

тели, скочило на крачъ, въоржжено и готово да се пустне

въ променливите изпитания на борбата. Турците, уплашени

отъ движението и особно като чули, че Панагюрище и

Копривщица възстанали — което се тржбило, то се знай,

съ тържество на вси страни изъ селото — притаили се въ

домовете си. А въ това връме, развълнуваното българско

множество се качило на Сърбенецъ — една височина на

половина часъ надъ селото — за да причака панагюрските

спасители.

Духовенството, разбира се, сжщо не оставало на страна

отъ веролюбивото паство. Съ хоръгви, кръстове и свъщи

излъзло то до „Сливата" — пакъ вънъ отъ селото — за да

благослови идящето христово войнство.

Панагюрци не можеха да закъснеятъ и да не се явятъ.

Гонени отъ сжщия ентусиазмъ, отъ сжщата тръска на

стрелчани, те овреме се стегнали отъ дома си. Слънцето

не се било още скрило на западъ, когато една чета, подъ

воеводството на стотника Ив. Мариновъ Хорчовъ, хваща

патя за Стрълча. Сведенията за численностьта на тая чета,

както и всички други сведения отъ тоя родъ — особно за

цифри и всекаква подробность — съ които разполагаме,

еж ненадеждни и разноречиви, защото и памятьта на хо

рата е непостоянна. Споредъ едни съучастници, четата е

била около седемдесеть души — или, както казва Милю

Балтовъ, опредълено — седемдесеть души; а споредъ думите

на самиятъ воевода, който, както знаемъ, още е между

живите, четата е брояла 105 души. Ала най-вероятното е,

не на края на Панагюрище хората сж били повече отъ 105,

но за по-късно, като имъ омръзналъ пжтьтъ, не малко ще

да са се върнали.

Разтоянието отъ Панагюрище до Стрелча е между два

и три часа за пешаци. Дружината, която се запжтила при
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заникъ слънце, ще да е стигнала въ Стрълча слъдъ 9 часа

лртззъ нощьта, поср-вщната съ гръма на черковнигв камбани.

Съгласно ръшението на военния съвътъ въ Панагю

рище, съ дружината сж пжтували Воловъ и Икономовъ.

Т-вхното назначение било да идатъ за Копривщица, а отъ

тамъ Икономовъ билъ назначенъ да мине и по-нататъкъ—-

къмъ своя районъ: споредъ общия планъ.

Първото разпореждане на Хорча, щомъ пристигналъ

въ Стрълча, било, да се завардятъ главните изходи на се

лото. Поставени били стражи на Панагюрския и Коприв

щенски пжтища („ Крушака"), на Св. Петка и Св. Георги,

височини, които пазятъ отъ къмъ Османово.

Споредъ нтжои сведения, още съ пристигането си въ

Стр-влча, Воловъ пратилъ Гавраилъ Гуджевъ и Динчо Кръс-

тевъ, стр-влчани, до селата Крастово и Старо-Ново село да

прогласятъ и тамъ възстанието. Ала на Старо Ново село

бЪше извъстено, както знаемъ, още пр-взъ деньтъ и то отъ

Копривщица.

Между това, работит-в вжтръ- въ сьмата Стрълча се

развили твърдъ- своеобразно.

Още ^жщата нощь, 20 сръщу 21 Априлъ, възстани-

цитъ нападнали твърдъ немилостиво турската махла и я огра

били и изгорили. Тръбва да се признае, че тъ, въ тоя

случай, сж двйствували твърдЪ непростително и противъ

всички резолюционни правила. Това е заставило, навърно,

и турцигв да се защищаватъ съ ръдка твърдость. Накрай,

нападнатитъ се скриватъ и укръпватъ въ единствената въ

селото джамия, разположена до самия източенъ край на се

лото, на бръта на Стрълченската ръка.

Нека пакъ отбълъжим ь, че съ д"БЙ:твията си тукъ

възстаницитъ показватъ, колко у тъхъ са били силни без

умните страсти, а е слаба дисциплината, и колко гв сами

сж слабо приготвени като войници и безсилни за всъко во

енно предприятие. Мнозина отъ въз:таницитъ се увлекли

да грабятъ котли, килими, нанизи, като забравили, за какво

сж били пратени тукъ. Самъ Хорчо допипалъ една огър

лица отъ златни монети — издърпана насила отъ шията на

нъкоя бъдна и беззащитна туркиня при общото и неокаче
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ствимо плЪчкосване — и заграбения блЪскавъ нанизъ без

срамно пришилъ на калпака си. Трофей ! Естествено, на-

чалникътъ на бунтовниците ще да е ималъ, при тая теа-

тралность на своето натруфване, видъ на полудивъ азиатски

бандитъ. Ала изступлението е било тъй велико, че още

никой не се опомва. Тия бунтовници, всбкой отъ които е

единъ почтенъ и достоенъ работникъ, сега сж неузнаваеми.

Дори Хорчо има см*Ьлостьта да се гордее и да се хвали

пр-Ьдъ всички, че е победитель на турската махла. Че и

навалицата е ликувала за лесната шгвчка, като се вярвало

дори, че тъкмо тя — плочката—е търсената победа, безъ

да пръдвиждатъ бързото и горчиво разочарование.

Обаче, безумието на възстаницигв да грабятъ и да

плъчкосватъ имало и едно добро последствие. То ще да е

помогнало именно, и да се избегне престъпното клане. По

гълнати отъ тарашуване на цънни предмети, освободителите

на България изпустнали изъ видъ враговете си. Турцитъ,

въ това време, използуватъ момента на лакомията, за да

прикриятъ своята челядь въ джамията и джамийския дворъ,

заграденъ съ високи стъни, а сами, въоръжени доста до

бре, приготвили се на отчаяна самоотбрана. Тъ били до

статъчно хитри, за да не се разбъгатъ по полето, дЪто

можеха да бъдатъ поединично и лесно избити.

Пожарътъ и безчинията погълшатъ цълата нощь вни

манието на ратниците. Сутриньта едвамъ тъ пристъпили

къмъ своята важна задача — обсадата на турския лагеръ. Но

тукъ скоро тъ сами виждап , че съ безсилни съ старите

свои пушки не само противъ кръпостьта на стънитб, но и

сръщу по-доброто оръжие на неприятеля.

Джамията е разположена на равно и ниско место и се

намира, както казахме, ка източния край на селото, отд-Ьто

протича малка балканска ръчица. Турцитъ заели позиции

по всички отвори на сградата и дори отъ покрива обстрел

вали неприятелите си, отъ които никой не см-вялъ не само

да се доближи, но и да излезе на лице. ВъзстаницитЬ

стояли околовръстъ, прикрити задъ шумака и воденицата

— на срещния брегъ на реката, която въ сухо време е

една баражи по големите каменни буци, навадени въ лег
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лото й, може всвкой да я прескочи, безъ да си накваси

обущата. Но имало прикрити нападатели и по близкигв на

джамията здания.

Вр-вмето се губило въ безц-влна пр-встр-влка. Подаде

ли се чалма на прозорецъ или отъ нЪкжд-б, възстанницитъ-

дружно изпразвали пушкигв си по нея, изхарчвали сиро-

машкия български куршумъ безъ да улучатъ н-бкого. Во-

ловъ пръ\дложилъ да се иска помощь отъ Копривщица. Той

чувствувалъ, може би, че тр-вба най-скоро да се свърши

съ тия турци, защото може отвънъ да имъ дойде помощь^

а тогасъ всичко нгвше да бжде изеднажъ изгубено.

За Копривщица билъ изпратенъ да иска помощь Ганчо

Гилимняновъ. Копривщенци се отзовали бързо на зова на

своитъ съсвди и пратили една чета отъ двадесетина мом

чета, които стигнали кждв привечерь на 21 Априлий,

подъ воеводството на хилядника Найденъ П. Стояновъ,.

въоржжени всички съ шишанета. Новигб нападатели зели

позиции на Св. Георги — височинка на другия брътъ на

р-Бката — и макаръ да сж. били малко по-далечъ отъ дру-

гитъ обсадители, обстрълвали, обаче, съ по-пжвмъ усп-вхъ

джамията, защото пушкигв имъ били по-силни.

II.

Първо излизане на Бенковски отъ Панагюрище. Пжтьтъ на .генерал

ния шабъ'. Възстание въ Мечка. Убийството на пждаря Вайсалъ. Решението

на Мечани да не се пръселватъ въ Панагюрище.

Но да се върнемъ пакъ въ Панагюрище, за да видимъ

какви нови разпореждания слъ\цватъ изъ столицата на въз

станието и какъ тия разпореждания раздухватъ все по-на-

татъкъ пожара по близкигв до центра мъста изъ окол-

ностьта.

Самъ Бенковски не искалъ да стои нито единъ часъ

вече бездвйственъ въ Панагюрище. Слъдъ като изпраща

Воловъ и Икономовъ за Стр-влча и Копривщица, той си

подбралъ една дружина или, по-добр-в, „единъ щабъ", както

сполучливо се изразява 3. Стоянов?,, и всички, около два-

десеть души, на коне се отправили за Мечка.
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Въ дружината били, осв-внъ Крайчо, още Т. Георгиевъ,

Т. Бълопитовъ, 3. Стояновъ, 3. Соколски отъ Перущица, и

отъ Военния Съв-втъ П. Мачевъ и М. Шишковъ. *) Къмъ

дружината се присъединилъ и Отецъ Кирилъ, игуменъ на

калугеровския манастиръ Св. Никола, който посл-в не се

връща, а продължава "своя пжть къмъ манастира. Той

отнесълъ порлката на Бенковски да възстанатъ всички

8-врни села въ оня центъръ и да се събератъ на удоб

но стратегическо мъсто въ планината.

Било вече нощь, когато дружината тръгва за Мечка,

та и късничко стигнали пр-взъ нощьта въ самото балкан

ско гн-вздо.

Тамъ, въ Мечка, работигв бъха, разбира се, тъй на-

пр-бдъ, както въ всички подговени м-вста въ окржга. Това

село още отъ самото начало на приготовленията принадлеже

ше и къмъ най-пр-вдаденигв на революционната идея. Още

на 31 Мартъ ц-влото село и въ черква,—публично, тъй да

ее каже, — дава клътва да бжде върно на двлото—н-вщо,

което описахме на свое м-всто.

Околностьта е горска и хората, като обитатели на пла

нината — двто скитатъ като овчари и дървари — били

всички отъ вр-вме още въоржжени съ кремъклии и евзалии

пушки и съ шишенета.

Първото изв-встие за възстание стига тукъ по слъ-

дующия начинъ.

На 20 Априлъ, около 5 часа посл-в пладнъ, отъ Па

нагюрище се прибрали Андрея Кърбала, Андонъ Дзяпковъ

и други селяни, които донасятъ на своит-в съжители извъ-

стие не само за провъзгласеното възстание, но и поржката

на Бенковски да првмахнатъ пждаря си. Не се минало ни

часъ, мъстния комитетъ, свиканъ на съвещание, р-вшилъ,

възстанието да се провъзгласи и пждаринътъ— куруджията

Вайсалъ — да бжде незабавно убитъ.

И дв-вгв ръшения били безпрепятствено и бързо из

пълнени. ,

Селянитв се раздвижили. На подозрителния ага, който

въ посл-вдно вр-вме билъ вече подушилъ за приготовленията,

*) 3. Стояновъ .Записки*, томъ II, стр. 34.
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казали, че ще посръщатъ колагасж Ахмедъ ага, който идълъ

отъ Панагюрище. Вайсалъ не се догадилъ, че съ измама

искатъ да го изведатъ вънъ отъ село, за да го убиятъ по-

лесно, и безъ шумъ, и запжтилъ се къмъ горния край

на селището — къмъ Панагюрския пжть. Съ него тръг

нали 8 души ръшени за работа възстанници. Между тъхъ

еж : Ив. Ф. Домусчийски, Цвътко Клисурецт, Ненчо и Само

Дуракови и Цвътко Стояновъ. Едва-що стжпили накрай се

лото, на открито, Домусчийски сграбчилъ ржцътъ на не?

върника отдиръ, Цв-втко Стояновъ му отнелъ оржжието —

ножъ и чивте пищове — отъ поясъ, и отвели го въ Гудже-

връгово дере — наблизо отдъсно.

Само Дурака носилъ сабя — работа на единъ саморо-

денъ майсторъ, Никола Ковачъ, циганинъ отъ шопско. Този

ковачъ, живъ още, е и великиятъ Крупъ на възстанието по

тия мъста. Той фабрикувалъ много ножове —- нъкакви из

правени и тежки коси отъ ковано съ чукъ желъзо— и по-

правилъ не малко вехти пушки и пищови: единствената

опора на възстанието. Съ ножа на Дурака заклали клътия

турчинъ, а съ собствения неговъ ножъ го доклали, защото

р-взалъ по-хубаво.

Въ селото нея вечерь никой не мислилъ за сънь. Упо

ението било всеобщо. Новото искуство да колятъ турци и

да се радватъ на свобода, разбужда задръмали, спотаени

инакъ, но вродени чувства.

А въобще и тукъ, както по всички развълнувани мъ-

ста въ онази чудна и памятна пролъть, изглежда като че

ли възстанието — това рискувано дъло, което обещаваше

само кръвь и разорение — като че ли то, възстанието, да

не е сега въ своето начало, но като да се е свършило вече»

увънчано съ успвхъ, и сега, при ослъпителния изгр-ввъ н^

свободата, настжпватъ праздненства, ликувания и бляскави

ср-вщи. Такъвъ унесъ може да люлъе само единъ наивенъ

народъ, една сл-впа маса, но не и будно едно общество.

Когато наближили Мечка, Бенковски изпратилъ отъ своята

дружина Крайча Самоходовъ, съ още единъ, за да обадятъ

на селянигв, че той пристига. Било вече десеть часа пръзъ

нощьта, ако не и по-късно. Цълото село, като единъ чо
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вЪкъ, се притича на горния край, за да посрещне знатния

воевода. Бенковски, който изобщо, по прим-вра на старите

копривщенски чорбаджии, обича да си дава господарски

видъ, държалъ на мечани громка р-Ьчь, безъ да слиза отъ

коня си. Духовенството пръдложило да служатъ благодар

ствена литургия въ черкова, но било имъ отказано, защото

дружината бързала да продължи пжтя си.

Бенковски отдвлилъ до дваесеть души по-добръ- въо

ръжени Мечене, образувалъ една чета, и пратилъ ги въ

Панагюрище Тв стигатъ съ връме на местоназначението

си и пр-внощували на св. Никола — укръпленията на Па

зарджишкия пжть.

Н-вкои отъ въоръженитъ хора Бенковски повелъ съ

себе си, за да увеличи своята свита, а съ това и самъ ста-

валъ по внушителенъ и по-силенъ. Съ гвхъ тръгва той за

Поибрене и Мухово.

Като зелъ по-добритв въоръжени хора на Мечка, Бен

ковски заповъдалъ на селянигв да се прибератъ всички

въ Панагюрище. Но послъднитъ- си останали на своето :

мило имъ било да пазятъ огнищата си. Така оставатъ тъ

и до края на възстанието.

А тъй постъпиха, както ще видимъ по-посл-в, и много

други мъста, а съ това и планътъ на ц-влото дътю се на

руши съществено.

Бенковски, съ увеличена дружина, тръгва незабавно

за Поибрене. Разстоянието отъ Мечка до тамъ е единъ часъ.

III.

Иъ Поибрене. Убийството на пждаря Рамчо. Разпоредби на Бенков

ски Стражи по разни проходи.

Въ Поибрене работитъ били вече също напръдъ.

Тука, сл-вдъ основаване на комитета, приготовленията

б-вха вървъли бърже въ своя развой. Бенковски посъща-

валъ често и самичъкъ селото. Населението бърже се въоръ

жавало. Събрали даже 82 лири, и тъ били внесени въ ко-

митетската каса въ Панагюрище за пушки. Но тия пари
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отнесе Ив. Джуджовъ, та сумата остава безполезна. Своитъ

въоржжени хора поибренци организували още съ връме на

чети. Стотникъ билъ Георги Петровъ Лангерата и десет-

ници Стоянъ Добревъ, Панчо Михаловъ, Стоянъ Каранико-

ловъ, Ст. Чунчуковъ, Тане Бълишки и др.

Послъ пладне, на 20 Априлий, тукъ дотърчалъ Антонъ

Н. Зяпковъ, единъ отъ членоветъ на комитета, и съобщилъ

за станалото възстание. Бърже зели мърки да убиятъ пж-

дарина Рамчо, който билъ помакъ. Този помакъ дълго пж-

дарувалъ въ селото. — Той се задържалъ тукъ 15—20 го

дини и се отнасялъ сравнително добръ съ българитъ, но

пакъ ръшилй да го пръмахнатъ. А туй било нуждно •

сега, за да изпълнятъ поржката на Бенковски, както и да

освътятъ началото на възстанието съ кръвь. На Рамчо

пръдложили да пръдаде сржжието си, което помакътъ из-

вършилъ съ добро сърдце, сръщу нъкакво объщание. Дали

му дума, че ще го пустнатъ свободно да си отиде по своему.

Уливеръ и Стоянъ Добревъ го извели изъ кжщата на Дас

кала — ужь да го съпроводятъ вънъ отъ село. Като из-

лъзли, обаче, накрая, опушнали го на вадата, близо до

село. Постлпката е, безъ друго, отвратителна. Тя поне

малко може да се оправдае. Но, въ ония критически ми

нути, едва ли може да се иска и по-голъма осмисленость

отъ хора, ръшени да воюватъ и да мратъ.

Цълото село излъзло да посръщне Бенковски на по

лето. Апостолътъ повикалъ свещеникъ Недълйо Иванозъ и

му заповъдалъ да земе голъмия кръстъ отъ олтаря на сел

ската черкова и съ него въ рлка да застане на чело на

воеводската дружина. Попъ Недълйо охотно изпълнилъ за-

повъдьта.

Малко по-сетнъ, както ще видимъ, когато на попъ

Недълйо е нъщо злъ, та не може да пътува, сжщиятъ

кръсть, на чело на дружината на Бенковски, носи Отецъ

Кирилъ, геройчниятъ игуменъ на монастиря Св. Никола при

Калугерово. Но заслужва да се простна малко повечко върху

тоя кръсть — една светиня на възстанието. СлЪдъ потуш-

ването на ц-влото дъло, Поибренскиятъ кръсть падна въ

турски ржцъ, но садбата бъше отредила, той пакъ да се
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върне на своето мъето, и сега вече краси пакъ хубавата

селска черкова тамъ, както я красилъ и въ онова вр-вме. На

кръста четемъ днесъ единъ надписъ, който ний ще приведем ь,

защото пъ него личи последователната история на тъзи дра-

пнгвнность. — „Московското и Петербургското словянско

общество, гласи тоя надписъ, украсиха настоящия кръстъ

за память на оная велика роль, която е той ималъ въ сжд-

бигв на България. Съ тоя кръсть свешенникъ Недълйо

и настоятельтъ на Татаръ-БазарджишкШ-тъ монастиръ Св.

Никола, Кирилъ (който умръ въ неволя отъ турцигв) сж

подали знакъ за народно възстание на 20 Априлий въ

* 1876 година въ Панагюрище, подъ пръ\дводителството на

Бенковсюй, когото турцитъ убиха въ бойтъ и главата му

се прЪнесе и погреба въ София. Настоящиятъ кръсть се

зе отъ турцигв по ходатайството на Софийскиятъ Митро-

политъ Мелетия и сега, въ 1878 година се връща въ с.

Поибрене, въ Филипополската область въ слава на Всемо-

гжщаго Бога и за радость на възкръсналата България".

Тр-вба, при случая въ Поибрене, дъто единъ кръсть

се туря на чело на възстаници, да отдадемъ право пакъ

на Бенковски, че колкото и демагогъ и фанфаронъ да е

той, но, като чедо на своето вр-вме и на своята ср-вда,

пакъ плаща извъстна дань отъ уважение къмъ всички ем

блеми на в-врата. Естествено, въ тая постжпка на Бенковски,

че туря на чело на своята революционерска дружина пакъ

кръста, тръба да видимъ в-врния тактъ и на единъ истин

ски народенъ водитель. Защото, върата е сб пакъ единъ отъ

най-силнитъ лостове, ако е дума да водимъ народни маси.

И тукъ, въ Поибрене, Бенковски отдъля по-юначнитъ

и по-опитнигб въ оржжие мжже и ги причислява къмъ дру

жината си. ПрЪди да отпжтува, той разпоредилъ да се за-

вардятъ грижливо всички проходи къмъ селото, като по-

ржчвалъ още, хората да сж на щрекъ сръщу неочаквани

нападения отъ турци и, въ случай на нужда, бърже да из-

въстятъ въ Панагюрище.

Стражи били наредени: 1. на Меченския плть, на мъ-

стностьта „Гнилата" ; 2. къмъ Петричъ на „Стругани ка-

мъкъ" ; 3. сръщу Раковица и София на „Св. Никола" ; 4.
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пакъ срт>щу Раковица и Б-влица на „Гола Могила" ; 5. къмъ

Ихтиманско на „Селището" ; 6. срЪщу Юруцигв на „Сла

тинска поляна"; 7. откъмъ Баня на „Вонещецъ". Стотникътъ

Лангерата разпоредилъ въ всички стражи, кждв по 4, кждъ-

по 6 души. Разпоредилъ слицо да се направятъ обкопи около

селото. Тбзи обкопи и до сега сж отчасти запазени. Разпо

редено било да се изнесе храна на скрито мъсто въ пла

нината. Поибренци избрали за тая 1гвль Харамлиовецъ.

IV.

Въ Мухово и долнигЬ села. Убийство на бегликчии и цигани отъ му-

ховци. Преселението на Церово и на всички 8 долни села къмъ Еледжикъ.

Дружината на Бенковски прЪзъ Юруцигв обратно въ Панагюрище.

По пжтя за Мухово дружината на Бенковски се уве

личава още повече отъ околнигв балкански колиби, отъ

д-Ьто прииждали въоржжени хора. Тя брояла сега до 200 души.

На зазоряване тая дружина стига въ Мухово. •— Му

хово е, както се знае, едно балканско село, на часъ и поло

вина разстояние отъ Поибрене — пакъ на рЪка Тополница.

Тука изв-встието за бунтъ било сжщо получено овръме и на

селението възстанало. Въ селото жив-вли н-вколко семейства

турски цигани. Освънъ това, въ сжщия оня день на възста

нието, въ селото пристигнали двама правителствени агенти

да събиратъ бегликъ

Меджидиигв отъ правителственъ данъкъ били вече

събрани, когато изв-встието за възстанието пристигнало отъ

Панагюрище. На бждащигв свободни граждани се досви-

д%ло да изпустнатъ гр-вшнигв свои б-вли пари, и гб на

часа р-вшили да си видятъ сметката съ бегликчиигв. На

паднали ги неочаквано въ кжщата, д-вто били слезли на

конакъ, и ги избили.

По тоя начинъ, и тукъ пламъка на възстанието пакъ

се освещава съ кръвь.

') 3. Стояновъ пише 3—4 души. .Записки" т. II, 44. Мухово съвсЪмъ

не се споменува въ рапортите на Скайлеръ и Берингъ, които се опитаха да

опрт»дъ\лятъ числото на всички убити турци.

История на Априлското, възстание, т. III . .: '6
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Единъ отъ мъстнитъ- цигани, на име Хасанъ, се зани-

мавалъ и съ шпионство пръдъ властьта. Отъ неговитъ до

несения били вече пострадали мнозина селени. Посл-вднитъ

сега, щомъ стигналъ Бенковски, оплакали му се за това. Во-

еводата запов-вдалъ да се хване тоя Хасанъ и да се обез

глави за примЪръ на другитъч Екзекуцията се извършила

на минутата, безапелационно. Тъй прочее, главата на цига

нина се търкулнала въ Тополница.

Другигв цигани, макаръ и мирни майстори-ковачи,

били сжщо навързани и арестували ги пакъ по заповъ\дь

на Бенковски. Това се е вършило, за да не би, като се

разбъгатъ отъ страхъ по вси посоки, да съобщатъ на окол

ните турски села за движението на четата. Споредъ раз

каза на нЪкои, въ числото на вързанигв билъ сжщо и сел

ския куруджия турчинъ, което не е точно дадено отъ други

изследователи.

Когато четата стигнала въ Мухово, било призори. По

чивали твърдъ малко. Макаръ и да не спали ц-Ьлата нощь,

Бенковски бързалъ. Муховци били вече стегнати за пжть.

Всичкия си имотъ, жени и дъща турили на коля за да тел-

лять къмъ сборното мЪсто на долнитъ села.

По слънце четата се отправила за Църово. Отъ Му

хово се присъединили къмъ нея още тридесетина възстан-

ници 1). Въ самото Църово не се отбили, защото вече не

станало нужда. Църовци съ жени и дъца, качени на кола,

били вече на пжть за Еледжикъ, за кждъто по изборъ се

отправиха всички околни селища.

Тр-вба да си припомнимъ, че Пазарджишкитъ- полски

села, между Марица и Ср-Ъдна-Гора, съгласно общиятъ

планъ, изработенъ въ Панагюрище, бЪха свободни да си

избератъ което обичатъ укръпено мъсто въ планината. Во-

дителитъ отъ Църово и ЛЪсичово насочили върхътъ Елед

жикъ, накадтуго сега бързали всички.

Четата застигнала църовци едва надъ селото и всички

заедно тръгнали надолу къмъ Лъсичово.

Нека кажемъ н-бколко думи повече за Църово. Бен

ковски отъ напръдъ изпратилъ човъкъ въ туй село, като

!) Зах. Стояновъ .Записки" т. II ст. 45.
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сръдоточно мЪсто, съ запов-Ъдь да извъхтятъ на околните

седемь други революционни гн-взда да пратятъ по дваде-

сеть души въ Л-всичево, отъ дбто ще мине четата. Но сега

отъ Ц/врово се присъединили къмъ Бенковски 60 души,

подъ водителството на Цвътко К. Бръшковъ. Т-взи по-

късно защищаваха, подъ командата на Ив. Соколовъ, Па

нагюрище и тамъ падна отъ гбхъ на пр-вднит-в панагюр

ски постове къмъ Ср-влча Митръ Г. Ропеновъ ; а нъжои отъ

сжщитъ- участвуваха и въ боя при Петричъ.

Повдигането на Ц-Ьрово станало по сл-вдующия начинъ.

Отъ Панагюрище дошли Ст. Г. Ковачевъ, Циганчето,

и Ст. Сердаровъ и донесли прокламацията за възстание на

20 вечерьта. Едновременно ц-вровци влезли въ споразумение

съ ближнигв села Л-бсичово и Калугерово. Въ последното се

б-вше върналъ Отецъ Кирилъ, за когото вече знаемъ. Оттукъ

известието бърже пропълзяло и по другите близки селища,

като Карамусалъ, Славовица, Съртхарманъ и Девехарманъ.

Значи, още на 20 Априлий възстанието е било вече провъз-

гласно въ Церово, а на 21 зараньта изловили турските ци

гани. Церово брояло, по Ст. Захариевъ, ) 20 кжщи, съ

450 жители, отъ които до 15 кжщи българи протестанти

и до 20 души цигани. Възрастните цигани били аресту

вани и подъ стража закарани на Еледжикъ. Тамъ закарали

и пазарджишкия евреинъ Исакъ Какомачо, за когото дълго

ни разправятъ Макгаханъ и Скайлеръ.

Него день, 21, всички 8 села пристигатъ на Елед

жикъ, съ жени и деца и съ всичка покжщнина. Въодушев

лението било голъмо. Имало даже 80 годишни старци въо-

ржжени.

Пренасянето до Еледжикъ става по слъдующия начинъ.

На м-встностьта гйола се събрали наедно всички възстаници

отъ селата : Ц/Ьрово, Карамусалъ, Калугерово, Л-бсичово,

Славовица, Съртхарманъ и Девехарманъ. А Муховци оти-

ватъ направо за Еледжикъ. Тамъ гв слезли въ дерето, на

речено „Градище".

Събраните на Еледжикъ села си избиратъ и воененъ

съв-втъ : пр-Ьдводитель Гене Г. Теллийски, помощникъ Тео-

филъ Бейковъ, ') членове : Ангелъ Г. Теллийски, Никола

0 3. Стояновъ .Записки", том. I, стр. 107.
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Клисурски (съртхарманецъ) ; Пено Урошовъ и Соколъ Ка-

чаковъ, отъ Славовица; Вълко Стойновъ и Христо Тотинъ,

отъ Мухово; Георги Сираковъ, отъ Калугерово; Атанасъ

Петровъ и Г. С. Мутевъ, отъ Карамусалъ; Ат. Добревъ и

Томе Василевъ, отъ Лъсичово. ')

Щомъ дружината на Бенковски, зараньта на 2 1 Апри-

лий, отминава Церово, по-нататъкъ пжтьтъ билъ съвършено

задръстенъ отъ кола и въоръжени хора. Целото населе

ние отъ Лесичево и Калугерово, отъ туй хубаво корито на

Тополница, като неимоверенъ живъ потокъ се струяло къмъ

Еледжикъ.

Картината треба да е била отъ редка трогателность.

Има велики идеи и техната сила ние познаваме въ

душата си. Нещо повече: ний я меримъ съ силата на соб-

ственните си чувства. Но когато видимъ една обаятелна

мисъль да възкреси неподвижните маси, туй поразява. По-

разяватъ ни грамадните жертви, които не сме нито поми-

слювали, стрескатъ ни подробностите, които до оня часъ

не сме искали да знаемъ. Тука е имало немощни старци, съ

патерица на ржка, които напустнали топлите си легла ;

до колата вървели пешъ едва що добили жени съ пеле

наче на рлка.

Всички отъ дружината на Бенковски се просълзили

предъ вида на великото народно движение. Заплакалъ даже

и Бенковски, най-жилавиятъ оракулъ на подвига.

И отъ тукъ по-добре въоржженитв се присъединили

къмъ дружината на Бенковски.

~ ~1) "Тръба да обясня, че за събитията на ЦЪрово има два лагера, пра-

вославенъ, по-го.тЬмъ, и протестански, по малъкъ, които сж изложили своите

спомени сжщо въ два протокола — по-голЪмъ и по-малъкъ. Току що даде-

нигб имена за предводители сж отъ голЪмия (православния!) протоколъ, ето

сега списъкътъ и на малкия протоколъ : Г. Г. Теллийски воевода, помощникъ

Никола Кочовъ ; съвътници : Н. Клисурецъ ; Ат. Малнновъ. отъ Славовица ;

Теофилъ Бейковъ, отъ Калугерово ; Добри Стояновъ, отъ Лъсичово ; Ат.

Динковъ, отъ Карамусалъ; Пенчо Котовъ и Вуко Стойновъ, оть Мухово.

Съвътътъ опръдълилъ стотници : Гене Балабановъ, Атанасъ Куртовъ, Хри-

стоско Гумнеровъ, Христоско Павловъ, Ангелъ и Пене Иванови Багови,

Никола Кодуковъ, Анпмъ Н. Клисурски, Атанасъ Райчовъ ^тъ Съртхар-

манъ), Ив. Пройкинъ, Кръстю Църовски, Гено Керака, Хр. Търлювъ, Стоилт»

Жабаровъ, Ив. Карановъ, Найденъ Нейковъ (отъ Мухово), Маринъ Марад-

жийски и Атанасъ Добревъ. Разбира се, всички тия имена тръба да земемт»

на въра. Азъ не се опитвамъ дори да поимиря и противоречието въ нтзкои

точки, защото най-послъ, малъкъ е интереса оть това.
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Четата се запжтила после това къмъ турските махали,

наречени юруцигЪ.

Треба да се забележи, че тука горските села пове

чето не съставлявагь едно цвло заселище, а сж пръснати

по нЪколко гнезда или махали, както се наричатъ тукъ, и

отделени на раздалечъ едно отъ друго по-между си съ до

лове и рътлини, често мжчно проходими. Такива махли има

около Петричъ, Мухово й Поибрене. Такива сж били и

Юруцитъ.

Турското население, пръснато по полето на работа, се

изплашило отъ многочислената конна дружина, сб въорж-

жени хора, и укрило се, както въ Стрелча, въ своята джа

мия. Страхътъ билъ още по-основателенъ, защото н-вкои

отъ дружината не могли безъ да си опитатъ пушките по

нтжои бъгащи.

Но за обсада не е могло ни дума да става. Защитни

ците на джамията били успъли да се въоржжатъ и не се

предавали доброволно. Тръбало дружината да се измае два

или три дни, за да ги принуди да сложатъ оржжие, а вр-в-

мето за Бенковски е вече много скжпо. Огвдъ нъкои без

целни изгърмявания, дружината продължила пжтя си къмъ

височинитт* надъ Елшица, отдъто побързали съ време да

се прибератъ въ Панагюрище.

На позициите на Св. Никола били радостно посрещ

нати съ бунтовни песни и изпроводени за града, дето

влезли по мръкнало и по най-тържественъ начинъ, и дето

имъ направили царско посрещане.

Туй е краятъ на първата обиколка на Бенковски,

която — една рекогносцировка на видъ — имаше за цель

да циментира по-ближните на Панагюрище възстанали

места наедно, да събере повече въоржжени сили подъ

единъ водитель и да повдигне духовете между цвлата бун

товна околность. Разбира се, обиколката постига блескаво

своето назначение, особено, защото опасностьта е още далечъ.
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ГЛАВА ШЕСТА.

Тържествата въ Панагюрище.

I.

Освещаване на знамето. Ролята на Райна княгиня. Шествия изт> града.

Начало на хвърковатата чета.

Въ Панагюрище пръзъ ц-влия день на 21 Априлъ Ив.

Соколовъ, комендантъ, ржководилъ копането на шанцове,

за да се укръпк града. За копачи били употребени както

мжже така и жени, старци помагали на работата, а ш най-

усърдно копали ония отъ мжжетъ, които нъмали пушки и

н-вмало отдъ да си ги набавятъ.

Още отъ вечерьта на 20 били дадени разпореждания,

какъ окончателно да се заварди града, и още сжщата ве-

черь почти всичко най-важно въ тая посока е било вече

свършено дъло. Освънъ Медетъ дере и Св. Никола, завар-

дватъ се още и другитъ проходи къмъ града. Всъкждъ- е

опр-Бдвленъ по единъ стотникъ. Стоянъ Пжковъ билъ поста-

венъ къмъ Стръпча, надъ „Черъшката ръка". Д-влчо Цоловъ

къмъ Попинци, на „Жълтия сипей", и Никола х. Георгиевъ

на „Високъ". Заедно съ Илйо петдесетника, на Медеть, и

Павелъ х. Симеоновъ на Св. Никола, тия стражи образу-

ватъ единъ вънецъ около столицата на бунтовното царство.

Военния съвътъ пртзъ цълия день на 2 1 Априлъ

ималъ достатъчно работа. Отъ ближни и далечни села, при-

тичали се пратеници да питатъ, какво требва да се прави.

Освънъ това, нъкои отъ селата хванали да се првнасятъ

въ града. Военниттз съвътници, въ сжщность, вм-всто да

гледатъ друга работа, погълнали се съ грижата на градски

агенти : разпръдъляли квартали и помъщения за новопри-

стигналитъ селяни. Но занимавали се отчасти и съ въорж-

женитв млже, които устройвали на чети.

Привечерь, когато Бенковски се задалъ на височината

надъ Елшица, стражата на св. Никола помислила че сж

турци. Специаленъ куриеръ дотърчалъ въ града за да обади,
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че турци много идатъ, и че ще нападатъ града. Настанало

голямо смущение, както лесно може да се разбере за хора

непривикнали да воюватъ.

Но на св. Никола скоро се поправили отъ своето за

блуждение, а това се с съобщило веднага и въ града. Сега

страхътъ се е пръвърналъ въ раздирателно ликуване. Видътъ

на* нъколко стотинъ въоржжени мжже отъ толкова чужди села

подигналъ куража на панагюрци. Тъ- почувствували, че не

сж сами. Дружината на Бенковски и сама разбирала р )лята,

която играе въ момента, като първо българско войнство, та

наредила се въ добъръ редъ и тъй, съ мжжественъ постжпъ,

всички влЪзли въ града, обсипани съ поздравленията на

зачуденото и възрадвано множество.

Хората отъ дружината били настанени да нощуватъ.

въ училището. А самъ Бенковски, по прим-вра на турскит-в

паши, тръбвало да отиде въ правителственния домь.

Сл-Ьдъ всичко туй намислили да наредятъ едно голъмо

тържество: осветяване на бунтовното знаме. Новото цен

трално правителство на България се нуждаеше да има и

свое знаме, а туй знаме тр-вбаше непременно и да се освети.

Истина е, че съ всичко туй безцълно се губи твърдъ много

вр-вме, ала и всичкото друго връме въобще изглежда че е било

изгубено за възстанницит-в, които пр-вкарватъ днитъ- въ

пълно изтупление и въ самозабрава.

Тръба да кажемъ нъколко думи и за самото знаме, за

което и по-рано се спомена.

Когато на 20 Априлъ се обяви възстанието, главното

знаме не б-вше още привършено и тогава си послужиха,

както знасмъ, съ малкото знаме, наръчено Карловско. То

било ушито, по поржка на Волова," отъ Мария Ганева, дъ

щеря на двятелния въ Карлово революционеръ и приятель

още на Ленски, Ганю Маджарчето. Самъ Воловъ го донесълъ

въ Панагюрище ')•

Главата на лева не била още дошита върху голъмото

знаме, оставало нъщо, и надписътъ не билъ привършенъ.

Този надписъ гласи, разбира се, „Свобода или Смърть".

') Г. Лнмитровъ .Княжество България' томъ И, 12!.
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Споменахме нъкждъ, че тоя девизъ е завъщанъ отъ Раков

ски. Всички по-кжсни революционери го зематъ изъ „Гор

ски пжтникъ" —- политическото евангелие на онази епоха.

Малко дни пръди възстанието платътъ за знаме бива

прънесенъ отъ Г. Нейчеви въ дома на Захария Койчевъ, а

учителката Райна Попъ Георгева Футекова продължила и тукъ

да идва всъкой день, както напръдъ у Нейчеви: идвала утринь

рано, отивала си вечерь късно, за да не я виждатъ дъ ходи

и какво прави. Нейното отслтствие отъ училище прикри

вали въ града съ туй, че ужъ е лежала болна.

На 20 Априлъ, кога запукали пушкитъ, знамето вече

било прънесено въ самата кжща на учителката. Но сега вече

не за друго, а за да се пришие надписътъ „Свобода или

.Смърть". Изпомежду, види се, главата на лева ще да е била

закръглена на бърза рж.ка. Така, че на 21 учителката Рай

на свършва знамето и го пръдава въ р^цътъ на Воен

ния Съвътъ 1).

И тъй, членоветъ на съвъта веднага закачили знамето на

вратата на правителствения домъ. Когато Бенковски се връща

вечерьта на същия день съ дружината си отъ първата оби

колка, разкошното мораво знаме се развъвало на своето м-бсто.

Така именно и самъ войводата получава желание по-скоро

да го освети като генерално знаме на възстанието. Той за-

повъдалъ, и военниятъ съвътъ приелъ освещението да стане

колкото се може по-тържественно.

Всъкой случай, тържествената церемония по освеща

ването не ще да е била безъ значение за духоветъ въ онова

връме. И интересно е въобще да се види, отдъ е произ-

лъзла самата идея за тържеството.

Азъ пръдполагамъ, че дългитъ странствувания по разни

страни ще да сж дали на Бенковски опитность да знае

0 Славната тази учителка, която отпослъ биде наречена блъткаво:

РаЛна, българска княгиня, бълъжм сама въ записките си <стр. 16), че рабо

тила знамето отъ сръдата на Мартъ ло 15 Априлъ у Нейчеви; пръзъ нощьта

на 15 Априлъ знамето било прънесено у Зах. Койчевъ. Тукъ работила

главата на лева. На 20 Априли липсалъ още надписа .Свобода или Смърть"

На 21 прЬдала знамето на Военния Съвътъ у х. Лукови и при вечеръ то

се вече развъвало надъ широкитъ правителствени врата Райна издаде своя

та .Автобиография* и на руски и тамъ сжшо е казано, че знамето привър

шила .второй день свободьг, което е на 21 Априлъ (,Автобиограф1я Пана

гюрско» учительницм РаПне Георгиевной, прозвяной турками болгарскою

королевной'. Издаше дамскаго отдьлен!я славянскаго благотворителнаго ко

митета, Москва 1877 стр. 21.)
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какъ се почита военното знаме по цълия свъ"гъ, дъто има

правителство и войска. Той ще да е виждалъ паради въ

Романия и турско, които безъ знаме не ставатъ И така,

той ще да е искалъ, може би, да посве въ сърдцата на

всички ратници за свобода почитъ къмъ знамето. А за

това му високо правдиво желание едва ли може да го сади

ивкой.

Въ четвъртъкъ, на 22 сутриньта, черковните камбани за-

клепали отъ рано на праздникъ. Всичкиятъ свт>тъ въ града,

който отъ избухването на възстанието насамъ билъ св въ

празднично настроение и ликувалъ се въ нова и великденска

прЪмена, притекълъ се завчасъ сега прт>дъ правителствените

порти. Духовенството стояло на свое мъсто съ първъ пастиръ

Попъ Груйо, който вече се налагалъ като архиерей. На централ

ното м-всто около пръстолната маса застаналъ Бенковски,

заобиколенъ отъ своигв секретари и отъ военния съвътъ,

начело съ хилядника Бобековъ. Тукъ наредъ стоялъ Крайчо

Самоходовъ, отъ рано още назначенъ знаменосецъ.

Посръдъ благоговейна тишина, разбира се, знамето е

било осветено.. Службата била тържествена : Попъ Груйо,

въ съслужение съ не по-малко отъ десетина свещеници,

цодвизавалъ се блъскаво. Славниятъ този и немиренъ ду-

ховникъ билъ вече въ своя елементъ.

Бенковски и тукъ не се стърпълъ и казалъ пламенно

слово. Всичко било но своето мъсто и дотъкмявало се.

Духътъ на мждро пламенната церемония се поддържа от?

лично въ възторжено патриотически и религиозенъ тонъР

Послъ вече, една малка случка дава изеднъжъ пъленъ

театраленъ обратъ на цвлото тържество.

Ето какъ настава това. Райна, художницата на знамето,

слъчдъ като оттикала пъстрото общество, см-бло си пробила

пжлъ напръдъ. Така и застава бързо тя на редъ съ Бен

ковски. Екзалтираната учителка била ръшена да носи знамето,

което сама шила.

Ако може да в-врваме на запискитв й, слЪдъ възгласа

на Архиерея: „Съ нами Богъ, разумъйте язици и покоряй-

теся, яко съ нами Богъ", тя се обърнала къмъ Бенковски

съ р-вщителни думи: „Войводо, както сама азъ съмъ шила



74 История на Априлското възста ние

знамето, сама искамъ и да го понеса; искамъ да блда вой-

никъ въ редовегЪ на войниците" !

Бенковски, полаеканъ, може би, отъ тържествения

начинъ, по който била направена тази чудновата молба,

която свръхъ това произхождала още и отъ едно младо

женско сжщество,— дъто, споредъ Тургенева, славянскиятъ

ангелъ е въобще слабъ — и като билъ и така привикналъ

твърдъ малко да държи смътка за чувствата на другитъ, далъ

на минутата своето началническо съгласие, и знамето пръми-

нало въ ржц-втв на дввойката. Множеството, което по ц-блъ

свбтъ е майсторъ да бжде впечатлително, развеселило се

изеднъжъ отъ случката. Скоро чули се дори и възгласи

отъ разни страни: „Да живъятъ князъ Бенковски и кня

гиня Райна" ! А туй се е значило нъщо. Разбира се, ана-

долскиятъ делибашинъ не се пробудилъ или, просто, не

поискалъ да отстжпи.

Ако слушаме пъкъ по-старитъ, които присжтствували

тамъ, туй не само пръвърнало божията служба на театро,

но дало още и чисто зевзешка боя на инакъ светия мо-

ментъ. Тръба, наистина, да си помислимъ, че случката ще

е послужила за източникъ на разни шеги по адресъ на

Бенковски и княгинята, зашото, знаемъ, че кога е дума за

мжжъ и жена, въображението на нашитъ хора отива право

къмъ цъльта и никаква срЪдина не знае.

Тръбва да прибавимъ, но съ пръдпазливость, разбира се,

че, собствено, и сама Райна Футекова, въ своитъ записки,

признава че е питаяла въ сърдцето си любовь къмъ Бен

ковски, младъ и пръдставителенъ мжжъ, както може да си

мислимъ. Тя дори намеква, че и той не билъ хладнокръ-

венъ къмъ нея, и съ особна страсть отивалъ да погледва,

когато е тя работила знамето. Но послъ, отъ пръдпазливость,

хваналъ много по-ръдко да се показва при нея. А ний ще

прибавимъ, че въобще Бенковски, въ частния си животъ, е

твърдъ строгъ къмъ себе си и твърдъ ц-Бломждренъ. Не

е вече той оня слщи малоазийски зебешки делия, когото

познаваме съ най-невъздържливи подвизи, макаръ и да се про

явява още тукъ-тамъ, но неволно. Той имаше и врагове, както

знаемъ, гв не биха му нищо пръмълчали, ако имаше за какво
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да го заядатъ, но никой и никога не е се осмълилъ да го стре

ля имено въ тая посока. И никой отъ доживълитъ не хвърля

сънка върху апостола, а това се пакъ много може да ни каже.

Отъ всички страни погледнато, голъмиятъ успъхъ, що Бен

ковски имаше, като народенъ водитель, тръба да отдадемъ

толкова на природния му умъ, на дарбата му да внуши

в-Ъра и въодушевление, че и да заповъда, колкото и на же

лезния характеръ, въздържанието и примърния патриотизмъ,

който проявява почти всъкждъ.

Осветяването се свършило, по пръдложение на Беч-

ковски, още и съ тържествено шествие изъ града. Нъколко

стотинъ души потеглили на коне. И княгинята получила

свой Буцефалъ. Това особно ще да е развличало добро

душната селска маса, непривикнала да гледа амазонки.

Процесията минала пръзъ сръдъ града.

Отбили се и покрай конака на събореното вече ос

манско царство. Той сега служилъ за тъмница на нъколко

хванати турци. Тия затворници, които спокойно сега наблю-

даватъ отъ прозорцитъ на затвора си, отъ послъ разказаха

на властитъ най-добръ за нъкои лица, които познавали.

Попъ Груйо, който съ кръстъ въ ржка вървълъ на първия

редъ, отпослъ, кога падна въ турски ржцъ, плати най-скжпо

за бунтовното тържество.

На чело на шествието вървълъ Бенковски съ знаме-

носицата. Всички пъли бунтовни пъсни. Отъ конака завили

въ лъво за къмъ края на града. Тука спръли на една

равна м-бстность, която е малко на страна отъ селския

пжть за Стрълча и се пада тъкмо подъ върха Св. Петка.

Туй мъсто се нарича Койчева ливада.

Било около пладне Бенковски държалъ пакъ убъди-

телна ръчь, въ която пръпоржчалъ да се състави една

конна чета отъ най ръшителни мжже. А тази чета, подъ

негово лично воеводство, тръбало да обикаля всичкитъ край-

нини на разбунтувания окржгъ. На нея пръдстояло много

да върши и да бжде „всъкждъ и никждъ" заключилъ той.

Още на мъстото се отдълили 50 — 60 момчета, ръ-

шени да върватъ съ него па дори на явна смърть. Тъй се

туряло начало на славната хвърковата чета на Бенковски,

за която има твърдъ много да говоримъ.
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Шествието потеглило назадъ въ града и посл-в се

възкачило до позициигв на Св. Никола, по Т.-Пазарджиш

кото шосе.

По тоя начинъ, за освещаването на знамето употр-в-

бяватъ почти ц-влиятъ день, защото едвамъ привечерь хора

та се прибиратъ въ града отъ Св. Никола.

Бенковски далъ заповт*дь, хвърковатата чета да блде

готова за пжть. Сжщата вечерь, около 3 часа по турски,

четата д-вйствително потегля по своето назначение.

II.

Библиографически указания. Спорни и противоречиви данни. Истори

ческото значение на случката за цялото събитие.

За освещаване на знамето, както и за всички други

събития този день, заслужва да направимъ нтзкои библио

графически бъЛЪЖКИ.

Осветяването на знамето, заедно съ своето историческо

шествие е, разбира се, интересно и само по себе си, като единъ

епизодъ отъ възстанието. И наистина, то го илустрира, дава

ни картини по духа и характера на вр-вмето. Най-знамена

телното н"бщо, обаче, свързано съ него, е образуванието на

хвърковатата чета. Ето защо и трЪба да бждемъ особно

внимателни и точни, кога пов-вствуваме за тоя забЪл-вжите-

ленъ день.

Колкото и да сж. разнор-вчиви за всичко друго по тая

случка живигб и книжни източници, гб пакъ се съглася-

ватъ въ едно, че хвърковатата чета води своето начало

отъ шествието. И естествено, само поради туй даже шест

вието добива за насъ и особно историческо значение. Най-

разноръчиви сж мн-внията за деньтъ, датата, кога, имено,

освещаватъ знамето. Чернов-вждъ, а по него и Г. Димитровъ,

приематъ, че знамето се осветило на 23 априлъ, Гергйов-

день; а споредъ туй и първото излизане на Бенковски ще

бжде не на 20, а на 21 вечерьта — като смътаме, че вънъ

той се мае само единъ день, а дошълъ тукъ, пристжпя

изеднъжъ» къмъ церемонията. Г. Димитровъ отива дори тъй
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далечъ, като твърди, че Воловъ и Икономовъ заминали за

Стр-влча на 21, което никакъ не се съгласява съ дъйстви-

телния ходъ на работигЪ1). Г. Димитровъ, който всепакъ е

твърд-в старателенъ събирачъ на свъдъния тукъ не е раз-

полагалъ съ нужднитъ източници и повтаря дума по дума

писаното отъ Чернов-вждъ. Това всвкой може да види, като

сравни цълата цитирана страница 36 у Черновъждъ съ стра

ници 422 и 423 у Г. Димитровъ. Отъ живитъ поборници,

Найденъ Дриновъ въ запискитъ си споменува, че знамето

се осветило на 23 априлий и Бенковски тръгналъ на 21,

а върналъ се на 22. Ив. Соколовъ, който почина неотдавна,

твърдъше пр-вдъ насъ сжщото; въ своигв записки той не

отстжпя отъ това. Поборници като Павелъ X. Симеоновъ

и Дълчо Цоловъ повтарятъ сжщото. У всички трътката е

една : тя лежи въ неточностьта на паметьта. 3. Стояновъ,

много по паметливъ и прозорливъ, не е забъркалъ реда на

събитията, въ които и самъ участвува. Той ни е разказалъ

най-поетично излизането на Бенковски на 20 вечерьта ; тъ

се върщатъ на 21, а на 22 сутриньта е освещаване на зна

мето8). Тома Георгиевъ, тоже съучастникъ, приема сжщия

редъ. Той е писалъ своигв записки въ 1882, тъкмо когато

сж писани и запискитъ на 3. Стояновъ. Тъ сж имали сж-

битията още съвсъмъ пръсни въ памятьта си. Черновъждъ

като се й водилъ по живитъ поборници, нъкои отъ които

едва-що споменахъ, не се повърилъ на 3. Стояновъ, който,

между прочемъ казано, малко е извъстенъ въ Панагюри

ще. А запискитъ на Т. Георгиевъ излъзоха твърдъ кжсно

на бълъ свътъ—едвамъ пръзъ 1901. Азъ приехъ този редъ

на 3. Стояновъ и Т. Георгиевъ по слъдующитъ съображения.

Съ излизането на Бенковски на 20 сж свързани случки въ

Мечка, Поибрене и другадъ, които не могатъ да се турятъ на

21 вечерьта и нито могатъ да бждатъ забравени. Ние ги

разказахме както си сж и както хармониратъ съ запискигв

и споменитъ на поборници отъ тия мъста, които имаме.

Поборниците отъ Панагюрище не можеха да знаятъ това.^

*) Сравни: Черновъждъ .Кратка история на Панагюр. възст.* стр. 35

и Г. Димитровъ .Княжество България" стр. 422.

*) .Записки' , т. II, стр. 57.
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А да търсишъ въ памятьта си деньтъ на една случка посл-Ь

20 — 30 години не е лесна работа, и може лесно всвкой

да се обърка. Мечени и поибренци еж. безъ друго, по-си

гурни източници за въ случая, защото идването на Бенков

ски при гвхъ е събитие свързано още съ обявяване на

възстание и съ убийства. Осветяването на знамето ние прие

маме да е станало на 22, още и заради това, че както се

развиватъ събитията, което читательтъ ще чете въ историята

по-нататъкъ, на Георгйовдень сутриньта Бенковски е въ Пет-

ричъ и тукъ става първото сражение. Така говорятъ споме-

нитъ- на всички живи петричани. 3. Стояновъ гръчии като

е отбъчлЪзалъ, че избора на хвърковатата чета станало край

Стр-влешкия пжть въ една ливада.1) Г. Ст. Заимовъ,

който пр-вди насъ е обиколилъ и пров-врилъ мъхтата на

всички по-главни произшествия, направилъ е снимка на

въпросната ливада; по тази снимка, що носихъ, азъ самъ

потърсихъ м-встото. То прилича да е м-встностьта, наречена

Мочинъ Шаваръ (папуръ) на полигв на Балабановата кория,

до единъ валокъ, който слиза въ Свинарската р-вка. Малко

по-гортз, къмъ свверъ, е Буево Ниве (по гребена), тамъ

сж. станали поевтнешни събития, които ще опишемъ. А ли

вадата, дЪто се отлъчила хвърковатата чета, е пръ\дъ Бала-

банова кория и се нарича Койчева ливада, както и озна-

чихъ на свое м-всто. Тъй че, струва ми се, оная снимка

на г. Заимова едва ли ще отговаря на предмета си.

ГЛАВА СЕДМА.

По брЪговетЪ на Марица.

I.

Обстоятелствата въ Т.-Пазарджикъ пръзъ 20, 21 и 22 априлъ. Причи-

нитъ за дъто комитетскигв хора не успъвагь да възстанатъ.

Да излъземъ сега вънъ отъ Панагюрище. Нека ми-

немъ къмъ брътоветъ на Марица.

Въ Т.-Пазарджикъ работигв се развиватъ по свое-

образенъ редъ. Работницигв тукъ знаятъ, че са слаби да

завлад-вятъ сами града Така че, въ деньтъ на възстанието

1) .Записки* т. II стр. 63.
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въорлокенитв хора тръбало да съставятъ чета и тази чета

да се присъедини къмъ най-ближния пунктъ.

Ненадъйното избухване на възстанието, обаче, заварва

пазарджичени още въ разгара на приготовленията, които,

впрочемъ, сж пакъ слаби, а че и отъ напръдъ не бъха тукъ

особено надеждни. Специалниятъ куриеръ отъ Панагюрище

стигналъ въ града съ кървавото писмо на разсъмване

сръщу 21.

Твърди се, че самъ Петлешковъ е билъ тоя куриеръ.

Отонъ Ивановъ въ своитъ записки потвърждава сжщото,

а то е най-въроятно. Сжщо и Авторитъ на .Историята на

Брациговското възстание", изслъдванията на които сж. твърдъ

грижливи, съобщаватъ съ положителность, че Петлешковъ

на 21 рано въ зори ..на конь и непръоблеченъ" миналъ

пръзъ Пазарджикъ, „дъто оставилъ прокламация" г).

Между това, ето какво е ставало сжщата нощь въ

Пазарджикъ.

Съзаклетницитъ до късно били на засъдание у Петко

Тодоровъ Маламовъ. Слъдствие на предателството на Ненка,

тъ пръкарвали тръвожни минути.

Случило се, че на гарата тъкмо въ това връме при

стигнали комитетски пушки. Чръзъ Дрънски въ Пловдивъ

гб били доставени отъ Одринъ, съ пръназначение за града

и околни нъкои села. Пушкигв дошли по адреса на П.

Пеневъ. Съ сжщия тренъ, на 20 априлъ, пжтувалъ и мю-

тесарифътъ отъ Пловдивъ, Азизъ паша. Неговото идване

било въ свързка съ предателството. Мютесарифътъ ималъ

намърение да надзърне, ако се може, до Панагюрище.

Пушкигв били на двъ пратки, сега пристигнала само

първата. Н. Стоименовъ билъ задълженъ да ги освободи

отъ гарата. Тамъ, обаче, имало силна навалица, защото за

едно съ пашата имало и жандармерийска и малка военна

свита, и Стоименовъ се уплашилъ. На гарата имало бълга-

ринъ чиновникъ, Ив. Костовъ, пиротчанецъ, който всъкакъ

помагалъ, когато дотръба, пъкъ и сега, съ негово съдей

ствие, работата не изл-взла на лице. Тука се случилъ въ

') Иеремиевъ и Петлешковъ, .История на Брациговското възстание'

сгр. 72.
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момента и Н. Петковъ, единъ отъ братята Петкови, родомъ

отъ Б-влйово, за които и другаде споменувахме. Н. Петковъ,

макаръ и да не билъ пр-Ько посветенъ въ работигЬ, но

споредъ брата си Ивана, не билъ и досущъ чуждъ, за-

пр-Ьтналъ се да помогне. Сега му се удавалъ случай да по

каже и ревность. Той ималъ да изтегля стока, и като се

догадилъ, какво тр-Ьбва да съдържа и тежкиятъ санджкъ,

около който се бавичкалъ Стоименовъ, по едно кимване

на Ив. Костовъ, натоварилъ го между своята стока. Пуш-

кит-в изтоварили въ единъ притаенъ дворъ, ср-вщу кжщата

на Петко Маламовъ. Сжщата вечерь съзакл-Ътницитъ- засе

давали, както казахме, въ дома на последния. Сандъкътъ

отворили и половината отъ гЪзи пушки, на брой 1 20, на

слъ\цующата нощь били пренесени у Н. Стоименовъ; т-вхъ е

тр-вбвало той да изпрати въ Ц-Ьрово. Ц-врозци, за жалость,

не могли да се сдобиятъ съ гЪзи пушки. Споредъ настаналия

общъ уплахъ, за който ще споменуваме още, никой не искалъ

вече да се покаже вънъ.

По-късно, когато Еленджикъ се разби и Ц-Ъровци пад

наха въ шгЬнъ въ турски рлигЪ, н-вкои отъ гбхъ изказали

своята поржчка. Тогава правителството хвана въпроснитъ

пушки у Стоименовъ.

Втората пратка стигнала два дни по-късно — на 22

Априлъ. Ив. Костовъ, сжщия пакъ чиновникъ отъ гара

та, извъстилъ на комитетскитъ- хора за пристигналата стока,

ала никой не се ртзшавалъ да ги прибере, пъкъ и н-Ьмало

кждб да се прЪнесатъ : правителството претърсвало навредъ.

Т-Ьзи пушки лежали петнадесеть дни на гарата, додъто

най-послъ правителството ги слицо откри и задигна.

Но ето какъ се развили по-нататъкъ работигв.

И. Христовичъ, единъ отъ градскитъ- нотабили, съоб-

щилъ на Я. Матакиевъ, чр-взъ бащата на своя слуга, че

Азисъ Паша, мютесарифътъ отъ Пловдивъ, ще тръгне на

други день, 21, за Панагюрище. Съобщението се е прави

ло съ ц/вль, комитетскитъ- хора отъ Пазарджикъ още съ

вр-Ьме да упръ\цопр-БДятъ панагюрци, а тия да зематъ всич

ки м-врки за да укриятъ, което тр-Ьба.

Всичко туй става, разбира се, прЪди още пазарджиш

ките патриоти да знаятъ за възстанието.
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Прочее, така именно съзаклЪтницитЬ се събрали ве-

черьта на съв-втъ у Петко Тодоровъ. Тамъ решили да

изпратятъ съ писмо въ Панагюрище П. х. Пенчовъ, който

навЪрно, щ-блъ е да тръгне сл-вдующия день. Разотишлй

си късно прЪзъ нощьта. На съмване човтжъ потропва у

Я. Матакиевъ, председателя на комитета. Това било кър

вавото писмо. Значи, съобщението на Христовичъ дошло

късно, или идело съвършено на време : нъмало вече нуж

да да пръ\дупръждаватъ никого.

Мютесарифътъ, действително, на 21, придруженъ отъ

Николаки Христовичъ и Велчо Чорбаджи, и съ едно отд-Ь-

ление конница, подошълъ до Калагларе, което е на сре

дата на пжтя между Панагюрище и Пазарджикъ. Но при-

нуденъ е билъ да се върне назадъ. Движението беше вече

обхванало и гбзи крайнинй. Пръ\дпазливиятъ чиновникъ не

могълъ да не разбере опасностьта, която го чака, ако про

дължи пжтя си.

Неговото отиване до Колагларе и върщането му назадъ

отб-БЛ-взва, по официални данни и Берингъ въ своя рапортъ.

Само че, споредъ последния, Азисъ Паша отишълъ въ Па

зарджикъ още на 1У Априлъ (1 Май), което не отговаря на

нашите сведения, и стоялъ тамъ единъ или два дни за да

се информира. Отиването му, разбира се, е било въ свръзка

съ доноса на Ненка. (х)

До пладне, 21, въ Т Пазарджикъ и въ официалните

места се знаяло вече за избухналото възстание. Ахмедъ

ага се върналъ, Даутъ онбаши сжщо се прибралъ отъ Па

нагюрище. Около пладне дотърчали циганите, които се раз-

бегватъ отъ Калугерово. Тамъ, съ избухване на възстание

то — още вечерьта на 20 Априлъ — посегнали на техъ.

Отецъ Кирилъ, който изслуша първите пушки въ Панагю

рище, замъркналъ въ селото си, както и другаде отбеле-

захме, и запалилъ огъня. Тези цигани дигнали най-голе-

мото смущение въ града. Къмъ техъ, малко по-късно, при-

съединяватъ се и бегащите юручени. И едните, и дру

гите били очевидци на четата на Бенковски и на ве-

1) .Соггевропскпсе гевресИп^ 1Ье АНа1ге$ о! Тигкеу," 1876, I, 154. (Англ.

синя книга.)
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ликото движение въ Ц-врово, Лъхичево и Калугерово,

и разказвали, че всичко е тамъ пълно съ комити.

Тръвогата отъ Пазарджикъ, поради особното стечение

на обстоятелствата, лесно се пренесла и въ недрата на

Родопите. На 21 и 22, най-късно до 23, всички бъл

гарски села въ Родопите знаяли, че къмъ Панагюрище

има гол-вмо възстание, което силно сплашило беговегв.

Особното стечение на обстоятелствата е това, че ония дни,

21 и 22 априлий тъкмо сж и навечерие на Георгйовъ день,

когато, и българи, и турци колятъ курбани. Прочее гра-

дътъ билъ пъленъ съ селяни, сл-взли отъ планината съ

овнитв си за пазаръ. А като е тъй, при настаналата сума

тоха всвкой побързалъ да се прибере въ село и съ себе

си отнисалъ и тръвожното известие.

Настаналъ уплахъ по ц-влия край, и за турци, и за бъл

гари. Първитв скоро посл"Б тр-вбвало да се ободрятъ съ

пристигането на войски. Но положението на българите е

било твърд-в критическо. Тв се изпокрили въ Пазарджикъ,

ужасени отъ страхъ, че ще настане общо клане, като се

почне отъ града. Мнозина се притаили въ двора на Петко

Тодоровъ, дъто ствнитв били високи.

Лазаръ Илиевъ отъ Аликочово, когото поддържали

тука по комитетски работи, билъ натоваренъ да развали

желъзната линия, като дигне моста ср-вщу Саладиново съ

барутъ. Лазаръ Илиевъ, доколкото може да се в-врва на

собствения му разказъ, достигналъ до мъстото. Кантонерътъ

тамъ билъ българинъ отъ Хаджиево, но линията, споредъ

думитв на сжщия Лазаръ Илиевъ, била завардена отъ военна

стража, та не могло нищо да се направи. Както и да е,

но той никаква работа не можилъ да свърши.

Така че, за никакво движение по-нататъкъ не могло

да става дума въ Пазарджикъ и въ най-близкигв негови

околности.
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Пристигането на Петлешковъ въ Брацигово. Началото на възстанието

въ 1гЬлия край. Прииждане на околнигв села.

Да вървимъ по-нататъкъ.

Брациговскиятъ пр-вдставитель, В. Петлешковъ, който

тръгна още съ време отъ Панагюрище, натоваренъ съ кър

вавите писма за Пещера, Батакъ и Брацигово, пр-взъ но-

щьта или призори миналъ пр-вдпазливо пр-взъ Пазарджикъ,

дето ще е оставилъ, казахме, прокламация, и стигналъ въ

Брацигово въ среда около об-вдъ, на 21 Априлъ, безъ да

се отбива н-бкжд-б. ') Въ Брацигово билъ въ сжщото връ-

ме Георги Ангелиевъ отъ Радилово, комуто Петлешковъ

прЪдалъ или показалъ единъ екземпляръ отъ кървавото

писмо. Г. Ангелиевъ, споредъ както самъ разказва, на

рочно се маялъ въ Брацигово, защото, като сг разчуло

за предателството на Ненка, считалъ за опасно да стои

повече въ село, д-вто могли всЪкой часъ да го заловятъ.

На неговите спомени, впрочемъ, не особно може да се

в-врва, защото сж забъркани. Той се върналъ въ Радилово,

което още сжщия день се раздвижило. Всички захва

нали да се прибиратъ за пр-вселение. Въ четвъртъкъ

убили единъ проходящъ турчинъ, съ което осветили и

възстанието. Споредъ „Историята на Брациговското възста-

ние," Петлешковъ още на идване сръщналъ по пжтя Тон

чо Поповъ отъ Радилово, комуто обадилъ за възстанието. *)

Въ Брацигово работите стояли, повидимому, доста

твърдо, благодарение на голъмото единодушие между хо

рата. Брацигово е малка паланка, разположена на склона

на Родопите. Брояло 525 кжщи съ 3054 жители. *) Тукъ

населението е чисто българско.

0 Г. г. Н. Петлешковъ и 1еремиевъ въ .История на Брациговското

възстание', стр. 72, казватъ, че стигналъ 3-4 часа слъдъ объхь, което мжчно

може да се приеме. Отъ Пазарджикъ до Брацигово съ конь не е посече отъ

4 часа. На пжть Петлешковъ се отбилъ само въ Аликочово, дъто нЪмало

зашо да се мае. Всички други автори сж още по-неточнм по въпросл. Споредъ

3 Стояновъ, Петлешковъ стигналъ прЪзъ ношьта 21 (т. III, стр. 296); по А.

Мишевъ — вечерьта на 20/1У, което е съвършено невъзможно (стр. 231). Г.

Димитровъ — сутриньта на 21 (11 455 — ,Кн. Българ.")

а) 1еремиевъ и Петлешковъ стр. 72.

») 1Ш, 16
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Военачалството е било разпръдълено въ Брацигово по

слъдующия редъ. Стотници били А. Ничевъ, Н. Бояновъ и

В. Петлешковъ, които наричатъ още и хилядници, *) но

което едва ли е за върване. А за стотници споменуватъ се

още : Ст. Кйорколевъ, Стоянъ Гйошевъ, Хр. Юруковъ, Д.

П. Янковъ, Атанасъ Ликомановъ, Г. Костовъ и др. Имало

и съотвътствено число десетници, 2) но разбира се, всич

кия този редъ, по-късно, въ самия огънь, разбърква се и

не се прилага въ точность.

Въоръжението вървъло дъятелно, ала безъ да напръд-

не повече отъ онова въ Панагюрище и Т.-Пазарджикъ.

Пушки и револвери купували въ Пловдивъ. Внесли за пуш

ки една незначителна сума и въ Панагюрище, която трЪба

да е отнесълъ Иванъ Джуджевъ. Имало частни подаръци.

Петлешковъ подарилъ 80 оки барутъ и 400 оки олово; Н.

Юруковъ купилъ 50 оки английски барутъ. 8) Всички тия

данни може и да сж пр-вувеличени въ цифрите, но въ ос

новата си тв ще бждатъ в-врни. Всичко въ Брацигово имало

453 стари пушки, отъ които н-вколко шишената, 803 пи

щови и нъколко револвера съ около 400 оки барутъ и

2500 оки куршуми. Приготвили си и ножове. Хладното орж-

жие правилъ ножарътъ Никола. 4) Съ тоя ножаръ станала

една случка, която връменно турила въ ц-вла изпития при

готовленията на брациговци. Властитъ въ Пещера 5), а спо-

редъ записките на Отонъ Ивановъ, властьта въ Пазарджикъ

— което по-отговаря на по-нататъшния развой на случката

— подушила, че Никола работи ножове съ комитаджийско

назначение. Пратени били двама стражари да обискуватъ

дюгеня на тоя ножаръ, а самия него да откаратъ въ града.

Поръката била почти извършена. Но докато се маилъ още въ

селото, брациговци изпратили Ив. Бояновъ, да обади на

Т.-Пазарджишкия комитетъ. Никола билъ, разбира се, ко-

митетски човъкъ и, туренъ подъ мъки, можалъ е да изка

же. Комитета въ Пазарджикъ се стр-всналъ. Повикали на-

1) 60.

«)

») ЛШ, 65.

4) А. Мишевъ, 17.

5) 1ереииевъ и Петлешковъ .История на Брац. възстание*, стр. 67.
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челника на тайната полиция, Отонъ Ивановъ, и възложили

му да заварди пжтя за Пазарджикъ, за да измжкне хвана

тия изъ ноктите на онбашията. Споредъ твърденето на

самия Отонъ Ивановъ, той, заедно съ хайдутъ Тодоръ отъ Ра-

дилово, завардили единъ мостъ, ала брациговци излезли по-

пъргави и сами уредили своя въпросъ и стражарите се

върнали въ Пещера или Пазарджикъ безъ затворникъ. Ето

какъ било станало това. Няколко съзаклътници, между

които Атанасъ Дуковъ и Христо Велчовъ причакали стра

жарите наблизо отъ село и отнели имъ затворника. Стра

жарите, като останали съ праздни ржцв, защото злочини-

цитв станали невидими, заканили се, че цвлото село ще

пати отъ тая дързость. Но старейте се намесили тогава и

уредили въпроса съ подкупъ, като гарантирали, че ако дотр-вба,

т-в сами ще докаратъ Никола въ града, което и станало, но

стареитъ и отъ тамъ сполучили да измъкнатъ ножара.

Този епизодъ, колкото и невъроятенъ да изглежда той, се

потвърдява отъ всички живи поборници. За него разказва

и А. Мишевъ въ книжката си. ') Невероятна се види ме-

кушавостьта на заптиигв. Турските чиновници, колкото и

да са имали слабость къмъ парите, идвало ли е до орж-

жие, мжчно отстжпяха. По-вероятно би било, ако не се

примесваше, че насила отнели хванатия; само съ пари и

като гарантиратъ старейте, могли сж всичко най-лесно да

уредатъ., Турскиятъ чиновникъ счита за своя гордостъ или

за свое право, да уреди юридическите въпроси ; но дойде

ли редъ до насилие, неговото господарско самолюбие не

търпи обиди, и той треба да си отмъсти.

Веднага съ пристигането си отъ Панагюрище, Петлеш-

ковъ, на 21, пратилъ кървавото писмо за Пещера по Ат.

Дуковъ. На сжщия било поверено писмото и за Батакъ.

Възможно е, че отъ Брацигово се известява и въ Перу

щица за възстание. 2) 1еремиевъ и Петлешковъ отбелязватъ

мнението На Ив. х. Тилевъ и Дим. К. Гичевъ отъ Перу

щица, които мислятъ, че получили кърваво писмо изъ Бра-

1) . Боятъ около Брацигово*, стр. 17—18; сравни слиио: „Записки*, 3.

Стоянов1?;Т, Ш стр. 296; 1еремиевъ и Петлешковъ .История на Брациговск.

възстание* стр. 68. • ., . •.• ,.>>,,

*) 1еремиевъ и Петлешковъ .История на Брацигов. възстание", стр. 74*
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цигово. Ние сме се срещали съ гвхъ. Техните спомени

не са твърдъ надеждни. Споредъ записките на Отонъ

Ивановъ, кървавото писмо за Перущица е пратено прЪзъ

Пловдивъ.

Както б-вха приготвени духовете въ Брацигово, не пред

ставлява мъчнотии, да се провъзгласи тамъ възстание. Хората

се въоръжили. Няколко турци, пътници, които се ширили

изъ селото, били обезоръжени и пропъдени. Други трима,

които се задали отъ вънъ, съ нам-врение да вл-взатъ въ

града, били върнати съ гърмежи на пушки. Същата вечерь

били завардени по-главнитъ входове за селото съ силни

стражи. Посл-бднигб се наредили наоколовръстъ по слъ\д-

нигв мЪста: Кънчевия гюлъ, надъ Баншица, срЪщу гробе-

то; Дуковата нива, подъ Св. Петъръ (Кошарица); Врайникъ;

Кънчови ниви— гюлища къмъ изтокъ; Умишко (хума) дере;

Дигнато кале ; Габеръ — в-Ънецътъ отъ висоти на Съверо-

изтокъ; Нерезе — л-бвия край на Габеръ; Кръстецъ — да

лечна стража къмъ ОЪверъ ; Св. Атанасъ — подъ Нерезе ;

Ропенигв — задъ Св. Атанасъ ; Широкъ пъть — шосето за

Т.-Пазарджикъ ; Сарачовецъ — ср-Ьщу гробето ; Малка и

Гол-вма пъдарници — могили изъ лозята, които съ прост-

нати въ нанадолището между Пещерския и Т.-Пазарджишкия

пъть и които били тоже завардени.

Същевременно било пратено изв-встие на околните

села да се прибератъ въ Брацигово. На 22 Аликочово било

вече тукъ. Малки схватки между турци и българи, при слу

чайна сръща по кърскигв пътища, били на дневенъ редъ.

До 25 Априлъ тукъ се прибрали още селата: Козарско,

Жребичко, Бъта и Ясъкория. ') Отъ Ново Село дошли само

н-вкои. 2)

Отъ всички, които се очаквали да пристигнатъ тукъ,

не дошли хората само отъ Паничере (Чанакчиево) и Пе

щера. Паничере, населено почти по наполовина 3) отъ турци и

българи, не могло да мръдне, защото турцитв, по-добрЪ

въоръжени отъ своитв христиански съселени, завардили из-

') 3. Стояновъ .Записки" стр. 297 т. III.

*) 1еремиевъ и Петлешковъ . История на Брацигов. възстание* стр. 78.

50 кжщи турски и 45 български. Ст. Захариевъ .Описание ня Т.

Пазарджишката каза", стр. 30.
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ходитъ и не оставили никой съзаклътникъ да се измъкне

вънъ отъ село.

Ш.

Положението въ Пещера. Сждбата на кървавото писмо. Какъ турцит*

аалавятъ кървавото писмо, предназначено за Батакъ. Посл-Ьдствия.

Не по-благоприятно отъ Паничере се развили съби

тията въ Пещера, дъто слщо имаше турци, както ги има

още и днесъ. Но за тоя градецъ заслужава да се каже

нъщо повече.

Въ 1876 г. Пещера се броеше село, но всъкой слу

чай, пръдставлява единъ сръдоточенъ пунктъ. Като страте

гическо мъсто, турцитъ го заселили още съ връме, както

изобщо правъха тъ съ всъка педя, земя, която има какво

и да е военно значение. Пещера, разположена въ коритото

на баташката (Стара) ръка, владъе пжтя отъ полските села

за Чепинското корито. Процъпътъ на Еллидере заработи въ

по-ново вр-вме, а напръдъ най-късиятъ и почти единственъ

пжть за Чепино и Разлога е било пръзъ Пещера и Батакъ.

Селото брояло повече отъ 800 кжщи, отъ тъхъ около 500

български и 50 цинцарски, а останалитъ мохамедани. Много

отъ българскитъ съмейства се ближили съ цинцаритъ, а

гвзи били въ търговски вързки съ Пловдивъ, та се гър

чеели. Тука е имало мюдюринъ съ нъколко стражари. Кол

кото и да сж били турцитъ по-малко отъ българигв, особ-

но като земемъ пръдвидъ. че най-близки и значителни села

като Батакъ, Брацигово и Радилово са чисто български

и даватъ силно надмощие на българския елементъ въ този

край, все пакъ въ ръшителния моментъ турцигв се указали

нйдмощни надъ болшинството. Между причинигв може смъло

да се тури безпланното дъйствие, липсата на пръдприемчи-

вость и ръшителность у възстанницитъ ; обаче, истина е, че

и» страната на турцигв е била и властьта : нъколко въорж-

жени стражари и привичката да имъ се подчиняватъ е все-

силенъ факторъ за едно мирно и невъоръжено население.

На Пещера е недостигалъ единъ Каблешковъ, за да я

издигне на идейна висота, както на цълата бунтовна орга
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низация липсваше единъ воененъ гений, за да я направи

борецъ. Ако не б-вше тоя недостатъкъ, не щъхме да имаме

позиции между два неприятелски лагера, н-вмаше да имаме

единъ Батакъ. Батачени не щвха да легнатъ на кладата като

овци или кози, както казва Берингъ, не щвха да се под-

ложатъ подъ брадва, ако не б-вха се случили между два

огъня, — ако задъ гърба имъ не б-вше Пещера.

Но да дойдемъ до една интересна история, която се

разиграва въ Пещера още въ самото начало на делото. Ръчь,-

та е за кървавото писмо.

Когато А. Дуковъ пристигналъ въ Пещера съ кърва?

вото писмо, пратено отъ Петлешкова изъ Брацигово, Ст.

Поповъ, до когото идвлъ той, като до централно лице тукъ,

билъ у дома си. Куриерътъ попиталъ за него въ дюгеня на

А. Барака, а тоя го довелъ у Попови.

Сега, на Ст. Поповъ пръдстояло да извърши дв-в нъща:

да отправи въ Батакъ едното писмо, а другото да разгласи

въ Пещера и да дигне възстание. „Той билъ много благо-,

разуменъ и слабъ, та за писмото за Батакъ се посъв-втвалъ

съ баща си. Стариятъ попъ казалъ : Ти си, синко, младъ,

да не станешъ зиянъ; нека всичко да се струпа на моята

глава" и приелъ грижата на себе си да отправи писмото.

Ст. Поповъ се съгласилъ. Все е леко, щомъ една опасность

може да стоваришъ върху гърба на другиго. Попътъ отъ

своя страна направилъ сжщото : той гледалъ сжщо и кол

кото се може да омие и той ржцтз. Така, стариятъ чо-

в-вкъ далъ писмото на Атанасъ Вълчановъ да го занесе въ

Батакъ—безъ да му обади, разбира се, какво е съдържало

то. Попътъ нам-врилъ тоя начинъ за най-сигуренъ, за да

си омие и самъ ржцъгв. ')

Както и да е, този Атанасъ Вълчановъ поносилъ

писмото у себе си и не знаялъ какво да го прави. Тогава

пръдложилъ на брата си Георги той да го занесе. Посл-вдния

0 Атанасъ казва, че отишълъ до края, но има по турци, които завар

дили селото, и върналъ се. Това обстоятелство не може да се провЬри, за

щото липсватъ свидътели. Атанасъ е самъ живъ, но говори малко и прави

гузенъ видъ ; такива сж всички живи поборници, които сж извършили н%що

безславно, и които сами не сж достатъчно извратени по натура, за да лъ-

жатъ, а пъкъ особно ако и самата работа е доста ясна, както тукъ, д-Ьт*

и лъжата малко ще помогне.
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отказалъ. Атанасъ билъ неграмотенъ, та, види се, и ДЪдо

попъ тъкмо за това го избралъ за писмоносецъ, за да върви

„яко овца на заколение," безъ да подозира опасната си

мисия. Но той билъ любознателенъ, та, докато се щуралъ

съ писмото, какво да го прави, далъ да му го разчете ста

рия Кюсеивановъ; възможно да е давалъ и други лица да

го четатъ. Като се убъдилъ за опасния характеръ на пис

мото, и той отъ своя страна, като Поповцитъ, потърсилъ

да омие ржцъ отъ него и далъ писмото на слугата на своя

братъ—на Митю Тумбевъ, младо момче. Този още по-малко

знаялъ какво писмо носи, но, всъкой случай, не далъ да го

разчитатъ, ами мушналъ го въ пояса си така, че, както

разказватъ, единиятъ край на писмото се бъл-вялъ отвънъ.

Накрай селото, обаче, спръли го турци и прътърсили го

всъклдъ. Писмото било уловено. Батаченчето пратили въ

Пловдивъ, като сжщия часъ хванали и неговия господарь,

когото слугата издалъ. Собствено и двамата братия, Танасъ

и Георги били затворени, но Танаса, за чудо, пустнали.

Георги казва, че поелъ всичко отгоръ си, защото Танасъ

билъ страхливъ. Обаче, най е за върване, че Танасъ веднага

издалъ всичко, което знаялъ, а турцитъ са милозливи къмъ

подобни услуги. Осьънъ това, Танасъ е много простъ и не

толкова заможенъ; а Георги задържали, като посветенъ на

тайната, защото Танасъ и него издалъ, а че и като по-опа-

сенъ; най-послъ, той имъ тръбалъ за откупъ, защото билъ

богатъ.

Сжществува едно предположение, че баташкото въз-

вание се хванало по пръдателство. Обвиняватъ Ат. Гаджовъ,

чорбаджия и* турско ухо, че предварително още обадилъ на

турцитъ за писмото, което има да се праща въ Батакъ.

Турцитъ завардили пжтя и спирали да прътрашуватъ все

киго. Георги Вълчановъ твърди, че, сл-Ьдъ като излЪзълъ

отъ затвора, Мемишъ ага и неговиятъ синъ му обадили

истината. Тъ знаяли, че писмото ще иде на Батакъ и пр.

Обаче, това едва ли е допустимо за Ат. Гаджовъ. Ат. Въл

чановъ билъ годенъ за дъщерята на тоя чорбаджия, и като

такъвъ, показвалъ е писмото на дъдо си, макаръ и да от

казва. Ала двдата нъмаше да пръдаде своя бждащъ зетъ;
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можеше само да го посъвътва да не носи писмото. А турцит-Б и

и безъ пр-вдупръждение за писмо били вече на щрекъ и

могли са да спратъ и прътарашуватъ когото си щатъ.

Тумбевъ, при това, и силно пр-впускалъ на конь, гаче ли

ималъ да гони нъкого, та обърналъ внимание. Обаче,

изключено пакъ не е, Гаджевъ да е пр-вдупръдилъ турцитЬ

само въ обща смисъль, слъдъ като Атанасъ го ув-врилъ,

че самъ нъма да носи писмото. Но даже тоя Гаджовъ й

да е пръдалъ, неговата постАПка не е тъй черна, защото

той не билъ посветенъ, а поради това не е могълъ да

оцъни послъдствията отъ постАпката си. Всичко пада, раз

бира се, върху слабодушието на Поповцигв.

Безхарактерностьта на Попови е двойно за осжждане,

защото тб като са имали малодушието да се боятъ зй

своята кожа, не направили нищо за да запазятъ една тайна,

за която бъха дали клътва глави да сложатъ. Нъщо пове

че: тъ побързали да изложатъ съвсъмъ невинни и незна-

ющи хора.

И съ кървавото писмо за самата Пещера Ст. Поповъ>

не особно бързалъ. Той го получилъ, навърно, скоро сл-вд-ь

объдъ, а едва когато дългиятъ пролЪтенъ день отивалъ

къмъ своя край, повикалъ въ черковната стая Георги Ба-

раковъ, Г. Кюсеивановъ, Хр. Попче, Цикаловъ, П. Р-вковъ,

Ат. Пасаровъ, Костадинъ Поповъ и Сотиръ Андоновъ на

съв-вщание. Явилъ се споръ. Едни били на мнъние, да не

мърдатъ, защото турцитъ са по-силни. На това мнъние

били по-заможнигв, като К. Кюсеивановъ, Хр. Попче, Ата

насъ Пасаровъ и П. Ръковъ, които повече се бояли и за

себе си. Но болшинството изявило желание да възстанатъ.

Никакво окончателно ръшение, обаче, не се зело; липсалъ

вс-вкой куражъ. Остановили се на това: да са готови и

да чакатъ заповъди, на кад-в да вървятъ.

Но тръба донъкадъ и да имъ отдадемъ право за т-ьзи

неръшителность.

Внезапното избухване на възстанието завари хората вт>

мъгла. Никой не знае плана на действията. Отдт.лнит-в на

чалници, отд-Ьлнитъ гнъзда и революционни единици оста-

ватъ приковани по мъстата си, до втора запов-вдь. А от^
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кждъ щъше да последва тая втора заповъдь? Наистина;

Петлешковъ имъ поржчалъ да се прибератъ въ Брацигово}

но посл-Б? Че и защо пъкъ да идатъ тамъ?

Когато съзаклетницитв се разотивали пръдпазливо,

единъ по единъ изъ черкова,—туй било вече по тъмно,—

стражарите вече тичали по улицитв за да търсятъ Попа:

пръвъ, когото заловените—както казахме—пр-вдали.

А турцигв сжщиятъ день, 2 1 Априлъ, още по пладне се

били изв-встили за станалото въ Панагюрище; тъхни хора,

пристигнали отъ Пазарджикъ, първи съобщили за тревогата

въ града. И тукъ, както въ Пазарджикъ, турцигв сж очак

вали незабавно нападения отъ страна на възстаналитв. Това

се диктуваше отъ всички военни и стратегически съобра

жения. Но възстанницигв като не знаяха или не можеха

да се възползуватъ отъ момента, сами турцитв зели енер

гични м-врки за своята безопасность. Тв били на щрекъ;

завардили изходите, а щомъ се открива писмото и щомъ

пипватъ края на нишката, настървено се пустнали да по1

ватъ, дъ кого могатъ.

Попътъ се скрилъ въ кжщата на Д. Маминчовъ; тамъ

го пръоблъкли въ женски дръхи и пръминалъ у П. Ръ-

ковъ. Ст. Поповъ, синъ му, скрилъ сс и той при него.

Властьта дала напънъ на цълото българско население : или

попътъ, или ще изгорятъ ц-влата българска махала. Съ това

предложение явилъ се въ кжщи у Попови богатиятъ цйн-

царинъ Д. Бухслу, турско ухо. На утрината, 22 Априлъ,

предложението било повторено но-настоятелно отъ сжшото

лице. Попътъ, най-посл-в, още пр-Ьди об-вдъ самъ се пр-вд'

ставилъ въ конака, а до вечерьта билъ отведенъ въ Па

зарджикъ. Оттамъ, на слЪдующия день, закарали го въ

Пловдивъ. !

Турцигв, събрани на съв-втъ, рЪшили да искатъ отъ

всички българи 5 души като залогъ, че н-вма да възста-

нать. Билъ пратенъ Ахмедъ Ефенди до първенците да се

събератъ въ двора на черковата Св. Димитъръ. Искали1:

Г. Кюсеивановъ, Христоско Попче, (практикъ-докторъ, училъ

въ Русия), Г. Костадиновъ, Ламбри Тодоровъ и Г. Гаджевъ.

Това е било вечерьта на 22. На 23 Априлъ, Попче до»
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шълъ у Кюсеиванови и прЪдложилъ да бътатъ въ Батакъ.

Стариятъ Кюсеивановъ ималъ тогава имения си день —-

Георги, та у него се случилъ и Д. Миндовъ, рода неговъ.

Въоржжили се четворица — Кюсеиванови баща и синъ и

двамата гости — и по пладне хванали пжтя за Батакъ. РЪ

се промъкнали по отстранени пж.теки. Въ критическите ми

нути, които по-късно пръживъва Батакъ, тв се случиха

тамъ, както ще видимъ на свое мъсто. Къмъ тбхъ, сл-Ьдъ

три дни присъедини се и Г. Гаджевъ, съ двама още пещерци,

но тия се върнаха, пръди още Батакъ да бжде обсаденъ.

Цикаловъ сащо бъталъ съ Динчо Маминчовъ, щомъ

узнали, че писмото е уловено и попътъ хванатъ. На 24 до

27 гв се криятъ по горигв въ околностьта. Бенковски пра-

тилъ писмо до пещерци отъ Еледжикъ и искалъ 1 00 души

хора ; разбира се, нвмаше кой да отговори. Ст. Поповъ

сжщо се крилъ н-вколко дни около Пещера, ту въ лозята,

ту въ гората и най-послъ хваналъ патя за Батакъ. Послтз

всичко туй, въ Пещера не можеше, разбира се, да се ми

сли вече за работа.

IV.

Въ Батакъ. Възстание безъ кърваво писмо. Първи произшествия. Пра

теници отъ Барутанлията. Пръдложение на чепински турци за примирие.

Наивностьта на Батачени ' и безцълно изгубеното връме.

Макаръ въ Пещера и да се хваща кървавото писмо,

назначено за Батакъ, огъньтъ се пакъ пламналъ отъ само

себе си въ тоя балкански градецъ.

На 2 1 Априлъ по мръкнало селяните, които се раз

бягали отъ Пазарджикъ, дотърчали изплашени и донесли но

вината за възстание1). Тогава селяните се събрали и рт>шили

сжщата нощь да завардятъ селото. Въ Батакъ се намиралъ

тогава синътъ на Барутанлията Ахмедъ ага съ н-вкои дру

гари. Р-Ьшили да го нападнатъ въ хана на Ангелъ Ганевъ.

Обсадили ги, но домакинътъ тайно пропустналъ гостите си,

—
. )

0 3. Стояновъ полага 22, сръщу Гергйовдень. .Записки' т. III стр.

314; а въ .Батакъ" отъ Бойчо се полага, че туй се е случило на 17 апрйлъ,

което, разбира се не може да бжде, в. стр. 17. :; ;.']'
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които били спасени. Съ това, и неприятелските д-бйствия се

почнали. .' ' : л

СъзаклетницигЪ били организувани по сжщия начинъ,

както въ Брацигово и всъкждв другадЪ. Имало стот

ници и десетници. За стотници се брояли П. Горановъ,

Стефанъ и Ангелъ Трендафилови, Ив. Божинъ, Ангелъ Стой-

чевъ, Тодоръ Нейчевъ и Вранко Пауновъ. Имената на стот

ниците се казватъ не еднакво отъ живите поборници, азъ

давамъ гвзи, като по-близо до истината и които повече живи

поборници потвърдяватъ ; тбхъ показва и Бойчо. Имената на

десятницигв не се помнятъ; спомниха ми: Петъръ Батевъ,

Д. Коларовъ, Ангелъ Н. Каравладевъ, Петъръ Ковачевъ, Горе

Д. Хчджийски, Стоянъ Стойчовъ, Д. Тянчовъ и др. Н-вкои

отъ гвзи сж посочвани и като стотници, като 3. Коларовъ,

Ст. Стойчевъ, а Ив. Божинъ, стотникъ, нъкои наричатъ десет-

никъ и пр. Съзаклетницигв се събрали още пръзъ велики

пости на Ташелийско дере и тамъ опръдълили изпомежду

си пр-вдводителитъ. „Бойчо" нарича петстотници Стефанъ

и А. Трандафилови, а педесетници и десетници смъсено :

Стефанъ Несторовъ, Тодоръ Ангеловъ Кавлаковъ, Ангелъ

Мерджановъ, Коста Вранчовъ, Петъръ Ковача, Димитъръ

Г. Коларовъ, Д. Тянчевъ, Ив. Божиловъ и Н. Банчевъ. —

Истинските военачалници въ сжщность били двамата Тран

дафилови, като по-въщи въ оржжие. Но и нъкои отъ чле-

новетв отъ комитета, които поели, разбира се, връменно

управлението на селото, минавали сжщо за пръдводители,

както напр. П. Горановъ. Колкото до особнигв названия,

петстотници, стотници, петдесетници и пр., обяснявахъ и

другъ пжть, че на дъло тв не сл играли важна роля. Въ

р-вшителния моментъ всичко се разбъркало. Въ Батакъ на-

брояватъ всичко около 1000 или 1100 ратници1); като ги

разд-влимъ между Трандафилови двама, П. Горановъ и още

н-вкои, може лесно да се види, доколко си чини труда да

търсимъ петстотници и ц-Ьлъ роякъ стотници. Осввнъ туй,

числото хиляда е твърдв гол-вмо : толкова н-вмаше ни въ

Панагюрище. Отъ тЬхъ сж били въоржжени едва ли поло

вината.

1) Бойчо .Батакъ* стр. 38
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И наистина, въоржжението не е било по-добро оть

другите мъста въ революционния окрж.гъ. Измежду рвчени-

гб хиляда ратници, които брояло цвлото село, имало 500

чакмаклийки пушки—много отъ които не хващали, разбира

се, 380 пищова, 20 шишенета, и още разни ятагани и дълги

ковани мъждраци1)- Приготвили и два черешови топове,

измасторени отъ Ангелъ Пейчиновъ. Но единия цъфналъ при

първо гръмване, та втория билъ притегнатъ съ желъзни

обръчи и билъ поставенъ на Св. Никола. Пиринчсвия топъ,

лъянъ отъ Георги Цуровъ, за който говори Бойчо8), не

влъзълъ въ работа, защото не билъ привършенъ.

Още сжщата нощь, или на 22, въоръжени хора из-

лъзли да пазятъ на позиции по стратегическите мъста и

разнитв изходи изъ селото, като : Беглишкитв хармани, Ива

нова ливада, Галагонката, Св. Георги, Царевъ коминъ, Св.

Троица, Сухо бърдо и Св. Никола.

На 23 всичкиятъ свътъ се събралъ въ черкова, д-вто

се служила тържествена служба ; слъзли и по-голъмата часть

борци отъ позициите. Нъкаква незнайна до тогава радость

била заседнала въ сърдцата на всички; батачени мислили

дъто сж сами и дето нъма вече турци, и всички тържеству

вали. Това е било само театрално, разбира се, било една

въображаема революция.

До по-ръшителни действия не смели, обаче, да при-

стжпятъ, защото имаше, както знаемъ, разногласия въ селото.

Мнозина били благоразумни и се колебали. Още въ пър

вата нощь, когато завардили изходите, имало течение да

премахнатъ селския куруджия, Селимъ, който билъ и пра-

вителственъ шпионинъ, но благоразумното течение въ ко-

митетската комисия, която наричатъ още съвътъ, надвило

и Селимъ билъ само обезоржженъ и задържанъ подъ стража;

съ другъ единъ турски чиновникъ, Саидъ, събирателъ на

данъци, постжпили сжщо така. Изобщо между батачени

не е имало единодушие за двлото. И тукъ, както на много

други мъста, бунтовнитв работи били скърпени съ гнили

конци. Отъ тука произтече до голъма степень — както за-

бълъзахме и напръдъ — горчивата сждба на батачени.

') Бо1чо .Батакъ", отр. 27; Г. Димитровъ ,Княж. България* т. Истр. 440»

*) 1Ь1с1 39.
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При туй, тръба да си мислимъ, че и тука липсваха

опръдвлени инструкции отъ центра на окржга, което още

повече ще да е усилвало неръшителностьта. Като не полу

чили кървавото писмо опръдвлено за твхъ, билъ пратенъ

човъкъ до Петлешкова, който пратилъ пръписъ отъ него.

Споредъ „Историята на Брациговското възстание", пръ-

писа донесли на 23 Априлий Ив. Глувчевъ брациговецъ и

нъкой си Гюро Стояновъ отъ Ясжкория, които Петлешковъ

самичъкъ изпратилъ, щомъ се узнало, че въ Пещера е хва

нато баташкото писмо. Пратените благополучно стигнали

тамъ, пръдали преписа и пакъ се върнали въ Брацигово.

На 24 били убити двама пратеници на Барутанлията

Ахмедъ ага,— стражари и двамата— и страхъть избухналъ

съ още по-голема сила между благоразумните. Съ това раз

прите и деморализацията почнали още отъ самото начало.

Убийството е станало на беглишкигв хамбари. Горъ

на Семераланъ имало кула, дето обикновено пазила турска

стража. Кога станало известно разбунтуването на Батакъ,

турската стража се оттеглила и била замъстена въ възстан-

ници. А когато се явили двамата заптии, Караджа Хасанъ

и Помакъ Мустафа, стражата ги пустнала като пратеници.

Така тъ влъзли до Беглишкигв хармани — до самото село.

Тукъ пазилъ Д. Тянчевъ. Той повикалъ отъ Св. Георги —

ближна стража — Ст. Трандафиловъ Заптиитв идели, пра

тени отъ Барутанлията Ахмедъ ага, кжрагасж (околийски

началникъ) на доспатския помаклъкъ, да узнаятъ, дали наи

стина сж възстанали батачени или не, и какво желаятъ.

Трандафиловъ разяснилъ, че батачени ще се биятъ за сво

бодата. Когато стражарите, известни бабаити, тръгнали да

си отиватъ и се поотдалечили, единъ отъ тъхъ се заканилъ

злз на батачени. Трандафиловъ го убилъ съ пушката си.

Другия сжщо не можалъ да избътне върния куршумъ, който

го повалилъ мъртавъ.

Слухътъ за станалото се разнесълъ много скоро изъ

село и по всички позиции и произвелъ голъмо впечатление.

Двама правителствени стражари убити — работитв съ това

отивали далечъ. Ангелъ Кавлака, водитель на благоразум-

нитЬ, хваналъ да дига гласъ колкото тръба и по-открито

вече проповъдалъ своите страхове.
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Освънъ това, трупали се тукъ тамъ по стражитъ слу

чайни убийства. Никола Бойчовъ на мъстностьта „Дъното*

заклалъ едно турче, ученикъ отъ цариградските медресета,

което било невъоръжено и беззащитно. Караулътъ къдв Фо-

тенъ засръщналъ проходящи турци, убилъ единъ отъ твхъ и

нъкои ранилъ. Също билъ убитъ на „Кънйова борика" единъ

минареджия— строитель на джамии. Отъ една малка дру

жина помаци отъ около 6 души, убили двоица, двама ра

нили и двоица се спасили ')■

По такъвъ начинъ, работитъ се наостряли отъ двзтв.

страни : отъ турска страна растъла наеженостьта и остер-

венението, а тукъ страхътъ и упадъкътъ правили неочаквани

завоевания.

Убиването на двамата стражари, тъй и другитв отделни

убийства на частни лица, стръснали помацитъ. Всичко било

съобщено съ най-голъма бързина въ Пазарджикъ. Помаш-

кото население се въоръжило и стегнало.

Отъ друга страна и внезапното избухване на възста-

нието породило бърканица, както видъхме. Въ Батакъ тръ-

баше да се прибератъ нъколко села отъ Чепинската долина,

ала разпореждания за това липсали. Ако подобни имаше,

батачени можеха да пр-вварятъ, и въ момента на първия

уплахъ между помацитъ, да прибератъ българските села.

Въоръжени така и съ подкръпа отъ Пещера и Брацигово,

батачени можеха да обезоръжатъ помацитъ по ц-влото Че-

пинско корито и да направятъ селото си непристъпно за

башибозукъ, а вр-вменно и за редовната войска. |Но всичко

туй, разбира се, бива изпустнато.

Сега, батачени оставали сами на себе си, лишени отъ

куража и нравствената мощь, които можеха да иматъ, ако

съществуваше разпоредителность и ако имаше взаимни дъй-

ствия въ цълия революционенъ окръгъ.

Сепакъ Привръмения съвътъ пратилъ нарочно хора до

Панагюрище за да искатъ опръдълени разпореждания. Отишли

Ангелъ Трандафиловъ, Костадинъ и Митю Вранчеви, но по

лето вече било непроходимо отъ башибозукъ, който кръс-

0 Сравни .Батакъ" отъ Бойчо, стр. 40.
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тосвалъ, и пратениците не могли да идатъ по-далечъ отъ

Б"Ьлйово. Те се върнали съ горчивата в-бсть, че Батакъ е.

прЪдоставенъ самъ на своите собствени сили. Отъ тукъ

натьй и деморализацията вече могла най-скоро да настжпи

съ пълна сила

Къмъ всичко туй се присъедини и хитрата маневра на

помаците, които въ начало, додето още б-вха сами и слаби,

поискали примирие, както ще видимъ ; и наивните батачени

се съгласили ; а после, когато имъ пристигатъ подкрепления

отвънка, тв нападатъ и смазватъ селото.

V.

Пловдивъ. Осуетения планъ за подпалване на града. Несполучливо

приготовление. Железницата неразрушеяа. Противодействие отъ самигЬ

съзаклятници. Слаби опити за пожаръ. Бътство на Кочо Чистеменски и.Гого

Тървевъ.

Въ Пловдивъ движението не могло да се пренесе,

както не се пр-внесе то въ Пазарджикъ и Пещера и въобще

всвкжд-в, дъто имаше власть дъто имаше турско население и

чужди елементи.

Споредъ плана на възстанието, Пловдивъ тр-вбаше, както

знаемъ, да бжде изгоренъ, или запаленъ на много места.

Железницата на Одринъ щ-вше да се разруши, и докато

войска дойде на помощь по сухо, безъ железница, околните

възстанници отъ Перущица и родопските села щеха да

пггввзематъ града и да разграбятъ военните складове. Съ

разрушението на железницата беше натоваренъ, както знаемъ,

Г. Маневъ, но той нищо не извърши, защото беше прева-

ренъ отъ възстанието, и хора най-после, не можиха да му

се изпратятъ.

Съ изгарянето на Пловдивъ билъ натоваренъ началника

на тайната полиция въ Пазарджикъ, Отонъ Ивановъ, който,

скоро агвдъ Великдень се преселилъ въ Пловдивъ. Нато-

варилъ го лично Бенковски, съ тая задача. Отонъ билъ ви-

канъ отъ Бенковски въ Поибрене, въ началото на Априлъ.

0 Бойчо, .Батакъ" стр. 40.
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Планътъ за запалване на Пловдивъ, планъ много примн-

тивенъ, състоялъ се въ слЪдующето. Отонъ требало да се

засели въ Пловдивъ, да наеме около 20 здания въ разни

части на града, преимуществено въ турската махала, и да

подготви дълото. Десетина дни пръди да избухне самото

възстание, предвиждало се да му пратятъ около 20 души

помощници, вс-вкой отъ които ще се засели въ наетите

кжщи. Като дойде времето, всъкой, по даденъ знакъ, ще

запали своето гнездо. За тая цъль, требало всъкой пред

варително да пренесе у дома си запалителни вещества, като

газь, фитили и др. Съ двадесетината пожарища предпола

гало се да се произведе суматоха, посръдъ която възстани-

цитъ ще се въоръжатъ и ще нападнатъ на града.

Несъмнено е, че тези подпалвания сж и тука чрез

мерно идеализирани, като революционно средство, защото,

при най-пълна сполука, те не можеха да принесатъ очакваните

резултати. Впрочемъ, азъ говорихь достатъчно за това и на

друго место. Единъ пожаръ лесно се планира, лесно се

дори върши, но и лесно се потушава. Сетне, изгореното

здание боли на притежателя си, на населението, но за прави

телството то си с нищо. Възстанието е имало по-важна задача:

да съкруши военната мощь на тиранина, а не да пали кж-

щите на мирните хора.

По-важенъ е билъ планътъ за разрушение на желез-

нични мостове : това се върши и въ най-модерните войни.

Единъ съборенъ . мостъ е отрезанъ пжть ; то е радикално

спъване на противника. Но по тая посока нищо не е могло

да се направи и сетне, дигането на мостове е една спе

циална и много трудна задача, която не беше по сили за

нашите невъоръжени ни съ знание, ни съ нуждните орлдия

и средства възстанници.

Отонъ Ивановъ стигналъ въ Пловдивъ съ препоръ

чително писмо отъ Бенковски до Свещаровъ. Въ скоро

време, съ помощьта на последния и на Чистеменски, Отонъ

наелъ двадесетина здания. Тъй като помощниците нс били

още стигнали, казвало се, че тези къщи се зематъ за

некой близъкъ човекъ, търговецъ, който до неколко дни

ще пристигне. А щомъ плащали добърь наемъ, кжщи се
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намерили сравнително лесно. Хората, обаче, не дошли, а

работата възбуждала съмн-вние. ОсвЪнъ туй, пари се хар

чили напраздно ; клщитб пъкъ безъ работници не могли

за нищо да се употр-вбятъ.

Отъ друга страна, единъ отъ гимназиалнигв учители,

химикъ, Наботковъ, билъ натоваренъ да приготви динамитъ,

но отъ това нищо не изл-взло. Материалътъ, като глицеринъ,

азотна и сЪрна кислоти и пр. билъ доставенъ, но отъ това,

до приготвянето на динамитъ и правенето на бомби и посл-в

употреблението имъ искало се не малко дни. Л-вярътъ съза-

клетникъ Лазаръ Велегановъ, живущъ и сега въ Пловдивъ,

щЪл ь да изл-ве бомбигв. Нищо обаче отъ това не излъ\зло.

Наботковъ е самъ живъ и разказа ни, разбира се.

всичко що трЪба. Още Бенковски го натоварилъ да при

готви динамитъ за разрушение на мостове. Той се съгла-

силъ, колкото да покаже съчувствие, но не гледалъ се

риозно на тая работа, като неизпълнима. И да произведе

динамитъ, той, единъ чов-вкъ, съ ограничените ср-вдства и

при лошите условия, въ които билъ поставенъ, произве

деното щъло да бжде твърдв малко, и пакъ е било само

материалъ. А кой щълъ да прави бомбигв? Кой пгвлъ да

ги "употреби? И за едното, и за другото тр-вбало специално

приготвени хора. Наботковъ едва що билъ свършилъ тех

ническо училище въ Петербургъ, знаялъ теорията и малко

н-вщо практика, колкото да прави опитъ въ химическата

лаборатория и нищо повече. А за работа съ динамитъ иска

се фабрика съ специални съоржжения. Наботковъ по-късно

е билъ издаденъ и пролежалъ въ згтворъ до амнистията,

като спасението си дължи повече на руското консулство,

което се застжпило за него ужъ като русски поданикъ.

Наботковъ е родомъ отъ Свищовъ.

Около 15 Априлъ Отонъ Ивановъ направилъ опитъ

да си доведе хора отъ Станимака, -защото хваналъ да губи

надежда за Панагюрище. Той отишълъ въ Станимака и

успъ\лъ да състави тамъ комитетъ отъ сл-Бдующитв лица:

Павелъ Костовъ, свещеникъ Матея Тодоровъ, х. Димитъръ

Стоиловъ, Райчо х. Георгевъ, Тодоръ Райчовъ, Юрданъ х.

Георгевъ, Н. Вълчовъ и Желю Пановъ. Само х. Димитъръ
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Стоиловъ и Юрданъ х. Георгевъ тръгнали съ него за

Пловдивъ.

Като не получилъ хора, а вр-вмето напръдвало, на

18 Алрилъ Отонъ пратилъ Юрданъ х. Георгиевъ въ

нагюрище, като съ нарочно писмо молилъ Бенковски да

побързатъ за помощници, защото наетигв праздни кжщи не

чакали. На 21 Юрданъ х. Георгевъ пристигналъ съ два ек

земпляра отъ кървавото писмо за възстание и съ поржка

отъ Бенковски, пловдивските съзаклетници да направяп»

вече сами, което могатъ за подпалването. Незабавно Отонъ4

съобщилъ на Св-вщаровъ и Чистеменски и, въ съгласие съ

гЬхъ, слщата нощь били викани по-виднитъ съзаклетници

на заседание. Споредъ свидетелството на Турчева, на това

заседание присжтствували и Лука Чепариновъ и Георги

Крумовъ, послъдни учитель отъ Мараша, натоваренъ да за

пали училището въ Новата махала.

Тръбва да забълзжимъ, че редоветъ на съзаклетницигк

въ Пловдивъ се бъха въ последно връме значително разредили .

Нъкои отъ по-младите и решителни хора отидоха да действу-'

ватъ по родните си места. Никола Караджовъ, Хараламби Ка-

раджовъ, Григоръ П. Бошковъ и Хр. Благоевъ. заминаха

тъкмо на страстната неделя за Клисура, а Тома Георгиевъ

си отива отъ по-рано за Панагюрище, дето го знаемъ, че

служеше за секретаръ на Бенковски. '

На свиканото заседание, което щело да се състои въ

жилището на Отона на Небетъ тепе, явили се твърде мал

цина. Мълвата за предателство, която се бе разпростра

нила още отъ преди неколко дни, като слана попарила

съзаклетниците, които сега странили и дори се потайвали.

Известието за възстание сжщо довтасало съ Ахмедъ ага,

рано сутриньта на 21, или още презъ нощьта чрезъ за-

бътналите стражари, и произвело суматоха въ града. Хр.

Търневъ билъ търсенъ и откакъ се върналъ на 19 отъ Па

нагюрище, криелъ се. Затуй, на свиканото заседание освенъ

Свещаровъ, явили се други твърде малцина: били само

Спасъ Турчевъ, Г. Кожухаровъ и Георги Търневъ.

Решили : на другия день, вечерьта 2 2 Априлъ, всекой

отъ присжтствующите да запали едно или по нъколко зда
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ния, кждъто му е по-лесно въ разнитъ части на града.

.Мислили още да се пр-вкъсне железницата, като разрушатъ

моста на Катуница. Колкото до самигв съзаклетници, едни

р-вшили да заминатъ за Царацово и, като подбератъ пол

ските села, да ги отведатъ въ Копривщица ; други тр-вбало

да идатъ къмъ Сотиръ и околните родопски села, да ги

ловдигнатъ и заведатъ въ Перущица, а отъ тамъ пр-взъ

Брацигово пжлътъ бъше, разбира се, за Батакъ.

Д. Свъщаровъ об-вщалъ да запали своята кжща на

Новата Махла и дюгена си, който се намиралъ на самата

Джумая, централния мегданъ въ Пловдивъ. Сжщиятъ пр-вд-

полагалъ, че сигурно ще уб-вди Атанасъ Семерджията да

подпали и той своята клща на Гюлъ-бахче, а Георги Атанасовъ

Чешмеджията да тури огънь на едно гол-вмо турско здание

на Орта-Мезаръ. Спасъ Турчевъ отъ своя страна, се рЪ-

шилъ сжщо да запали собствения си дюгенъ отъ бакалия,

който се намиралъ на Унъ-Капанъ, отдолу между дв-втв

тепета Небетъ и Джамбазъ; той се надвялъ още и на

.учителя Машевъ въ Мараша, българска махла, който пъкъ

да подпали н-Ькакво турско здание. Чистеменски щ-влъ и

.той да запали своя дюгенъ и своята кжща — дюгенътъ

на Узунъ чаршия, а клщата въ Лохутъ Махла. Георги

Търневъ тр-вбало да подпали хана на баща си въ Каршиа-

ка, а пъкъ А. Кожухаровъ, ученикъ и живущъ въ пан

сиона около св. Недвля, натоварили да пр-ввърне въ пе-

пелъ ученолюбивото заведение. За всички подпалвания се

опр-вдълило едно общо връме, 12 часа сръднощь. Колкото

до моста на Катуница, сждбата му сега била изоставена въ

ржцвгБ на Чепариновъ, бакалинъ тогазъ въ сжщото село, а

въ ново вр-вме адвокатствующъ въ Станимака. Дали му

барутъ и фитилъ за цвльта.

Всички съзаклетници годни за оржжие се броели въ

Пловдивъ всичко на всичко до 30 души ! Ръшено било да

се обади до колкото се може на всекиго да се нам-ври

сл-вдующата нощь всвкой на единъ отъ двата сборни пункта

.1— кой кждвто желае: въ Царацово или подъ Джендемъ

тепе — на полето. На посл-вдния пунктъ Спасъ Турчевъ

щълъ да изнесе и Пловдивското знаме, изработено отъ

Елена Трантеева.
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Решено ала несвършено.

Некой отъ присжтствувалигв обадилъ на другия день

на Ст. Др-Ьнски, че нея вечерь свършено : палятъ. Др-Ьнски

нам-врилъ, че е луда работа, да запалятъ бъч^ния български

пансионъ ; подобни работи не бивало да се почватъ отъ

училище. Въ пансиона живели Наботковъ, Григоръ Карад-

жовъ, Д. Благоевъ и Хр. Павловъ — учители, надзиратели.

Др-внски обадилъ на Наботковъ, а този обадилъ на Ка

раджова и т. н. Всички били добри патриоти, но съгласили

се съ ДрЪнски, че пансиона баре не даватъ. Учителит-е

изправили напр-вдъ- си подпалвача ученикъ — Кожухаровъ.

Тоя казалъ, че клетва е далъ и не може да изостави на

мерението си. Обискували стаята му, зели запалителните

материали, а самия опасенъ ученикъ единъ видъ конфиску

вали и съ туй — работата се свършила, разбира се.

Др-внски нам-врилъ за своята разрушителна агитация

съчувственици и между други комитетскн хора. Разтичали

се да отвърнатъ Св-вщарова, Турчева, Чистеменски и други

да не палятъ, че може да пръ\диззикатъ общо клане отъ

страна на турцигЪ. Техните усилия кждъ- сполучили кжд-б

не, ала общо постигнала се цвльта, защото работата не

била вече тъй страшна.

Вечерьта на 22 Априлъ Спасъ Турчевъ вече билъ

разубЪденъ или парализиранъ отъ брата си Георги, който

научилъ намеренията му. Всички други били докарани

до сжщото или простичко казано : никой нищо не могълъ

да направи. Обадено било и на роднините на Отонъ, които

цвла нощь гостували у него за да пазятъ, да не би да

подпали роднинската кжща, въ която живъчть. Само Св-вща-

ровъ и Чистеменски настоявали, но и гв толкова направили,

колкото да не е нищо. Св-вщаровъ поставилъ фитилъ въ

дюгеня си, но самъ излЪзълъ, като оставилъ по-малкия си

братъ да го подпали. Подпалването станало много рано —

по 1 2 часа по турски, когато всичко е на кракъ. Полиция

та скоро зела мерки, пожарътъ билъ потушенъ, а Св-вща

рова арестували по подозрение. Чистеменски сжщо поста

вилъ фитилъ въ дюгеня си, който се запушилъ малко по

сетне отъ Свещаровия, но тукъ преварили гасители още
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по-скоро. Чистеменски, извъстенъ за арестуването на Свъ-

щарова, още нея вечерь, близу ср-вднощь, хваналъ пжтя за

Перущица съ цълото си семейство, като не сварилъ да

подпали кжщата си. Отонъ на разсжмване, въор.ъженъ и

яхналъ на конь, хваналъ пжтя къмъ Джендемъ тепе; билъ

пр-Бср-вщнатъ, обаче, отъ патрулъ, който вече на глстъ

кордонъ пазилъ града. Той се измъкналъ и ударилъ къмъ

Сотиръ, но загоненъ и тукъ отъ помашки башибозуци,

които на тайфи хванали да слизатъ въ града, отишълъ до

Станимака, а оттамъ успъ\лъ по-късно да се добере до н-в-

кои родопски села, двто направилъ опитъ за възстание.

Отъ останалигв съзаклетници само Г. Търневъ хваналъ пжтя

за Царацово и отъ тамъ вече успъва да земе участие въ

възстанието ; ние ще намЪримъ слъдитъ- на този юнакъ въ

балкана. Всички други се смързватъ на мъстата си и чакатъ

сега, разбира се, да бждатъ тикнати въ затвора, което и

не закъснява много. Така, революционното д-бло бива оду-

шено още въ своигв пелени и то въ такъвъ единъ важенъ

пунктъ, като Пловдивъ, до който вече и не припариха въз-

станици. За Хр. Търневъ, пръдставитель на Оборище, тръба

да прибавимъ, че се крие 2—3 дни въ частно наета кжща

по Небетъ тепе, защото го търсили, както казахме. Сж-

щата зарань пр-вдъ пожара, 22 Априлъ, опиталъ се да за

мине съ трена за Ямболъ, но погнали заптии да го ловятъ,

и той едва сварилъ да се скрие въ русското консулство,

д-вто дълго се навърталъ като слуга.

Отонъ Ивановъ като забътналъ на 23 отъ Пловдивъ,

не може, както видвхме, ла се промъкне до Перущица, а

прънощувалъ въ Станимака. На слЪдующия день той хва

налъ пжтя къмъ родопскигв села, съ намерение, за дано

възбунтува нъкои отъ тъхъ. Той заварилъ дядовци излезли

съ жени и дъща да се криягъ въ гората. Бойково напра

вило слщото. Отонъ мислилъ да дигне още Сотиръ, Яво

рово и ЛЪсково и отъ гбзи петь села като образува по-

гол-вма чета, да разгони башибозуците и да пробие къмъ

Перущица. Но Л-бсково и Яворово били вече въ съюзъ съ

ближнитъ- турци отъ Еникьой, за да се пазитъ взаимно. А

башибозукътъ, който дебнелъ около Д-вдово, слъдъ като
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ло настояването на Отона селянитв не си прЪдали орж-

жието, ударилъ и изгорилъ селото. Бойковци не искали да

дойдатъ въ Дядово, но като били сжщо излезли въ гората,

башибозукътъ запалилъ и гбхното село. Селенит-Ь поел*

събрали оръжието и пр-вдали го въ ръцЕТЕ на башибозу-

цигб, за да не бждатъ изклани. Това е било вече на 26.

Отонъ скоро посл-б това билъ принуденъ да се крие въ

Станимака и Пловдивъ, д-бто го и хванали. Така че, въ

Пловдивските села, освънъ за жертви и разрушения, за ни

какво възстание не' може дума да става.

'.VI.

РаботигЬ въ Перущица Сношение съ Брацигово. РазнорЪчиви източ

ници. Начало на бунта. Поведението на Бръстови чени. Проблематично въз

стание. Пратенницитъ на Ахмедъ ага Тъмржшлията Убийство. Новъ пратен-

никъ. Оттеглянето на Бръхтовичани. Перущица оставена сама на своитъ^сили.

Перущица не възстана изеднажъ. Внезапното избух

ване на движението въ едно врвме, за което никой не билъ

пр-Бдупр-Бденъ, липсата на опръмгБлена идея, на планъ, лип

сата на всъко извтзстие за първигв действия, мъчните сно

шения и въобще отсътствието на какво да е дефинитивно

разпореждание — ето причините, които направили да се

изгубятъ и тукъ н-бколко скъпи дни въ безцвлно недоумение.

Духоветтз въ Перущица бЕха, разбира се, приготвени.

Перущенци отъ рано влЪзли сами отъ своя страна въ пръ-

говори съ ближни некои села, особно съ Брестовица, да

се защищаватъ взаимно. Идеята за самозащита се родила

отъ само себе си, диктувана отъ създалигв се обстоятел

ства. Както вевкъдъ въ страната, въ последно врЪме, осо

бно отъ Ст. Загорското възстание насамь, турцигЪ често се

заканвали да дигнатъ поголовна сечь надъ христианитв. А

последните, стреснати отъ заканата, неволно се въоръжа

ваха, дори безъ да бждатъ засегнати отъ възстаническата

идея. Идеята дошла само за да даде опръдъмена цЪль на

въоръжението. Духоветъ въ Перущица били още по-натег-

нати отколкото другадв, поради ближното съседство на това

село съ върли турски гнезда, като Устина. Устинскитъ- турци
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-отдавна се заканвали открито на българските си съсвди,

да видятъ лоша сметка съ тъхъ. А близостьта на Тъм-

рашъ било най-слабото мъсто на Перущени. Тъ- сериозно

мислили за своята мрачна сждба и стътали се. Отъ друга

страна, близостьта на Перущица съ такъвъ интелегентенъ

и важенъ центъръ за възстанието на цвлия народъ, като

Пловдивъ, отъ който Перущица е отдалечена едва на два-

три часа, създалъ тукъ още отъ шесдесетьтв години будна

интелинция. Пр-взъ 1876 въ Перущица имаше вече съдру

жие за да се основе тамъ специално земледвлческо учи

лище, за което споменахъ и другадв, и което изследова

тели като Берингъ не изгубятъ изпр"вдвидъ, кога хвалятъ

интелигентностьта на българина въ ония вр-вмена.

Кървавото писмо тукъ е стигнало — не е сигурно дали

отъ Брацигово или отъ Пловдивъ или даже и отъ дв-бтб

м-вста изеднажъ — на 2 1 Априлъ, азъ споменахъ свидв-

гелството на Отонъ Ивановъ за писмо, пратено отъ Плов

дивъ — свидетелство, на което н-вма защо да не върваме.

На 23 зараньта довтасва и Кочо Чистеменски отъ Пловдивъ.

Перущица е разположена на ребрата на Доспатъ и

отъ високо наблюдава цълата равнина до Сръчдна-Гора. На

23 Априлъ далечните пламъци, едва-що вече бл-вснали по

полето, били най-добрия свидвтель за възникналия смутъ и

предупреждавали перущени да зематъ мерки за да се

упазятъ. Присжтствието на Кочо Чистеменски подейству-

вало ободрително. Вечерьта поставили стражи на изходите

на селото и това е било вече фактическо начало на въо

ръженото положение.

Ще добавя, че свъденията за първоначалния моментъ

на възстанието въ Перущица сж. особно тъмни, противо

речиви и пакъ оскждни. Главните- дъйци тукъ, като П. Бо-

невъ, В. Соколски и др. легнаха подъ пепелищата на въз

станието; останалите живи поборници слаби сж да възкръсатъ

дотр-Ъбното. 3. Стояновъ полага, че Спасъ Ив. Гиневъ дошълъ

тукъ отъ Панагюрище на връхъ Гергйовдень, 23 Априлъ,

и донесълъ кървавото писмо, което е нев-вроятно. Спасъ

Гиневъ беше народенъ представитель на Оборище, но Бен

ковски го върна още отъ Панагюрище, защото пълномощното
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му било погръшно. Поради туй, върщането му не е било

по късно отъ 13. Да се предположи, че Спасъ Гин^въ

послъ това е седълъ до 22 — цъли 9 дни въ Панагюрище

за да си дойде на 23 у дома, почти е невъзможно. Ако

той дъйствително е билъ въ Панагюрище, безъ друго щъше

да тръгне още на 20 съ кървавото писмо, да придружи

Петлешкова. На 21 въ Пазарджикъ сж знаели за възста-

нието, сжщия день имало турци по пжтя до Калагларе.

Всичко е било на кракъ. Самъ човъкъ тогава не е пж-

тувалъ отъ Панагюрище навънъ. Да се пръдположи, че Ги-

невъ излъзълъ на 20, но ходилъ по околни пжтиша пакъ

е невъроятно. Не се знае отд-Ь 3. Стояновъ знае това: той

ръдко означава източника на свъденията си ; а тъй и по

правката се затруднява. Той твърди още, че Кочо Чисте-

менски стигналъ на 21, което не може да блде, защото

ежщия день вечерьта той турилъ фитила на дюгеня си въ

Пловдивъ. Ако нъкой по слаба память му е разказвалъ,

че Спасъ и Кочо подготвили възстанието, възможно е ').

Ръководители по душа на работитъ сж. били В. Соколски

и П. Воневъ ; въ отежтетвието на В. Соколски, който оста-

налъ нъ Панагюрище, П. Боневъ билъ главенъ ржководи-

тель, съ когото Кочо се съдружилъ. Г. Димитровъ прави

сжщата гръшка за Чистеменски като твърди, че той стиг

налъ въ Перущица на 22 Априлъ 2). Азъ приемамъ, че най-

ранното извъстие за възстание е стигнало въ Перущица

пръзъ Брацигово отъ Петлешкова и ти даже пръди него:

П. Боневъ билъ въ Брацигово и върналъ се оттамъ на 20, ')

безъ да дочака Петлешковъ; а тогазъ още въ Брацигово

знаяли за бунтъ. Не можеше Петлешковъ да не помисли

за тъй близкото голъмо чисто българско гнъздо до Бра

цигово. Наистина, сведенията за това кърваво писмо сж

много смжтни. Танчо Гйошевъ, който е живъ и твърди, че

занесълъ по възстанието писмо за Перущица, може да е

носилъ копие отъ Панагюрската прокламация или просто

изв-встително, ала той е ходилъ въ Перущица, иратенъ отъ

•1 3. Стояновъ .Записки- т. III стр. 275

') .Княжество България" т II стр. 471.

») 1еремиевъ и Пеглешковъ .История на Брашч овското нъзстание',

гтр. 74.
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Петлешковъ, щомъ тоя се върналъ отъ Панагюрище. Но

той може да греши своя разказъ '). Ала даже никакъ да

не знаемъ лицето, пакъ тр-вба да приемемъ, че ако не на

21, то най-късно на 22 Петлешковъ е изв-встилъ въ Пе

рущица да възстанатъ. Въ „Защитата на Перущица" е ка

зано съ общи думи, че на 24 сутриньта дошълъ прате-

никъ отъ Панагюрище „съ кървавото писмо за проглася

ването на възстанието", 8) което е невероятно поради къс-

нотата си. Г. Димитровъ туря за начало на бунта присти

гането на Кочо Чистеменски и появяването на турци надъ

монастира Св. Тодоръ надъ Перущица. Но той е така смъ-

тенъ въ данитв, че твърди, какво „турцигв били известни

даже за деня, въ който ще се провъзгласи възстанието, и

завзели високите върхове и пр. " и остава ни да се чудимъ

за кой день е думата, когато не се знае такъвъ опр-вдъ-

ленъ за Перушенци. Ако е намекътъ за предателството на

Ненка, че възстанието ще се провъзгласи на 1 Май и тур

цигв заели позиции около Перущица още на 22 Априлъ

или се известили отъ Пазарджикъ за възстанието на 20

въ Панагюрище и на 23 вече били на кракъ да дебнатъ

Перущица — то е другъ въпросъ. Но Г. Димитровъ е мй-

слилъ, може би, н-вшо сжще:твено, а не го изказалъ ясно.

Думата ми е, че източниците сж твърде оскждни, и нищо, за жа-

лость, не могатъ ни каза по въпроса гв. Иностранните из

точници сж изобщо много повърхностни за всичко, що се

относи до приготовления ; никой не искаше по онуй време

да се пуща въ подробности за механизма на комитетското

здание. Причината на това се крие въ обстоятелството, че

всички иностранни изследователи гледаха съ пренебреже

ние на възстанието, което Берингъ, наприм-връ, нарича

„аларма", а не въоржжена акция. Онова, което ги занима

ваше, бе зверствата, опустошенията и пожарищата, които

последваха. Освенъ туй, нашите хора старателно беха

скрили всички следи отъ организацията. Изследвателната

комисия въ Пловдивъ можа да научи само абсурди и отъ

нея не можемъ никакви подробности научи. За Перущица

1) Сравни Ш<1, 74

*) Стр. 25.
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Берингъ почва отъ появяването на тъмрашкитв башибозуци

съ Ахмедъ ага. Скайлеръ изобщо отказваше да говори за

н-вкакво приготовлявано възстание. Нашигв, разбира се,

всичко бъха направили за да го увърятъ, че подобно н-вщо

нъма и добриятъ американецъ не влъзе въ подробности,

лъкъ и нъмаше защо.

Но да се повърнемъ на разказа по събитията.

Бръстовичени, обезпокоени отъ положението на рабо

тите, същия день, 23, пратили въ Перущица А. Андреевъ,

Д. Шишковъ и Попъ Семеновъ, да се споразумъятъ за

взаимна отбрана. Въ едно събрание, станало въ училището

лодъ председателството на П. Боневъ, зело се ръшение,

че съединението на двътв села е пръждевръменно, защото

нъма явна опасность, а да се прънесе едно село въ друго

ще влече съ себе си много неудобства, мъки и разноски,

и за еднитв, и за другитв. Остановили се на едно : което село

бъде нападнато първо, другото ще му се притече на по-

мощь. Гаче ли се касаеше само до това! •

, Изобщо, като влъзе човъкъ въ всички тия подробности,

губи изеднажъ нишката на събитията и съмнява се въ съ-

щинския характеръ на това, що изучва. Невъроятно просто

става, дали се е приготовлявало тукъ възстание, или не,

дали има бунтъ, или не : толкова се смъсили страхътъ съ

въодушевлението, пасивната отбрана съ активния револю-

ционенъ духъ! Това най-много заблуди отпослъ чужденцитъ

и накара нъкои отъ твхъ съвършено да отказватъ съще

ствуването на една революция.

Перущени още разчитаха на помощь отъ Д-ръ Сокол-

ски, който ще се яви отъ Панагюрище съ силна чета, и

това ги е карало да не настояватъ за бързо съединение

съ съсъдигв. Но както и да е, поканата все пакъ подвй-

ствувала и сега вече Бръстовица на своя смътка се въо

ръжила по енергично и поставила стражи.

На 24 Априлъ деньтъ миналъ въ Перущица съ ко

пане на шанцове за защита. Революционниятъ духъ се раз-

будилъ, но и благоразумните, както въ Батакъ, заговорили.

Дъдо Рангелъ Гачевъ съ Георги Стояновъ ') се запътили

1) Г. Натевъ, 25.
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за Пловдивъ, да се турятъ подъ защита отъ правителството

като искатъ и завардване на селото, както отъ башибозуци >

така и отъ размирнитъ. Тр-вба да се разбира, че тв оти-

ватъ на своя смътка, а може би отъ страна яа благоразумната

партия, а не като представители на цялото село, както е

пр"вдставилъ това Берингъ, който впрочемъ говори само за

д-вдо Рангелъ.

Но въ туй вр-вме, тъмрашлията Ахмедъ ага се билъ

вече надвъсилъ надъ селото.

Будностьта на турското население, както тукъ, така и

другад-в, лесно се обяснява. Правителството, като подуши

съ връме движението, направило бъ своитв разпоредби да

се въоржжи башибозукътъ.

Ахмедъ ага пратилъ на 24 трима помаци, подъ пръд-

водителството на изв-встенъ бабаитинъ Дели Хасанъ. Пра

тилъ ги въ Перущица до П. Боневъ, ужъ да искатъ отъ

селото два товара хлЪбъ, а въ сжщность за да узнаятъ

какво става тамъ. Берингъ казва, че пратенитв сж били1

цвла дружина отборъ хора отъ таборътъ на Тъмрашилята,

ала туй не е в-Ьрно. Сжществующето въ Перущица разце

пление сега естествено изпъкнало съ още по-голъма сила.

Благоразумните натоварили хл-Ьбъ, бунтовниците го отнели,

а тримата хора на Ахмедъ ага били вързани и хвърлени

въ затворъ. Съ туй посътане се освещавало на дъло и

възстанието.

Сжщевръменно, единъ арнаутинъ, съгледатель отъ Кри-

чимска страна, застр-влилъ по полето ДЪдо Ковчо Гинчовъ,

който се прибиралъ въ село отъ своя дюгенъ на с. Ка-

диево. Тоя Ковчо погр-вшно е означенъ отъ 3. Стояновъ

съ име Калоферъ 1)- Видътъ на невинно пролятата хри-

стианска кръвь разярилъ бунтовницитв и тв изклали сжщата

вечерь хората на Ахмедъ ага. Съ това и откритото неприя-

телство почнало.

На 25 дошълъ пратеникъ, Дъдо Ангелъ Кацара отъ

Чуренъ, който Тъмрашлията проводилъ, за да си търси

тримата чов-бци. Тоя пжть Ахмедъ ага вече употръбявалъ

») .Записки' т. Ш стр. 276. Г. Натевъ, 26.
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за разузнавачъ не турчинъ, като, види се, пръдвиждалъ

какво ще бжде. Перущенци отговорили, че подобни хора

не сж били виждани въ селото имъ, но отъ това ставало

още по-явно, че гв сж погубени.

Ахмедъ ага, пръдизвиканъ по тоя начинъ и обиденъ

кръвно, искалъ да нападне веднага и да си отмъсти, но

нвмалъ достатъчно хора. Той отложилъ за два дни наказа

нието, докато събере достатъчно пълчища отъ Кърждали

и Рупчосъ, отдвто живо идъли голи, боси и гладни за

плячка башибозуци.

П. Боневъ пратилъ настоятелно писмо до Бръстовица

да иска помощь, защото явно било, че нападението нъма

да се забави. Писмото занелъ Митю Ковачевъ. Около 30

души отъ по-юначнитъ Бръстовичани потеглили за Перу

щица, дъто стигатъ на 25 вечерьта въ Недъля. Сжщата

нощь Куртово-Конаре засвътило по полето, запалено отъ

черкезки пълчища. Момчетата по позициитъ около Перу

щица се зарадвали, като се мислило, че Соколски иде съ чета.

Всички защитници на Перущица се брояли около 648, ') а

туй число пакъ ще да е пръувеличено. Цълиятъ день на

26 миналъ въ праздни ожидания, като за 27, вторникъ,

се очакваха сериозни произшествия.

Още пръзъ нощьта на 25 сръщу 26 дошлитъ триде-

сетина Бръстовичени си отишли назадъ въ селото. Тъ били

разочаровани, като видъли съ очитъ си, че въ Перущица ни

каква помощь отъ вънка не пристигала. И тъй като пръзъ

нея нощь пламнали нъкои пожарища и въ ближното село

Пастуша, лежаще между Бръстовица и Перущица, разчуло

се, че башибозуци нападнали и на самата Бръстовица. Бръ-

стовичени въ този слухъ намърили достатъченъ мотивъ за

да се върнатъ въ селото си, което се е нуждаяло тоже

отъ тъхната зашита.

Въ сжщность тъхъ никаква революционна идея не е

сериозно въодушевлявала и тъ нищо възстанническо не из

вършили въ селото си. Когато Дъдо Рангелъ и Г. Стояновъ

отъ Перущица отивали за Пловдивъ да се поставятъ подъ

0 Г. Натевъ, стр. 34.
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милостьта на правителството, те заминали презъ Бресто-

вица, и тукъ се разчула техната мисия. Благоразумните отъ

Брестовица сжщо се придружили къмъ Дедо Рангелови да

искатъ покровителството отъ конака чрезъ Гюмюшъ Гер-

дана и Найденъ Геровъ, за да не имъ се разорятъ огни

щата. И действително, на 26 вечерьта тука идватъ двама су-

варии (конни стражари), като представители на правителст

вената власть. Тези двама правителствени агенти се ока

заха после наистина достатъчно силни за да отвратятъ ба

шибозуците отъ селото и Брестовица остана невредима ;

защото, най-после, всички тия башибозуци действуваха само

по указание на правителството.

По такьвъ начинъ Перущица на 27, когато се почнали

безчинията на башибозуците отъ близо, била съвършено

сама и предоставена е сега на своите собствени сили.

VII.

ПолскитЪ села около Плоздивъ. Пакъ но първото писмо огь Коприи-

щица до Старо Ново Село. ИзвЬстие вь Синджир шй и Айваджикъ. Неджипъ

лр-Ъдводчтель на башибозуци. Царацово и други села на пжть. Георги Тър-

невъ. Преселение на седемьтт> полски села въ Копривщица.

Да минемъ сега къмъ полските села около Пловдивъ,

на срещния бретъ на Марица.

Отъ Копривщица, освенъ писмото до Панагюрище, беха

писани, както видехме, и други писма. Каблешковъ побър-

залъ да извести въ Старо Ново Село, Синджирлии, Стрелча

и др. Макаръ че по решението въ Оборище и на специ

алната комисия, копривщенци требваше да известятъ само

въ центъра на окржга, но те излезли практични. Известието

догде стигне въ Панагюрище и после оттамъ до Старо

Ново Село, щеше да се забави ; треба още да си мислимъ,

че Панагюрище е далечъ; а отъ Копривщица до Старо Ново

Село е само петь часа пжть. Писмото било написано на

бърза ржка на Чалжковата воденица, което вече знаемъ.

Рашко Балчевъ, комуто Каблешковъ далъ единъ пъргавъ конь,

що самъ яздилъ него часъ, отпжтувалъ въ минутата.
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Тъй като този въпросъ е малко споренъ, принудени

сме пакъ да поспремъ тукъ малко и да направимъ една кратка

б-влъжка.

И на друго мЪсто се отбъ^Ъза, че г. Н. Б-блов-бждовъ

е см"бсилъ въ памятьта си писмото до Старо Ново Село

съ онова до Панагюрище. Азъ разяснихъ обстоятелствата

по туй, може би достатъчно, когато говорихъ за Панагюр

ското писмо, но има още н-бщо да се каже. За Рашко Бал-

чевъ, името на когото г. Н. Бълов-вждовъ не знае, а го

означава като неизвестно момче, пратено въ Панагюрище,

сжщия писатель допуща и една невъзможность. Като се мет

налъ на часа върху коня, пратениятъ билъ „отлътълъ като

вихъръ" и стигналъ въ Панагюрище за единъ часъ, когато

обикновено за тамъ се отива за 4—5часа. „Казаха, прибавя

г. Н. Б-блов-бждовъ, че коньтъ, съ който той отиде, умр-влъ

и той (пратеникътъ) се завърналъ на другия день п-вша *)

Пр"взъ Б-влотрупъ—пръкия пать за Панагюрище—отива се

за четире-петь часа, но пЪша, а съ конь стига се за три

часа. Пжтьтъ е върлъ и не може всбкждъ да се ъзди. Но и

да положимъ, че имено Рашко Балчовъ е занесълъ писмото

до Панагюрище, а не другъ, т. е. че онова лице, за което

говори г. Н. БЪловъждовъ, а не друго е занесло писмото въ

Панагюрище и стигнало за единъ часъ — това пакъ е несъо-

бразность, която г. БЪловъ^кдовъ не забЪлъзалъ, защото му

сж липсали свъдЪния отъ други м"Ьста. Той само казва, че

когато Каблешковъ дошълъ при него и писалъ писмото, съ

други думи, когато куриера тръгналъ за Панагюрище, Нед-

жипъ билъ още обсаденъ въ конака. Неджипъ можеше да

стигне въ Клисура, както видвхме, най рано послъ два ча-

сътъ по объчцъ, като е употр-вбилъ за пжть най-малко 1 часъ

Значи, най-късно Неджипъ се измъква отъ Коприщица въ

единъ часа послъ- объдъ. Тъй, че писмото било писано,

всъкой случай, пр-Ьди единъ часа слъдъ обЪдъ. Сжщото

писмо стигнало въ Панагюрище не по-рано отъ три часа

слъдъ об-Ьдъ ; хората въ Панагюрище сж почти повечето

живи и р-вдко н-Ькой казва писмото да е стигнало даже

') Н. КЪлов+.ждовъ .Първа пушка" стр. 74.



Възстанието въ 1У-т ия окржгъ 113

пр-вди четири часа. Сега, може ли да се пр-вдполага, че

това писмо е отишло за единъ часъ въ Панагюрище? За

толкова късо вр-Ьме то не можеше да стигне и въ Старо-

Ново-Село, което отстои отъ Копривщица дори малко по-

далечъ отколкото Панагюрище. Рашко Банчевъ е живъ и

г. Н. Б-блов-Ъждовъ може да провъфи св-вд-внията си. Но —

толкова за това писмо. Да прослъчдимъ сега развитието на

събитията въ оня край.

Каблешковъ далъ на сжщия пратеникъ, Рашко Бан

чевъ, една записка до Генчо Димчовъ, учитель въ Елеш

ница, когото подканялъ да обяви възстанание въ селото

си. Банчевъ стигналъ вечерьта въ Старо-Ново-Село, а

отъ тукъ Коста Негиновъ, новоселецъ, отнесълъ сжщата

нощь записката на Генчо Динчовъ въ Елешница. Последния

впрочемъ твърди, че записката е била отъ Найденъ Сла-

нинковъ. Генчо на 2 1 зараньта самъ се притекълъ въ Старо-

Ново-Село и като видвлъ кървавото писмо, върналъ се въ

селото си и сжщия день Елешница сс въоржжила; селянигв

зели да се стътатъ за пжть. Съ писмото си Каблешковъ

имъ съобщавалъ, че околнигв села ще се прибератъ въ

Старо-Ново-Село, а отъ тамъ въ Копривщица.

Но на 21 Априлъ още зараньта Каблешковъ пратилъ

оше Велйо А. Серекътъ заедно съ Петко Кундураджията и

дванадесеть души въоржжени хора да идатъ и подигнатъ

Старо-Ново-Село. На Даутова поляна тия пратеници на Ка

блешковъ забъчп-Бзали една банда башибозуци. Това ги при

нудило да спратъ на единъ часъ разстояние отъ Старо-

Ново-Село и пратили единъ отъ своигв, да се промлкне

безъ оржжие до селото и да иска въоржжени хора на по-

мощь за да нападнатъ турцитъч Обаче дошли само четири

души за да кажатъ, че селото не желае да възстане, додъто

не види една чета отъ сто души въоржжени хора да имъ

дойдатъ на помощь отъ Копривщица. Сл-Ьдъ туй малката

дружина се върнала назадъ.

Повторно ще да е идвалъ самъ Каблешковъ на 22

Априлъ но само съ 20—30; затуй споменува и Н. Б-Ьло-

в-вждовъ '), а разказва за него и Динчо Генчевъ. Цялата

>) .Първа пушка", стр. 82.
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околность се раздвижила. Тукъ зели да се точатъ вече кер

вани отъ околните възстанали села, ала новоселци не се

съгласявали да напустнатъ селото си. Сжщия день Каблеш-

ковъ се върналъ пакъ въ Копривщица, като оставилъ тукъ

н-вкои отъ своите хора.

Юначииятъ Георги Търневъ, като излЪзълъ отъ Плов-

дивъ, пръзъ нощьта на 22 сръщу 23 Априлъ, двто не мо-

жилъ да запали бащиния си ханъ въ Каршияка, защото,

както видъхме, кроежътъ билъ побърканъ отъ посветени

хора, отишълъ при Ив. Арабаджията въ Царацово. Последния,

подпомогнатъ отъ Търнева, подигналъ Царацово и всички

слицата нощь, ср-вщу Гергйовдень, хванали пжтя за Старо-

Ново-Село.

Отъ Царацово отишли въ Строево — отъ двто къмъ

гбхъ се присъединяватъ десеть-дванадесеть кжщи; въ Ду-

манлии не се дигналъ никой, въ Паничери сжщо. Въ Старо-

Ново-Село, дето стигнали сжщия день, заварили Елешница,

Геренъ, Краставо и Синджирлии, — които н-бколко дни на-

редъ, дори до 25, постепенно се прибиратъ— и отъ тамъ

точатъ се пакъ бавно послъ- по нататъкъ, на пжть къмъ

Копривщица.

Въ Синджирлии, едно отъ най-рано и най-дружно въз-

станалигв села въ този районъ, получили, споредъ споме-

нитб на Ботя Ивановъ, писмо чръзъ Паничери или Елшица

—не може да се знае добръ-— ала самото писмо (за въз-

стание, разбира се (произхождало отъ Копривщица. Така

че то стигнало въ Синджирлии още вторникъ вечерьта на

20 Априли. На сл-вдующата зарань Даскалъ Колю, по своя

инициатива, пратилъ го съ Ганчо Ив. Трънчовъ въ Карлово,

защото тамъ били въ туй вр-вме Андонъ Стоиловъ и Ботю

на пазаръ. Пратеникътъ ср-вщналъ Ботя на пжть край Дж-

бене. Отбили се въ дюкянътъ на Иванъ Чукурлията и раз

чели писмото, което синджирлийскиятъ куриеръ носилъ въ

навущата си. Ботю сега поелъ революционното послание и

върналъ се въ Карлово, показалъ на Кара Ивановъ, пока-

залъ го и на други тамъ, но карловци не см-вяли да мръднатъ.

Когато вечерьта на 2 1 Априлъ Ботю се върналъ съ Андонъ

Стоевъ въ Синджирлии, тукъ селянитв вече били на кракъ.
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Дванадесеть души айренци—извъстни въобще съ фанатизма

си— минавали пр-взъ селото. Сега, при изблика на свобод

ния духъ, селяните се нахвърлили на твхъ да си отмжстятъ

за много пр-втърп-вни по-рано обиди. Турцитв били навър

зани и запрени, обаче, скоро пазачите ги избили. Тъзи

дванадесеть души, заедно съ десеть други убити въ Ново

Село, Берингъ възкачва на тридесеть души съ четири жени

и дъца между гвхъ ; Скайлеръ ги наброилъ до четиредесеть

и деветь, безъ да открие жена, а турските източници ги

възкачили на седемдесеть и единъ само въ Синджирлии.

Сжщата вечерь, 21 Априлъ, Синджирлии захванало да се

пренася въ Копривщица. Така че на 23 и 24 Априлъ, въ

Старо Ново Село сж вече събрани следующитв села, кои

ц-вли, кои отчасти : Елешница, Синджирлии, Царацово, Стро

ево, Долни Геренъ и Крастово, които дружно потеглятъ

къмъ Копривщица. Мнението на н-вкои, че и Саржгйолъ е

тамъ, требва да се гледа като преувеличение.

Айваджикъ билъ отъ Стрелча пръдизвъстенъ да въз-

стане. Целото село потеглило направо за Копривщица, дъто

стигнали на връхъ Гергйовдень; техни коля посл-в отиваха

на Даутова поляна за ла помогнатъ на другите села за да

се измъкнатъ и да се прибератъ и тв.

По разказътъ на нъкои съвременници, Воловъ и Ико-

номовъ, на 2,3. дошли въ Старо-Ново село съ една дружи

на отъ стотина въоржжени хора, повечето отъ които ще

да сж били на мъстото вербувани. На 23 или 24 гЬ на

правили опитъ да подигнатъ Паничери, но въ околностьта

на туй село били засръщнати вече отъ башибозушки банди.

Неджипъ като се върналъ на 21 въ Пловдивъ, нато-

варенъ билъ да организува на бърза ржка отбраната. Отъ

турскитв села Даутлари, Дурутлий, Думанлий, Карамуста-

фалари и Насвакйой той образувалъ голъма дружина, която,

имено, изгонила Икономовъ и Воловъ отъ Паничери.

Колоната, която потеглила отъ Царацово, върв-вла е на

чело съ Георги Търневъ, извъстенъ подъ име Гого, юнаш

ката фигура на когото вдъхвала куражъ на бъднитъ и злъ-

въоржжени селяни. Той ездилъ отличенъ бащинъ конь, билъ

въ възстанническа носия, съ добъръ винчестеръ на ржка.
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Личностьта му внушавала обаяни? на масата още и съ туй,

че Гого, младъ, хубавъ, синъ на заможни родители, пръ-

зиралъ всичкитъ блага, които живота въ блдаще му объ-

щаваше, и тръгналъ да търси ранна смърть за една добра

идея. И до сега мнозина отъ гвзи бъдни хора, живи още,

спомнятъ съ уважение младиятъ си пръдводитель. Какъ ма

сата, която ние тъй евтино пустосваме съ поетическо ви-

сокомърие, че е тъмна, слъпа, какъ тая маса всъкоги

макаръ мжчно ала тъй върно вижда ! Гого можеше

твърдв добръ да се укрие и да запази своята кожа, както

пещерци, бръчгговичени, татаръ-пазарджичени, пловдивци и

др., но той пръдпочита да остане войнишки в-вренъ на

дълга си.

Георги Търневъ е роденъ въ 1855 въ Пловдивъ, двто

се училъ до втория класъ. Послушенъ на буйната си и,

вгвкой случай, цълна натура, той напуща училището и ско

ро става извъстенъ по своигв смъли сбивания съ махлен

ските турски бабаити, на които наложилъ респектъ пръдъ

своето пр-ввъзходство. Но съ туй и животътъ му ставалъ

невъзможенъ въ Пловдивъ. Като чувствувалъ нужда да се

съвършенствува въ употреблението на орж.жие, той зами

нава за Ромжния, дъто постж.пилъ като простъ войникъ въ

редовете на романската армия. Тамъ той бива произве-

денъ унтеръ офицеръ. Когато чулъ за приготовляваното

възстание, той се прибралъ у дома си, жеденъ да земе

участие въ бждащата борба — велика задача, на която и

до край остана мъжки в-вренъ.

Всички првселници отъ събранигв седемъ села поте

глили на 23 още, както казахме, за Копривщица ; но всич

ки спиратъ пръдъ стръмния подемъ на Даутова поляна :

липсвали коне, за да измъкнатъ тежко натоварените съ по

къщнина гйочове. Ездачите войници отъ Копривщица се

затекли до село и докарали още за впрътане добитъкъ на

помощь. Още сжщия день, 23, по-леко натоваренигв присти-

гатъ и биватъ разместени на жилища въ Копривщица. 1) Прив

насянето, разбира се, трае неколко дни. Бъдните жени, д-вца

1) Г. Димитровъ .Княжество България* стр. 406.
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и старци, нощували подъ открито небе на Даутова поляна. Тукъ

оная башибозушка орда, за която споменахме, налетвла да

нападне и завързала се дори пр-встр-влка, но била разго

нена. Н-бкои отъ по р-БШителнигв мжже нападнали на Ай-

ренскигЬ турци, твърдъ- фанатизирани, въ самото имъ село,

съ които се сражавали. Но турцитв водили отмъщение по

своему. Останалите села станали твхна собственость. Жъд-

ни за грабежъ, башибозуците тарашували връ\дъ, товарили

на коля изоставените отъ домакина покжщнини, и сл-вдъ

като всичко е било задигнато, давали огъня на селото, но

—това ще видимъ по-добрЪ на своето мЪсто.

ГЛАВА ОСМА.

Начало на военнигЪ действия.

I.

Около Панагюрише. Действията къмъ Калагларе. Пл^чкосвания въ

Юрушкитв махали. Елшица, Шърково и Динката се прЪнасятъ въ Панагюрище.

Противоръчиви източници Обсадата на джамията въ Стрелча. Спиеткъ на

копривщенската дружина. Появявание на башибозуци Обшо бъгство на въз-

станицигЬ. Лъжовното побъ\дителство на Хорчо. Помпозни отзиви за стрел

чанския походъ. Личностьта на Хорчо.

Около Панагюрище възстанието не всбкждб се раз

пространявало съ пъленъ усп-вхъ, и военните опити не от-

варятъ Богъ знае какви далечни хоризонти. На 20 Априлъ

сл-вдъ като Хорчо тръгна за Стр-влча и Бенковски за

средногорските села, Ив. Соколовъ, началникъ на постове

те на Св. Никола, запжтилъ се съ н-вколко воржжени хора

за Бжта, ближно село на Пазарджишкия пжть, за да го

възбунтува. Блтчани се съгласили да възстанатъ, но каза

ли, че ще си пазятъ селото н-вма да се пръселятъ въ

Панагюрище. На сутриньта Соколовъ зелъ двадесетъ вжо-

ржжени бжтчани и отишълъ съ твхъ въ Попинци, сжщо

ближно село—отъ другата страна на шосето. И селяните

отъ Попинци пожелали да останатъ въ селото си. Всвклд-в

простата маса еднакво постигаше съ своя бистъръ и не-

-
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пръвзетъ отъ никоя фантасна идея умъ, че гвзи масови

пръселявания за нищо не сж. Соколовъ пратилъ няколко

бжтчани да идатъ до Калагларе, за да видятъ какво става

тамъ, но указало се, че калагларци се съгласили съ своите

съжители турци, да се бранятъ взаимно отъ дъто и да бж-

датъ нападнати, а сжщото съгласие между турци и българи

се постигнало и въ селата Джумая и Кепелии.

Соколовъ се върналъ на Св. Никола и по пж.тя запа

лили въ Газиандере попинската кръчма на шосето надъ

Попинци и турския карауленъ домъ; кръчмарътъ самъ

далъ огънь на своя дюгенъ и като се въоржжилъ, тръг-

налъ съ бунтовниците.

Сжщевръмено копали се усилено шанцове на Св. Ни

кола, като се мислило, че главната опасность грози откъмъ

Т.-Пазарджикъ. Укръпили сж.що Газиандере, по-делечъ отъ

Св. Никола, кждето копали шанцове, като поставили и сил

на стража подъ командата на Дончо Спасовъ.

На 21, когато става известно, че пловдивския мютеса-

рифъ, съ отделение конница, подошълъ къмъ Калагларе,

запжтилъ се Ив. Соколовъ, като подбралъ и Дончо Спа

совъ отъ Газиандере съ себе си. Пристигането на Азисъ

Паша било предизвестено на турците въ Калагларе, а отъ

тукъ некой отъ българите успелъ да обади на стражата

до Попинци. Пашата забележилъ, може би, движението на

въоржжени хора' надалечъ отъ селото, а най вече като му

сж доложили за всичко м-встнитв турци, и побързва, както

знаемъ, да се върне.

Калагларци скрили добитъка си, турски и български,

въ ближната гора, кждето мислили, че презъ това разбър

кано връме той ще бжде въ по-голема безопасность. Че

тата, обаче, отъ Газиандере подбира тоя добитъкъ и ня

колко души въоржжени хора го откарали въ Панагюрище.

Млтнитв времена будятъ у съкиго инстинктъ на своеволие

и посегателство.

Соколовъ не смъялъ да нападне Калагларе и на си

ла да принуди селяните да възстанатъ, което не само че б*-

ше негова длъжность да направи, но щъше да бжде и твърдъ

полезно за делото. Той се боялъ, както ми казваше самъ,
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отъ трайно противодействие, като знаялъ, че и хората отъ

Джумая и Кепелии ще се притекатъ на помощь на кала-

гларци. А пъкъ неговитв хора бъха малко и пъоржжение-

то бъше твърдта слабо. Не се рЪшаватъ да върватъ сръщу

едно малко село и то наполовина съ българи, а се бтзха

опълчили една велика империя да съборятъ ! „Тб, нашитъ,

бъха дътински работи тогава" — заключи своя разказъ

покойниятъ майоръ въ запасъ отъ българската армия. . . .

Съ това се изпустна единъ удобенъ моментъ, когато,

възползувани отъ смущението, което спъваше правителст

вото да дъйствува решително, възстанницигв можаха да

направятъ много, за да разширятъ по възможность района

на възстанието. Изобщо панагюрци не ум-вятъ да използу-

ватъ сгодните за гвхъ начални минути. Вр-вмето се губи

въ празенъ възторгъ, тържества и бляскави сръщи.

На върщане отъ Калагларе, четата се отбила въ Юру-

цигб, изпразднени вече. Юрушкитв турци, подплашени на

21, при върщането на Бенковски, забътнали на бързо въ

Т. Пазапджикъ, като оставили селото си беззащино и за

хвърлили на произвола на сждбата много отъ поклщнини-

гБ си. Четата, едва що забъгнала отъ едно село, което би

ло готово да й се опрг, отбила се сега въ опусгвлигв юру-

шки кжщи и дала пълна воля на необузданнитв си страсти:

всичко що може да се граби, било оплънено, а селото за

палили.

Туча българскиятъ възстанникъ, въпръки строгитъ и

хуманни постановления на революционния уставъ, се показ

ва до голъма степень съревнователь на турскитъ баши

бозуци. Имало възстаници, които се натоварили съ котли,

за да си ги занесатъ въ Панагюрище !

Юруцитв сж. отделни четири махали, на които Берингъ

въ своя рапортъ е далъ и имената: Окджиларъ, Джафер-

ли, Дованли и Уратли. Английският* консулъ, обаче, оз

начава тъзи колиби като изгорени отъ възстанницигв,

което не е върно. При пр-встр-влката на 2 1 между четата

на Бенковски и юручени могла е да се подпали нъкоя

плтзвня, ала нищо повече. Сжщо и убийството на петь души
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турци отъ тия колиби, за което споменува Берингъ, е пре

увеличено1).

Селата: Елшица, Щърково и Динка съ жени и дъца,

били вече напуснали жилищата си и се намирали на лагеръ

подъ Елшица, между два баира, въ мъстностьта „Столово".

Внезапното появяване на въоръжената българска чета,

която на обратенъ пжть отъ юрушкитъ подвизи минала

пръзъ тука, била посръщната съ неописуемъ ентусиазмъ

отъ бъднитъ, беззащитни селяци. Селата, ободрени сега,

радостно се дигнали отъ мъстата си и, водени отъ четата,

прибрали се вечерьта въ Панагюрище, посръщнати, разбира

се, шумно. Четата пакъ се върнала по своитъ мъста на

Св. Никола и Газиандере, а Делчо Цоловъ билъ поставенъ

съ петдесеть души на Саржяръ.2)

Между това, обсадата на джамията продължавала въ

Стрълча ; турцитъ се държали упорито и не искали да се

пръдадатъ. Възстанницитъ, скрити задъ околни плетища,

изъ зданията, въ ближни 1ъ обори и кж.щи, въ христалака на

отсръщния бръгъ на пъсъчливата и камениста бара и около

воденицата, шибали немилостиво съ своитъ куршуми непо

корната джамия, която не искала да се поклони пръдъ тъх-

ната велика идея ; куршумитъ, колкото и яростно пратени,

свирили плачливо и залъпяли се съвършено безвредно ту

по дъсченитъ затвори на джамийскитъ отвори, ту по сте-

нитъ, ту по керамидитъ на турската кръпость.

Тръба ла си припомнимъ, че още пръзъ нощьта сръщу

2 1 , турската махла бъше запалена и възстанницитъ удариха

на грабежъ. Обирътъ продължавалъ и на 21, когато се

почва самата обсада на джамията. Воловъ, пръдвидъ на

това, че турцитъ могатъ да се опратъ по-дълго и като по-

1) Соггезропйепсе ге5рес11п§ 1Не АКа1г5 оГ Тигкеу (1877) I, р 150.

а) ЧерновЪждъ твърди (.Кратка история на Панагюрското възстание,"

стр. 361, че на 21, когато Бенковски тръгналъ по обиколка, въ Панагюрище

се прибрали „мжже, жени и дТ>ца отъ селата: Попинци, Калагларе, Елшица,

Кепелий, Ферезлий, Айваджнкъ и СтрЪлецъ", което не отговаря на разви

тието на работите. Айваджикъ прибътна въ Копривщица; Ферезлий остана

на мъттото си ; Попинци възстана, ала хората не напустнаха топлите си

гнЪзда, а Калагларе и не мръдна. Отъ последното село, по разказа на нЪкои,

дошли нт.колко семейства, коего, обаче, трудно е да се потвърди. Излишно

е, струва мм се, да отбъ\л*жа, че Г. Димитровъ повтаря сжщото, каквото е

писалъ ЧерновЪждъ. (.Княжество България', стр. 23).
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лучатъ помощь отвънъ биха разбили селото, още отъ рано,

на 21, пратилъ Ганчо Гилимяновъ съ писмо въ Копривщи

ца за да иска и отъ тамъ бърза помощь.

Едновременно апостолътъ билъ разпоредилъ, жени,

д-вца и старци и всякаква покжщнина и храна да се прЪ-

несатъ пакъ тамъ—въ Копривщица.

Копривщени се отзоваватъ бърже на зова на стр-Ьл-

чени за помощь. И настина, отъ тамъ тръгва Найденъ П.

Стояновъ съ една чета отъ 40—50 души ]).

Имаме единъ списъкъ на участвували въ тази чета.

Разбира се, точна пров-врка е млчно дъ\ло. Ето списъка,

въ който участвувалигв се наброяватъ до четиредесеть и

деветь; той е съставенъ на 1901 година; кръстовегЪ озна-

чаватъ умрЪлигв до тази година. ПомЪстяме го тукъ като

илустрация и най-послЪ, интересно би било такъвъ списъкъ

да имаме и за панагюрската чета подъ Хорча, но моигв

старания въ тъзи посока останаха ялови. Излишно е, струва

ми се, да обяснявамъ, че съставянето на единъ списъкъ е

д-Ьло за м-встни хора или учреждения, които посрЪдствомъ

помощници и агенти да събератъ св-Ьдбния, често като хо-

дятъ отъ кжща на кжща; за единъ чуждъ чов-вкъ, който

не познава местото, ни хората, не само да състави, но дори

само да пров-ври списъка е н-вщо непосилно. Ето прочее

оня списъкъ, съставенъ отъ Цоко П. Сапунджиевъ, който

билъ въ четата.

1 1" Сжбо Амзата 12 Цанчо Биволаровъ

2 1" Димо Амзата 13 Ламбри Бедрекъ

3 1" Рашко Кривиралчовъ 1 4 Динчо Бойчинъ

4 Христо Теповичаровъ 15 Цоко Макавеевъ

5 Якимъ Младеновъ 1 6 Ланко Мерджановъ

6 Велйо Лудовъ 17 Станко Стефлекъ

7 Рашко Нешовъ 18 Иовето (Иванъ) Стефлекъ

8 Георги Костовъ 19 Стоянъ Стефлекъ

9 Атанасъ Попъ Ивановъ 20 Стоянъ Цвъ-гковъ

10 Цоко П. Сапунджиевъ 21 Кара Никола

1 1 1" Тодоръ А. Моревенекъ 22 Илия Цв-втковъ

1) БЪловЪждовъ, .Първа пушка' 82.
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23 Никола Димовъ

24 Лулчо Хаджийски

25 Рашко Т. Чапкжновъ

26 Лулчо Шоторътъ

27 Гаврилъ Татарлиевъ

28 1" Стойко Н. Лютозъ

29 1" Лулчо Тумангеловъ

30 Тодоръ Н. Тумангеловъ

31 Ст. Нейчовъ Стотникъ

32 1" Генчо Младеновъ

33 Христйо Дюлгерътъ

34 Димитъръ Вълювъ

35 I Павелъ Фурнаджията

36 1" Васйо Мангърътъ

Копривщенци стигнали по объ\цъ и заели рътлината

Св. Георги отъ дъсно на панагюрци, ср-Ьщу джамията. Но

вопристигналите били въоржжени съ шишената и, макаръ

да застанали по-далечъ, мечкарскигв имъ шишенета, обаче,

бияли силно, което изплашило турцигв.

Освънъ туй, възстанницигЬ запалили купъ свно, което

било около джамията. Духалъ и в-втъръ, та пушскътъ вли-

залъ въ турската светиня, а съ туй положението на обса

дените се влошило, гв се задушвали нетърпимо. Тогасъ вече

се видели принудени да дигнатъ бъло знаме. Ала нЪкои

отвънъ продължили да стр-влятъ, та никакъвъ сговоръ не

се постигналъ.

Споредъ други източници, когато върху покрива на

джамията се бялнала кърпа, закачена на тънка върлина и

турцигв искали да се прътоварятъ, били размънени н-вчои

думи отъ двъгв страни. Но когато обсаденитъ разбрали,

че иматъ работа съ раи, а не съ московци, отказали да -

се пръдадатъ.

Ц/влия день на 2 1 миналъ по тоя начинъ въ мирна

единъ видъ обсада, и нощьта пр-вминала пакъ тихо. Пр-взъ

тази нощь, обаче, на 21 ср-вщу 22, избъталъ изъ джамията

Кара Мехмедъ, който отишълъ въ Османово и обадилъ за

положението на работитъ. Османовци били и напръдъ на

позиции надъ нашигв, но не смъли да нападнатъ, като се

37 1" Велйо Мирчовъ

38 Найденъ Врачътъ

39 Банчо Тодоровъ

40 1" Павлето Краевъ

41 Савко Върбъкъ

42 Коста Тротанъ

43 Панчо Лапердекъ

44 1" Никола Капитанъ

45 1" Георги Мирчовъ

46 1" Димо Реввовъ

47/ Стоянъ Влайковъ

48 Петко Разлошковъ

49 1" Тодоръ Кривиралчовъ



Възстанието въ ГУ-т ия окрлгъ 123

бояли отъ московци. Сега, Кара Мехмедъ като имъ обадилъ

кои еж гб, решили се и тръгнали.

На сутриньта 22 въстаниците хванали куруджията Лам-

боолу Ахмедъ, кой го дебналъ около воденицата за да

шпионира и да обади което трЪба на османовци. Той раз-

казалъ за избягването на Кара Мехмедъ, но пакъ билъ опу-

шнатъ. Тия подробности ние дължимъ на самия Хорчо.

Разпоредено било отъ друга страна да направятъ топъ,

за да разрушатъ джамията. За тая цъ\аъ употребили ба-

кърената тръба на единъ казанъ, въ който варили ракия.

Но тръбата, разбира се, била тънка и слаба и затуй хва

нали се да я пристегнатъ съ яки дебели въжа. Топътъ на

22 зараньта билъ на привършване, но измайвали се все

още около него. Единъ държалъ леката като перушина тръба

подъ мишница, а другъ привързвалъ. Додето се бавичкали

съ тъзи детинска играчка, неочаквано възникнало смуще

ние, което веднага изменя и положението.

Стражата отъ височините надъ св. Петка и Св. Георги

забътнала назадъ, слязла въ възстаническия лагеръ и общата

тревога въ редовете на ратниците говорила явно, че турци

идатъ.

Действително, пристигнали големи пълчища отъ баши

бозуци. Тъ били събрани отъ селата : Османово (и двъгв

Горно и Долно), Дермидишлии, Алифъково. Имало въ гвхъ

и черкези отъ Крушево. Предводители имъ били Кйоръ

Мехмедъ отъ Дурутлии и отъ Алифъково Алишъ Пехливанъ.

Ц/влата орда съ единъ воененъ приемъ разсипала се

въ разредена линия и обхванала възстгнницигв въ тилъ,

като едното крило се движило къмъ дола отл-вво, за да

загради пътя на отстъплението и да хване Хорча сь па

нагюрци и етр-влчани.

После, ордата налегвла изеднажъ стремително съ ви

кове и стрелба. Възстанниците не сварили нито да хванатъ

позиции, нито да гръмнатъ. Настаналъ общъ бегъ—кой на

където види. Четата на Хорча се разпиляла като пнлци ;

самъ той не знаялъ кой пъть да хване. Пътьтъ на отстъп

ление къмъ Панагюрище билъ все още свободенъ, мнозина

отъ панагюрската чета стигнали още същия день въ Панагю
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рище. Но Хорчо, като забъркалъ съвсемъ концигв, съ мал

цина отъ своигв четници, които напустнали Св. Петка, уда-

рилъ въ посока за къмъ Копривщица и миналъ пръзъ пози

цията на Даскалъ Найденъ, която, разбира се, била опусгЬла

вече. Копривщенци бягали толкова скоро, че споредъ раз

каза на очевидци и на самиятъ Хорчо, били си забравили и

знамето, забито малко по-горъ надъ Св. Георги. Хорчо за-

дигналъ това знаме и губилъ се почти цблъ день изъ горигв,

докато стигне въ Копривщица, като не смъелъ да върви по

открития пжть, д-вто е могълъ да бжде нападнатъ. Танчо

Шабанътъ твърди въ своитъ записки, че отъ копривщени

въ тоя походъ имало убити двама : Васйо Мангърътъ и

Павле Фурнаджиятъ и уловени двама : Велю Мирчовъ и

още единъ, на когото името нъма означено.1) Въ Коприв

щица Хорчо стигналъ по мръкнало. Тука хитриятъ панду-

ринъ използувалъ случая съ знамето, за да прикрие своето

прЪзглава бъганс; той сега идълъ като поб-Ьдитель, защото

билъ отнелъ знамето отъ турски ржцъч

На другия день вечерьта, 23 Гергйовдень, Хорчо се

върналъ въ Панагюрище. ЗабЪлъжително, че и тука му

устроили тържествено поср-вщане като на побЪдитель : кам-

банит-Ь забили, китки понели, мало и голъмо тичало юнакъ

и чудо да види ! Ония дни въ Панагюрище като да еж мо-

нументъ на лудость и класическо ослъпление.

Почти въ сжщо вр-Ьме съ Хорча стигнали въ Коприв

щица Воловъ и Икономовъ. Още на зараньта 22 гЪ искали

да напустнатъ Стртзлча, като отпжтуватъ за Старо-Ново

село, тъй като Воловъ ималъ нам-врение да забиколи къмъ

Карловско, съ надежда да разбунтува населението по тия

мЪста. Икономовъ, както знаемъ, сжщо имаше назначение

да бърза къмъ оня край и то дори да не остане въ Ко

привщица. Както и да е, зараньта на 22 и двамата искали

да хванатъ плтя за нататъкъ, но, овчари, като се прибрали

отъ кжра, донесли изв-встие че всички пжтища сж хванати

отъ башибозуци.1)

1) Записки, стр. 51.

2) Т. Георгиевъ бЪлЪжи, че Икономовъ билъ пр-Ьдназначенъ за Плов-

дивъ, което е погрешно. (.БЪлЪжки и пр.' стр. 19.) Сжщото почти говори
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Нека добавимъ, че твърдъ еж помпозни отзивитъ на

нашитъ лътописци за походитъ и военнитъ бунтовнически

подвизи въ Стрълча. Зах. Стояновъ пише: „Пристигнаха

сто и петь души възстанници, всичкитъ въоржжени, подъ

пръдводителството на стрълчанския герой Иванъ Ворчо,

който бъше успълъ вече да разсипе това село, за което

замина на 20 Априлъ вечерьта. Освънъ това, той бъ раз-

билъ една турска чета отъ околнитъ села и отървалъ об

ратно едно копривщенско знаме, което турцитъ успъли да

отърватъ по-напръдъ отъ копривщени". ') Тома Георгиевъ8)

пише: „Въ сраженията, които послъдваха между панагюр

ската и копривщенската чета отъ една страна и османов-

скигб и стрълчански турци отъ друга, знамето на възстан-

ницитъ пада на три пжти въ ржцътъ на турцитъ, но въз-

станницитъ все пакъ сполучваха да си го взематъ назадъ.

Въ отнимането назадъ знамето отъ турцитъ се отличавали

главатаря на панагюрската чета Иванъ Орчовъ, извъстенъ

на мнозина по своята смълость и юначество". Черновъждъ

бълъжи : „Хорчовъ благополучно свърши работата си въ

Стрълча. Копривщенската чета подъ пръдводителството на

Найденъ П. Стояновъ, която пристигна пръдъ панагюрската (!),

била нападната не само отъ стрълецкитъ турци, ами и отъ

турцитъ на село Османово, които дошли на помощъ на

първитъ и почти я разбили, та се разбъгала и забравила

знамето си край Стрълецъ, побито въ единъ плетъ, при

оброчището св. Георги, отдъто го зелъ единъ османовски

турчинъ. Хорчовъ отнелъ знамето, четата много турци убила,

опустошила и пръобърнала на прахъ и пепелъ повечето

турски кжщи въ Стрълецъ . . . На 24 Априлъ привечерь

Ив. Хорчовъ се върна отъ Стрълецъ побъдитель; той пръ-

миналъ съ знамето си пръзъ Копривщица, заедно съ четата

си (!) и нъколко стр-Ьлецки бунтовници; когато доближи до

и 3. Стояновъ, (.Записки* т. II, стр. 32.) за което намекнахт. и другадЪ.

Сжшо и Г. Димитровъ. (,Княж. Българ." т. II, стр. 422.) Н. Бъ\повЪждовъ не

знае точно, кога Воловъ и Икономовъ сж стигнали въ Копривщица, като

полага че е било на 24 или по-пр^дния день. (.Първа пушка", стр 83)

Черновъждъ казва, че се е върнааъ на 24 привечерь. (.История на Пан.

възст.* стр. 36).

1) .Записки', II, 87.

*) .БЪльжки и пр.' стр. 20.



126 История на Априлското вьзстание

Панагюрище, нЪкои отъ членоветЪ на Съвета и мнозина

други хора излЪзоха да го посрещнати".1) Г. Димитровъ

повтаря казаното отъ Чернов-вждъ пословно.2) Нека кажа

няколко думи за личчостьта на Хорча, който съ разказите

си е способствувалъ за да се сковатъ всички тия лъжи.

Преди възстанието Хорчо билъ правителственъ пан-

дуринъ вь Панагюрище, като въ' това занятие ималъ за

другари арнаути и турски заптии —всички панти и класи

чески мошеници. Ето защо и Хорчо самъ представлява отъ

себе си типъ на хитрецъ, ловъкъ аргатинъ и умникъ, кой

то всвки удобенъ случай умее да използува за себе си. Той

билъ посветенъ въ освободителната идея малко пръ\цъ възста

нието : никакъ не му доверявали, защото обичалъ да пие.

Есеньта 1875 Манчо Манйовъ съ Крайча Самоходовъ беха

убили единъ арнаутинъ заптия; Хорчо подушилъ отъ н-вкждв

и поискалъ имъ откупъ за да не обади. Бенковски бъше по-

ржчалъ да го убиятъ, защото правителството е дирило

убийците, и тъ- ако се хванеха, приготвленията за възста-

ние щ-вха да пострадатъ ; Хорчо се догадилъ и не миналъ

отдъто го причаквали. Тогава му дали пари, та си отворилъ

малка ахчийница. Тука нагласили да го отровятъ, но той

не се подалъ. Най-после той почувствувалъ, че силата е на

страната на бунтовниците и станалъ възстанникъ. Пращали

го за работа и давали му харчлжкъ. Когато го посрещали

панагюрци като побъдитель, на калпака му лъщели женски

нанизи отъ разграбени турски кжщи въ Стрелча, слъ\дъ

като ступанигв се спасиха въ джамията! Неговата хитрина

и ловкость, както ще видимъ по-късно, спаси затворените

апостоли въ Копривщица. Когато го хванаха турцитв надъ

Габрово, той по пжтя до Търново и Пловдивъ се престру

ваше на ахмакъ и немъ. Въ ново време той служи като

старши стражаръ и днесъ живее въ Т. Пазарджикъ.

Следъ избегването на всички възстанници, турцитв

изгорили и разграбили отъ своя страна българската махла,

както по-напредъ възтаницитв беха изгорили твхната. Умно

дележи Скайлеръ, че единственото место, дето упостошени-

') .История на панагюрското възстанне', стр. 36.

*) .Княжества Българ." томъ II стр 423.
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ята на башибозуцигЬ сл имали малко-много оправдание, то

е Стрелча, защото тамъ и българите не бъха се показали

по достойни отъ тъхъ. Вечерьта башибозукътъ не останалъ

въ селото, а нощувалъ на Мангърци—надъ Св. Петка. При

бътането никой не падна отъ възстанницитв. Двама хора

готвили ястия вжтр-Ъ въ воденицата : тъ- бидоха тамъ из

горени. Имаше сжщо мирни хора убити изъ гората, твхното

число възлиза до двадесеть.

II.

Пжтя на хвърковатата чета. Мечка. РаботигБ въ Петричъ Шанцове и

стражи. Убийства. Първа сръща съ башибозуци. Пристигане на Хорчо. Второ

сражение. Едно демагогско писмо на Бенковски.

Още сжщата вечерь, на 22 Априлъ, откакъ се обра

зува хвърковатата чета, момчетата се стегнали набързо за

плть. Въ сжщото врвме иде изв-встие отъ Петричъ, че

златишкитв турци нападнали ; разбира се, петричени искатъ

помощь. Съ туй и най-ближната станция въ маршрута на

четата е дадена.

Въ хвърковатата чета влизали мнозина мечени, поиб-

ренци и др , които отъ вчера и завчера се бъха присъе

динили къмъ Бенковски при първата обиколка. Начело

пакъ застаналъ Попъ Недвлйо отъ Поибрене съ кръста въ

ржка. Воеводата яхналъ своя бт>лъ конь, а Крайчо понесълъ

знамето. Било е около десеть часа пръзъ нощь, кога по

теглял» на пжть. Въ четата влизатъ сжщо всички познати

намъ вече лица отъ щаба на Бенковски. Придружаватъ я

този пжть и членове отъ съвъта : Петко Р. Мачевъ и Т.

Влайковъ, още и Д-ръ В. Соколски, представителя отъ

Перущица.

Четата брояла всичко около сто души, но това число

е спорно. 3. Стояновъ бъчтвжи, че сж били 130 ')• Черно-

в-вждъ приема, че тя е брояла 50 души ратници осв-Ьнъ сви

тата. Къмъ последната той числи и В. Петлешковъ, което е

н-вщо невъзможно 2). Г. Димитровъ, като поправя тоя пжть

1) .Записки" томъ II, стр. 71.

2) .Кратка история' и пр. 42.
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(Черновъждъ, твърди че хвърковатата чета брояла 50 кон

ници, 100 пЪшаци и до 100 души селяни — всичко около

250 Къмъ четата Г. Димитровъ присъединява още и

Хорча. Послъдниятъ, обаче, на 22 не бъше въ Пана

гюрище; той се връща отъ Стрълча прЪзъ Копривщица

едва на 24. Черновъждъ за Хорча твърди още, че той стигналъ

въ Панагюрище на другия день, т. е. на 23, и тръгналъ да

стига Бенковски съ стотина души пъшаци 2), което не само

не е точно, но и не е върно.

Споредъ колкото може да се пръцъни приблизително,

четата е могла да брои около петдесеть души конници.

Селянигв, които при първа обиколка ходили съ Бенковски,

сега били пръснати отчасти по укръпленията, а пъкъ и не

всички били въ Панагюрище : нъкои отъ тъхъ самички

се върнали въ селата си. Но възможно е да е имало и

отъ тъхъ до петдесеть души пъшаци, които послЪ оста-

ватъ назадъ. Самъ Бенковски, който искалъ да блде всъ-

кждъ и никждъ, не е могълъ да повлече голъма маса пъши

хора. Попъ Недълйо опрЪдъля въ своитъ записки четата

на 300 души. Т. Георгиевъ поставя 80 души само конница8).

Така, че цълото число ще да се движи между 100— 120

пъши и конници.

Въ Мечка било пусто. Хората се били оттеглили въ

планината. Бенковски раздвлилъ четата. Пъшацитъ пратилъ

да вървятъ право на Петричъ пръзъ планинския гребенъ,

Вранъ камъкъ, отъ дъто върви пръката пжтека за туй

село, а конницата заобиколила пр-взъ Поибрене, за да стигне

въ Петричъ по леглото на Тополница.

По ср-вднощь потеглили отъ Мечка, а когато стигнали

въ Поибрене, било вече призори. ТвърдЪ малко се маяли

тукъ. Бенковски далъ наставления на стотници и десетници,

какъ да наредятъ четитъ си въ боевъ редъ. Когато стигнали

въ Петричъ, петъкъ, 23 Априлий, Гергйовдень, петричени

се намирали въ черкова ; службата била на привършване.

Тукъ се съединили съ стигналигв пръзъ Вранъ камъкъ пе-

4) Княжество България*, II, 425.
а) \Ъ\й.

е) .БЪлЪжкн по Сръдно-горското възстание", 22.
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шаци и заели рътлината надъ село, откъмъ Златишкия пжть,

дъто сж. гробищата. г

Въ Петричъ, между това, работитъ се б-вха развили

по слъдующия начинъ. При обявяване на възстанието

имало селяни въ Панагюрище, като Марко Бозаджията,

който дотърчалъ сжщата вечерь, на 20, у дома си и съоб-

щилъ на своите съселяни поржчката на Бенковски да се

дигатъ. Дошълъ и Нено Гуговъ. Но петричени не се лесно

мърдали. Близостьта на нъколко села съ фанатизирани

турци по Златишкото поле приучило изоставените сами

сръдъ ония нъми бърда селяци на покорностъ. Стоянъ Ган-

човъ и Делчо Пепелъ сжщата вечерь присръщнали Бен

ковски съ въоржжена чета въ Мечка и донесли повторна

заповъдь въ Петричъ да възстанатъ. Послъ туй вече петри

чени се разшавали. Поставена била стража къмъ Златишкия

проходъ и по всички други по-главни входове за селото.

Ето главнитъ стражи : Раздолътъ по Тополка (двама), Сли:

вовка — Златишко; Косбунаръ Влахово кале (къмъ Колан-

ларе) и Смолска ръка. На 21 изпратили хора, за да дигнатъ

ближните села. Димитъръ Лъщарьтъ и Филипъ Свинаровъ

отишли за Смолско ; Стоянъ Данковъ и Коста Бановъ—за

Каменица и Ганчо Бълишки билъ пратенъ въ Раковица,

Смолско се дигнало и до 23 се прибрало изцъло въ Петричъ;

каменчени съ жени и дъца се скрили по върховете на

Харамлиевецъ, но селото бива изгорено, та нъкои сетн-в

прибътнали въ Петричъ; раковчени сжщо отишли на Ха

рамлиевецъ и твхното село биде сж.що изгорено. Отъ Ку-

ланлари, което бъ- съ смъсено население, сжщо успъли да

прибътнатъ селяни, ала само н-вкои.

Още на слъдующия день хванали да копаятъ шанцове»

които били доправени по-послЪ, когато Бенковски дошълъ

съ хвърковатата чета. Шанцове имало на Сливовка два, на

Бруста единъ, на Боището два и на Гуговъ долъ, къмъ

панагюрския пжть, единъ. ■-,

Кръстили ее въ възстанието като убили трима турци,

които били тукъ по търговия съ добитъка си. И тримата

били убити и труповетв имъ скрили въ варницата на та-

бахната. Имали куруджия турчинъ, когото само арестували

История на Априлското възстание, т. III 9
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Тоя куруджия билъ свидътель за убиването на другигв

трима турци и послв, когато се разби Петричъ, пръдалъ

убийцитв. Най-много налиталъ при убийствата Митю Стоя-

новъ Даскалътъ.

На 21 хванали осемь турци по разнитв постове. Хва-

натитъ били безмилостно избити. Двама говедари отъ Ка-

марци, слтздъ като били хванати по постоветв на Влаховъ

долъ, довели ги до Машеникъ — надъ селото и тамъ ги

убили. Едно турче отъ Челопецъ, докарано въ селото, првзъ

нощьта било убито и твлото му хвърлили пакъ въ табаш-

ката варница.

Разбира се, че петричени отъ своя страна безъ жертви

не минали. На Влаховъ долъ се явили четири турци, тър

сили медъ разбира се, за да го отнесатъ на общо основание:

безъ нъщо да платятъ. Стражата запушкала по твхъ и двама

паднали на м-всто, а другигв двама успвли да избвгатъ.

Петъръ Балевъ се пустналъ да земе пушката на единия отъ

падналигв, но той билъ още живъ и гръмналъ върху му :

П. Балевъ, пронизанъ отъ куршумъ, издъхналъ на мъсто.

Тази случка съ всички плачове и наричания на женитв,

поетично е възпроизведена отъ Зах. Стояновъ '), само че

послъдниятъ я туря като станала, когато вече хвърковатата

чета е била въ Петричъ, т. е. отъ 23 напосл-Б, което не

може да се потвърди. На 23 вече неприятелствата сж от

крити, цъли маси се биятъ, та не може да се мисли, че ще

се явятъ само четворица души за грабежъ, а пъкъ убий

ството е свързано съ тая случка.

Бенковски и щабътъ, щомъ стигнали на 23 зараньта,

като не бвха дръмвали цвла нощь, били си легнали да

отпочинатъ, когато къмъ пладнина дотърча пратеникъ отъ

пръднит-Б стражи, за да извътти, че се появили башибозуци

отъ Златишко.

Р-вка Тополница — която като слиза отъ Копривщица

присмича се по края на Златишкото поле, за да пробие

пакъ туловището на Срвдна гора, отъ която е изл-взла —

надъ Петричъ тече между високи рътлини, повечето камен-

1) .Записки', И, 84.
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ливи и засвчени помежду си съ дълбоки проломи — дъло

на бурливигв планински потоци. Реката прави рамо въ лъво

и като зема нъколко малки притоци, изъ които всякой се

задава изъ твсни и дълбоки ущелия, зинали като тъмни

пещери сръщу Петричъ, минава пръзъ селото и гони

надолу Поибрене и Тракийската долина.

На самата завивка на р-вката се образува трижгълна

равнина ср-вщу дв-бтб ущелия — къмъ Златица и Куланлари.

Т-бзи двъ ущелия прър-взватъ едни стръмни височини, на

речени Върлина, които оставатъ въ сръ\дъ. Турцитв се явили

надъ Върлина, идещи отъ колибитв на Муртинъ камъкъ, и

смъкнали се по ржта Чипянъ надолу. То е посоката откъмъ

Куланларе.

Завързала се пръстрълка.

Бенковски седълъ отсамъ ръката, пакъ на високия

бръгъ, д-вто сж гробищата, и отъ тука, съ ц-влия си щабъ

и съ конницата, наблюдавалъ пръстрълката.

Имало копани шанцове долу въ политъ на ржта и

по низината, наричана Сливака. Тамъ били налъгали петриш-

кигб защитници, около сто души. Нападателите били до

дв-бстъ души, помежду имъ и черкези. Тбхнигв пушки гър-

м-вли силно, въ сравнение съ ония отъ българска страна.

Турцитъ знаяха превъзходството на своето оржжие, дори

само по барута, който сами, както знаемъ, продаваха, на

българить, като го бъха и фалшифицирали х).

Разбира се, още при първия пукотъ на турскит-в ши-

шенета, нашитв възстанници ударили на бъгъ. Не били при

викнали ушитъ имъ да свирятъ куршуми край тъхъ. Бен

ковски тогава пратилъ часть отъ конницата ; самъ той по-

теглилъ сжщо напръдъ, но свитата не го оставила, за да

се не излага безъ необходимость.

Конницата, водена отъ Крайча Самоходовъ, знамено-

сецъ, ударила нагоръ по Тополница, къмъ воденицата, ужъ

за да заобиколи башибозуците откъмъ тила, което не било

възможно да се направи, защото турцитв се държали по

твърдгв стръмни м-вста-

1) 3. Стояновъ, .Записки* тонгь II, 78.
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Насърдчени, избъгалитъ се повърнали пакъ на местата

си и завързала се още по-силна пр-встрълка. Единъ черке-

зинъ падналъ ударенъ, Башибозуцитъ скоро отстжпили, като

отнесли съ себе си и ранения. Нашитъ останали побъдители.

Тази е най-ранната сръща между възстанници и ба'

шибозукъ на открито поле.

Но петричени обладало голъмо смущение. Тръбало да

се очакватъ още нападения, а пъкъ въоржжени хора въ

Петричъ били много малко и то съ стари пушки и разва-

ленъ барутъ. Бенковски пръдвиждалъ опасностьта, ако вед

нага напустне селото. Като пръдвиждалъ нападение отъ по-

голтзми сили, писалъ въ Панагюрище, да му изпратятъ по-

мощь отъ тамъ и отъ Копривщица ').

На 24 рано сутриньта стражигв по височинитъ надъ

Смолско забълъзали да се бълъятъ чадъри далечъ подъ

гребена на Гължбецъ, около Мирково, дъто е краятъ на

твсното Златишко поле; тъзи чадъри тръбало да означа-

ватъ, споредъ разказа на мъстнитъ жители, приближаването

на редовна войска, идяща откъмъ София. Официалнитъ свъ-

двния, обаче, не казватъ, да е настжпвала войска отъ Гълл-

бецъ. Възможно е било да са били башибозуци отъ Ор-

ханийско. Гължбецъ е седловина, която съединява хълми-

щата на Сръдня Гора съ гордия гръбъ на Стара Планина.

Задъ Гъллбецъ е малката и гиздава котловинка на Камарци,

която отъ лъво почва съ Ташкесенския проходъ, а отдъсно

свършва съ Арабаконакъ — плтя отъ София за Орхание.

Бенковски и свитата се изкачили надъ селото и, съ помощь-

та на далекогледа, който носилъ войводата, ясно могли да

различатъ, че това не било друго, а чадъри. 2)

Не слъдъ много, кждъ деветь часа пръди объдъ, стра

жата по Смолската ръка съобщила, че пръзъ Муртинъ се за

дали турци, идещи тоя пжть право отъ Златица.

Съ обявяване на възстанието и въ Петричъ, както дру-

гадъ,. появила се идеята да се направятъ черешови топове. Съ

тази мисия билъ натоваренъ Дъдо Дончо Анинъ, който из-

дълбалъ до три топа. Първия топъ извадили, на 24, върху,-

1) 3. Стояновъ (.Записки* т. II, стр 84), казва, че Бенковски писалъ

едновр-Ьменно въ Копривщица и Панагюрище. Т. Георгпевъ споменува само

за едно писмо до Панагюрище (стр. 23), което е повече за вярване.

2) ШИ., II, 83.
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Боището, но при първо пукване той се разцъвналъ. Попъ

Христоско предварително поржчалъ на кехаята да вика изъ

село, за да се не сплашатъ трудни жени!

Когато дошло извъстие, че турци идатъ по Смолената

р-вка, извадили другитъ два топа, но тоя пжть вече при

стегнати съ желъзни обръчи ....

На връме пристигналъ отъ Панагюрище и Хорчо съ

стотина души на помощь. Той се върща отъ Стрълча

пр-взъ Копривщица на 23 вечерьта. Сутриньта, на 24, тръг-

налъ за Петричъ. Бенковски съ свитата си вървълъ тоя

пжть по височинигв на „Рътътъ," подъ които ставало и сра

жението. Турцитъ нападали откъмъ воденицата, която е въ

изхода на тъсното гърло на смолската р-вка. Сражението не

траяло дълго. Черкезит-Ь, които изобилвали още повече този

пжть между башибозушката дружина, налитали най-стр-вми-

телно, като доближили до самата линия на възстанницигв.

Т-в изгърмявали съ своитъ винчестери и връщали се пакъ

назадъ, отнесени бърже отъ пъргавигв си коне. Всички на

падатели били конници.

Изходътъ на сражението се ръшилъ отъ голъмата за

губа, която понесли турцигв. Пръдводительтъ на черкезите,

който особно се подавалъ напр-вдъ, билъ простръленъ отъ

Хорча; той увисналъ на коня си, който го отнесълъ назадъ

и вевлъ обезсърдчение въ башибозушкигв редове. Отъ

българска страна раненъ билъ Дъдо Цвътко Бръшковъ отъ

Църово ; дали имало ранени още — липсватъ спомени ;

убитъ се не споменува.

• Воденицата, около която се държаха турцитъ, била

зета и . прЪдадена на пламъци.

ДвЪгв побъди отъ 23 и 24 ободрили до значителна

степень петричани, гв се чувствуватъ сега вече калени за

бой, та Бенковски намиралъ основание за да продължи патя

си до Еледжикъ. Споредъ разказа на н"Бкои, отъ Еледжикъ

дошла депутация на чело съ Отецъ Кирилъ и молили Бен

ковски да дойдатъ на помощь, защото задали се вече турци

откъмъ Маркова врата *). Воеводата се запжтилъ на другата

зарань, 25, за тамъ пр-взъ Поибрене.

1) 3. Стояновъ, .Записки", т. II, стр. 90.
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На 24 вечерьта петричени, топли още въ куража си

отъ дневната побЪда, р-вшили да нападнатъ пръзъ нощьта

куланларскитв турци и да ги обезоржжатъ. Походътъ, обаче,

изл-взълъ нещастенъ. Близо до неприятелското село, едно

отъ момчетата изпустнало въ тъмнината пушката си, тя

изгърмява. Смутената дружина помислила, че е нападната. То

гава загърм-вли кой какъ завърне! Коланларци въ туй вр-вме

се разбудили и зели ръшителни мърки за своята защита.

Така петричани се видъли принудени да се върнатъ безъ

усп-вхъ у дома си. Другиятъ день, 25, тъ пръкарали мирно,

като пазили на постоветъ ; тоя день никой не ги безпо-

коилъ съ нападение.

3. Стояновъ твърди, че хвърковатата чета стояла въ

Петричъ и на 25, когато имали още едно сражение, трето

по редъ, съ едно отдвление черкези. Обаче, на 25 четата

б-вше вече на пжть. Тя стигнала съ вр-вме въ Поибрене и

продължила за Еледжикъ. Живите поборници въ Петричъ

не помнятъ трето сражение. Т. Георгиевъ споменува само

за едно сражение, на 23, малко по-късно откакъ четата

пристига въ Петричъ. За числото на хората отъ дв-втв

страни, Тома Георгиевъ дава твърдъ голъми цифри — 500

души турци и 300 възстанници — н-вщо, което не е съгласно

съ запискитв и съ споменитв на участвували и мъстни

д-вйци. Той полага още, че при отстъплението турцит-в по

несли съ себе си седемь убити и петнадесеть ранени, за

които никой другъ не говори

Има още едно обстоятелство, за което споменува Тома

Георгиевъ, нъщо описано (не безъ юморъ) и отъ 3. Стоя

новъ. Бенковски, слъдъ сражението, въ което спечелилъ по-

б-вда, написалъ писмо до златишкия мюдюринъ — български

букви и турски слова — да го уб-вждава, да стане и той

бунтовникъ противъ султанската тирания — защото, моля

ви се, оня азиятецъ тр-вбало да разбере най-поагв, че бъл

гарите не се биятъ за вЪра и кой знае за какво друго,

а за граждански правдини, а граждански правдини лип-

сватъ и на турци, и на руси, и на французи, и на всич-

1) .Б-ЬлЪжки по Средногорското възстание", стр. 23.
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ки ! Т. Георгиевъ твърди, че писмото било отправено до

коланларскигЪ турци, обаче всички живи поборници еж съ

гласни съ 3. Стояновъ, че Бенковски отправилъ своятъ де

магогски мемурандумъ право до златишкия мюдюринъ — въ

което има повече смисъль.

Това писмо, за което не може да има съмнъние, че е

писано, макаръ и да не го притежаваме, говори твърдЪ

много за умствения уровенъ на Бенковски, както и за епохата.

Въ революционния периодъ до нашето освобождение, идео

логията и демагогството б-вха пустнали достатъчно дълбоки

корени въ духоветъ — н^Ьщо, което пий имахме поводъ и

другъ пжть да изтъкнемъ Но то става особно ясно при този

случай — толкова чудесенъ като илустрация. Тукъ имено

видимъ, че дори и такъва цвлна и ограничена натура, като

Бенковски, пакъ е идеологъ и говори за работи, лежащи

много далечъ отъ неговия кржгозоръ, и които можеше да

заучи само като модни фрази. Въ ръшктелния моментъ,

когато тръба да изкаже девиза на своята борба, той не е

на самостоятелна национална почва, той е все пакъ бо-

рецъ за идея, интернациоиаленъ мечтатель, каквито сж не-

посръдственигв му учители Каравеловъ и Ботевъ. Въ пи

смото било, разбира се, казано, че той не се бори противъ

турци, противъ турското владичество — бори се противъ

тиранията на султана и -на всички султани ! Споредъ Т.

Георгиевъ, писмото е почвало: топрак-кардашларъ! (братя

по пръсть—земя), сегашното правителство е тираническо;

то безъ разлика тъпче правата на всички, безъ разлика на

народность и религия и пр.: демагогски миш-машъ, тъкмо

да вл-Ьзе въ главите не на други, а на гладни и жедни за

плячка азиятски хищници.
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Ш.

Хвърковатата чета въ Поибрене. Хоро и пЪсни. Подпалване на-Смолско,

Каменица и Раковина огь бунтовницитЬ. До Еледжикъ. Подпалване на Паланка.

Четата стигнала слъ\дъ объдъ, на 25 Априлъ, въ По

ибрене, кждтзто всички отседнали конегв, за да си починатъ.

Било день-недвля, когато всички селяни отъ околните

колиби, пръснати на раздалечъ по планинскигв бърда, се

събиратъ въ центра на общината, за да се повидятъ съ

хора, да се повеселятъ и да си тропнатъ народното хоро.

Но нека посветимъ тукъ н-вколко думи и на кръсто

носеца на четата.

Попъ НедЪлю, който на 22 вечерьта съ кръста въ

ржка потегли на чело на хвърковатата чета отъ Панагю

рище, на 23 сл-вдъ объ\цъ му прилошавало въ Петричъ, та

поискалъ позволение отъ Бенковски да се върне въ своето

село — въ Поибрене. Майка му по онуй вртше се при

брала отъ Мирково, дъто била посвтила свои, та по пжть

спръла и въ Петричъ. Попъ НедЪлю, споредъ както ни

разказва самъ въ своигв записки, намЪрилъ я, но тъкмо

що се прибралъ при нея и гледалъ болестьта си, башибо*

зуцитъ нападнали отъ „Върлина", загърмели пушки, за

свирили куршуми и станало смущение въ селото. Сега вече

той не можилъ да се стърпи затворенъ въ кжщи, та бърже

отишълъ и присъединилъ се къмъ свитата на Бенковски.

Като се забавилъ и не можилъ да тръгне нея нощь за

Поибрене, прънощували тукъ, а на утрото на деветь часа

пакъ присжтствувалъ на второто сражение при Мурта и

едва слъдъ пладнина стигналъ въ .Поибрене.

Бенковски му позволилъ да си иде най-вече, защото

отъ Поибрене дотърчалъ пратеникъ, който извъстилъ, какво

отъ Харамлиевецъ се били задали черкези, които нападали.

Попъ Нед-влю тръбало, както му поржчалъ Бенковски, да

се погрижи за защита на селото. Но той стигналъ въ По

ибрене късничко на 24 и не можилъ сжщата вечерь да се

дигне до Харамлиевецъ. Сутриньта на 25 повелъ десетина

души и качили се горъ. Тамъ имало стража. Той я ободрилъ
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и насърдчилъ, а пъкъ и опасностьта минала : черкезигв си

били отишли.

Попъ Нед-влю сл-взълъ обратно въ село по икиндия

— тъкмо когато селското хоро се люлЪяло по-сръчно и

по-юнашки, отколкото всбкой другъ пжть.

Тука, за обща радость, привтасалъ и самъ Бенковски

съ своята хвърковата чета. Хорото спр-вло отъ изненада,

ала общото веселие заразило и самигв юнаци, които идещи

отъ поб-вда, били бодри въ душигв, и воеводата заповЪдалъ

да продължатъ хорото. Веселието се възродило ; всички

тропали сега съ нова, невидима сила. Възторгътъ възпла-

менилъ всички. Гаче ли това селско хоро, повтаряно по

своему всвка недъля, сега се превърнало чр-взъ невидима

ржка въ народно българско хоро и разведрило сърдцата.

И старцигв дори се хванали за поясъ да тропатъ. ДвЪ осем-

десеть годишни бабички лудо повели дългия редъ, а Бен

ковски унесенъ самъ и забравенъ за минута, рекълъ: „п-Бйте"!

Тогава пъстрото море отъ моми и невести, богато съ дяволска

память и винаги находчиво за подходяща пътень, зап-вло

съ звънливи гласове :

„Защо ми стоишъ, Доне, на пжть подъ ор-Ьхъ,

Баща ли тжжишъ, Доне, майка ли тжжишъ?

— Ни баща тжжа, Бего, ни майка жаля,

А тебе жаля, Бего, Бего сейменче,

Че ще да идешь, Бего, младо войниче,

Младо войниче, Бего, съ млада войвода."

И тропотъ, и провиквания, и пътни до Бога ! А всички

погледи, всички сърдца, всички радости и надежди—всичко

бие въ една точка : въ младиятъ юначенъ воевода, който

седвлъ ср-вдъ хорото. Нему послали царски столъ, съ алено

пиротско килимче и облегнатъ на тежка сабя, той гледалъ

и унисалъ се, ала скоро пакъ навелъ тжжно глава. Буйна

б-вше тъзи глава и бурни свътли дни е пр-вкарала тя въ

младешкигЬ години, но колко б-вше строгъ посл-в той къмъ

себе си и къмъ всички, и какъ гигантски и съ какви ли

шения понесе той тежкия апостолски кръстъ въ цв-вта на

своигб мажки сили 1 Сега, въ видътъ на гбзи невинни,

детски възторжени хора, той е виждалъ, колко е далечъ
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за него оня идеалъ за миръ и щастие сръдъ свободенъ

животъ, за който въ душа толкова копнъялъ, и за който

копнъе всъкой, за да заживее отново. И като помислилъ

сега, като помислилъ всичко това, или нъщо подобно, го

рещи сълзи се заронили по образа му. Така казватъ всички

и нищо не може да се изм-бни отъ това. Всички помнятъ

и разказватъ за тия чудни сълзи. И навелъ, казватъ, глава.

А ето защо е било то. И не мълчатъ и за това добритв

доживъли хора. Искалъ да скрие отъ хилядите любопитни

погледи своитъ сълзи. И наистина, ще ла е искалъ да

скрие и най-невинната макаръ проява — сълзите— на ония

сурови и велики мисли, които и тъй сж били толкова дъл

боко скрити въ душата му, че едва ли нъкой можеше тамъ

да ги разчете. Защото, нали достойна минута е било това!

Тръбало е и най-малкия знакъ на слабость, на мжка, на

душевна мечта, да се потъпче : тръбало ! Разбира се, за да

Не се урони строгото, чисто и безстрастно лице на силния

воевода, силенъ какъвто си бъше тоя страненъ синъ на

онази още по-странна епоха въ въображението на всички

ония кротки и идилични селяци. Навелъ той глава, а съ

туй настаналъ бърже и краятъ на единъ отъ най-свътлитъ

епизоди сръдъ оная замамчива и страшна 1876 година.

Четата незабавно потеглила за Еледжикъ.

Нека се повърнемъ сега малко назадъ.

На тръгване отъ Петричъ, отъ хвърковатата чета се

отделили нъколко души и начело съ 3. Стояновъ отишли

да подпалятъ селата : Смолско, Каменица и Раковица. По-

водъ за това дало най-много обстоятелството, че селяните

отъ тия села често напущали постоветв, и си отивали въ

село, за да видятъ добитъкъ и оставена стока. Тръбало да

изгори всичко, за да станатъ добри възстаници. Това и ста

нало. Отъ тритъ села само Раковица останала непокътната,

нея изгорили послъ турцитв. Подпалницитъ настигнали до

вечерьта Бенковски въ Поибрене. ')

Съ 3. Стояновъ били Цвътко К. Бръшковъ отъ Це

рово, помощника на Телийски и Ст. Сердаровъ. 2) Дъдо

'1 3. Стояновъ .Записки", т. 1! стр. 94—102.

») Ш, т. 11, 93.
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Цвътко пише въ запискигв си, че билъ наричанъ отъ Бен

ковски хилядникъ, а Ст. Сердаровъ стотникъ (сжщо се

казва въ малкия протоколъ). Съ гвхъ билъ още гвхния

съселенинъ Ст. Захариевъ. Двдо Цв-втко криво помни, като

е казалъ, че изгорили Раковица, което 3. Стояновъ спра

ведливо отказва. ')

На Харамлиецъ, освънъ Раковица, забътва още селото

Б-влица. Тукъ за възстание се известили отъ Поибрене, отъ

д-вто имъ билъ пратенъ Дълко Лулчовъ. Той съобщилъ на

Ганчо Геновъ, душа на дълото въ Белица, да почнатъ въз

станието. Сжщия день, 21 Априлъ, Бъличани р-вшили да

възстанатъ, а на 23 Априлъ тръгнали за Харамлиецъ, дъто

дошли най-напр-вдъ, а послъ Никола Николовъ дигналъ

Раковица.

Отъ Поибрене четата пакъ тръгва на чело съ Попъ

Недъля кръстоносеца. Кога стигнали на Еледжикъ, било

тъмна нощь, сръщу 26 Априлъ. *)

Тука вече се били събрали осемьтъ села отъ леглото

на Тополница и отъ околностьта, както вече ги назовахме:

Църово, Мухово, Калугерово, Лъсичово, Кара Мусалъ, Сла-

вовица, Сжртхарманъ и Дерехарманъ. Тома Георгиевъ като

отбъл-взва пристигането на Бенковски на Еледжикъ, твърди,

че изселването на много села ставало, имено, въ туй пръме,

като бърка, види се, въ паметьта си, първото минаване на

хвърковатата чета съ второто. 3) Напротивъ, всички осемь

села още на 21 и 22 а пр-внесени тукъ. Той бълЪжи още

че всички събрани села били „около 15 до 20'', което не

е върно. 4) На Еледжикъ се пръдполагаше да дойдатъ още

В-втренъ, Динката, Голакъ и Шахларе, но тъзи села не

мръднаха.

На зараньта, 26, Бенковски прътледалъ всички укръп-

ления и намърилъ мъстото за добръ- запазено. Разгледали

ковачницитъ, жилищата и пр. А най-послъ пакъ се залю-

лъло българско хоро !

1) 1ЪМ, т. II, 102.

3 3. Стояновъ .Записки" стр. 105.

*) .Б-ъл-вжки по Средногорското възстание' стр. 24.

«) 1Ъ»а".
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Бенковски настоялъ да се нареди полиция, която да

пази редъ, както и да нагледва, да не се вмъкнатъ отъ

н-Ькжд-в шпиони. На постовете хванали едно младо момче

на около осемнадесеть години, което сл-вдъ настойчиво раз

следване се оказало да е черкезче, пратено да шпионира.

Околните башибозуци и черкези въ своите налитания пр-Ьзъ

първите дни все още не могли да удовлетворятъ едно го-

л-Ьмо свое любопитство: тв не могли да разбератъ, какви

хора има на Еледжикъ, а твърде много желали да се ув-Ъ-

рятъ, че тамъ еж. прости раи, а не върли московци. Чер-

кезчето било преоблечено по шопски и се казало на име

Петко Христовъ. То се оправдало, че отива къмъ Вакарелъ

и забъркало пжтя. Бенковски останалъ убЪденъ, че то е

шпионинъ и съ особна стража пратилъ черкезчето въ Па

нагюрище, за да го подложи тамъ на воения еждъ !

Зах. Стояновъ споменува и за другъ шпионинъ, бъл-

гаринъ, на 40 години, родомъ отъ Ихтиманъ, който, хва-

натъ, билъ оежденъ на застр-Ълване, ала прЪзъ нощьта

избъталъ 0.

Р Стефанъ Миличинъ, българинъ, който пристигналъ отъ

Ихтиманъ, далъ сведения за турските сили ; редовна вой

ска вече била пристигнала, но била малко.

Бенковски разпоредилъ да идатъ 300 души, подъ вое-

водството на Цвътко К. Бръшковъ, и да изгорятъ турското

село Паланката, да развалятъ мостовете по Еледжишкия

проходъ — по шосето отъ Пазарджикъ за Ихтиманъ— и да

пр-всекатъ телеграфната линия. 2)

Сжщия день отъ Белово пристигналъ пратеникъ съ

известие, че Белово съ околните села сж. готови да въз-

станатъ, но требало външна сила, и четата още привечерь

потеглила за тамъ.

Преди да тръгне за Белово, Бенковски върналъ Хорча

съ стотина души, които му беше довелъ тоя въ Петричъ.

1) .Записки' т. II, 115.

У Въ голЪмия протоколъ на Ц-Ьровци, който вече познаваме, се казва,

че Бенковски зелъ съ себе си отъ Еледжикъ по пжтя за БЪлово триста души

подъ началството на Телийски. 3. Стояновъ бЪлЪжи противното, че Телий-

ски останалъ да командува Еледжикъ, което е разумно. Не можеше Бен

ковски да остави толкова села готово възстаналн и ср-вдъ гора, заобиколени

отъ неприятеля, безъ пр-Ьдводитель и да имъ земе още 300 надеждни за

щитници.
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Хорчо билъ върнатъ за Панагюрище, защото отъ тукъ из

вестили, че турцитъ се вече задаватъ откъмъ полето. Хорчо

дъйствително тръгва и сжщата вечерь е билъ вече въ Па

нагюрище ')

IV.

Хвърковатата чета пакъ на пжть. Славянската колония въ БЪлпово.

Бляскаво посрещане. Прикриваната раздвоеность на духовегв. Единъ кър-

вавъ епизодъ.

Пжтьтъ на хвърковатата чета лежалъ сега край Ввтренъ.

Вътренци били извъстени на 21 отъ Славовица, от-

дъто пристигналъ Вълко Фолосчията, че възстанието въ Па

нагюрище е провъзгласено. Черковнитъ камбани ударили

и селото се разшавало. Жени, д-вца и старци били пратени

въ Сестримския балканъ, за да бждатъ на скрито мъсто.

Нъкои се скрили и въ Бълйово. 2) Мжжетъ, въоржжени,

останали да си пазятъ селото. Нищо особно не се случило

отъ тогава. Хвърковатата чета минала надъ селото, близо до

Паланка, подъ Голешъ и бързала за Сестримо и Бълйово.

Паланка, отъ която много отъ турцитъ забъгнали, била

въ туй връме запалена отъ нарочно пратенитъ за това

хора, а четата помогнала още въ подпалянето.

Пжтьтъ на четата понататъкъ вървълъ пръзъ Голакъ,

Момино и Сестримо.

На разсъмване, на 27 Априлъ, стигнала въ Сестримо,

посръщната съ биене на камбани. Бенковски бързалъ. Далъ

наставления да се въоржжатъ и да запазятъ селото си, а

като видятъ опасность, да се пръселятъ въ гората, за дъто

да изнесатъ още съ връме храни. Нъкои сестримци, въо

ржжени, присъединили се къмъ четата 3).

Нарочно изпратени пръдвъстници явили въ Бълйово

за пристигане на войводата, скоро и тоя се явилъ. Било

още ранна утрина, 27 Априлъ. 4)

') Ср. ЧерновЪждъ .История на Панагюр. възст. стр. 52.

*) Г. Матаковъ .Село В-Ьтренъ", 1903, стр. 15.

») Зах. Стояновъ .Записки" стр. 123.

«) Ср. Юрдан-ь Неновъ, .Автобиография", Мин. Сборникъ XIII 1896

стр. 348.
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Въ БЪлйово духоветъ не сж били тъй открито рево

люционни, както може да се пръдполага. Пропагандата на

правила много, за да просвътли духовегв и н-Ъмало недо-

статъкъ въ симпатии къмъ освободителното дъло, но при

готовлението било слабо. Бенковски тука не стжпи никакъ

отъ по напръдъ, и никой другъ апостолъ не бъ посъща-

валъ селото, като не смътаме Каблешковъ, който, бидейки

началникъ на станцията въ 1875 година, дигналъ тукъ чи

талище. Въоржженитъ сили не били обучени, не били орга-

низувани въ малко-много военна единица.

Извъстие за възстанието въ Панагюрище се получило

тукъ още на 21, а селото не се дигнало. Пратили свои

хора и тъзи имъ донесли сжщото извтзстие, че възстанието

е провъзгласено, ала Б-влювци пакъ не мръднали. Имало

веселби, съ най-разкошни ястия и пиене, имало и закан

ване, че ще нападнатъ и разорятъ ближнитъ турски села,

разпространявали се най-крилати извъстия, че сръбската

войска иде на помощь, че българска войска нахлула отъ

Влашко и пр., но — само това. А възстание нъмало, ') ма-

каръ и да било готово да избухне, а чакало се войводата

„за да го отвори". ')

Но въ сжщность духовегв били раздвоени. Селото рж-

ководили по-старигБ благоразумни хора. Додъто възтор-

гътъ у младитъ отивалъ далечъ, за да гради фантастични

испански кули за близката борба, старигв падали духомъ

и въобще били песимистични. За насърдчение, Юрданъ Не-

новъ държалъ особна проповъдь въ черкова, въ недъля на

Мироносицитъ, 1 7 Априлъ. 8) Цъльта му била да пръмахне

разногласията и да всъе надЪжди. Слабигв жени мироно-

сици не се върнали отъ пжть, макаръ и да знаяли, че не

могатъ подигна голъмия камъкъ отъ гроба Господенъ! И

все пакъ, когато си отишълъ Бенковски, въ селото зели

ръшение : „ако да се случи да се улови какъвто турчинъ

и да е, да не се поврежда въ нищо, а само да се обезо-

ржжи и пръпрати на кждъто иска да отиде, само кръвь

') Ср. Н. I. Владикинъ .БЪлйовското възстание' 31—32.

3) Мин. Сборннкъ т. ХШ стр 378, Ю. Неновъ .Автобиография".

') 1гяс1, 381.
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да не падне". ') Владикинъ въ своята брошура поставя

р-вчьта на Юрданъ Неновъ въ недвля, сл-бдъ като се по

лучило известие, че воеводата ще дойде. ") Като имаме пръд-

видъ, че Бенковски потеглилъ съ хвърковатата чета на 22,

четвъртъкъ, отъ Панагюрище, може и да се допустне, ръчь-

та на Юрданъ Неновъ да е била вънедъля на 25, която

е недвля на Разслабления. Но невероятно ми се види, самъ

Юрданъ Неновъ да измисля не само деня на словото си, но и

предмета. Записките на Юрданъ Неновъ внушаватъ доверие

отъ край до край. Не можеше стариятъ учитель да държи слово

за Мироносицигв, когато неделята била на Раслабления. Дума

та, впрочемъ, може да бжде и за друго, второ слово на

Юрданъ Неновъ, но за което последния не споменува въ

записките си. А за подобно ние сжщо немаме никакви сведения.

Криво е, изглежда, и предположението на Н. I. Владикинъ, че

комитета „дори до тая минута" т. е. до появяването на Бен

ковски се страхувалъ и пръдпазвалъ се отъ Юрданъ Не

новъ. Последния дошълъ въ Бълйово въ началото на Априлъ

сръщу Великденъ *) и като вече добре познатъ и толкова

годишенъ учитель въ Татаръ-Пазарджикъ и въобще по тези

страни, немало е защо да не внушава доверие. Той се поз-

навалъ и съ Каблешковъ и ще да е билъ отъ по-рано въ

течение на работите.

• Четата била най-тържествено посрещната. Въ посре

щането зела участие и славянската колония отъ сърби, хър

вати и др. работници по железницата. Между тези чуж

денци имало и италианци, които викали „вива капитанъ

Бенковски" *). Четата, поканена, слезла въ кжщата на Ив.

Шутича, далматинецъ. Бенковски далъ заповъдъ да скж.-

сатъ телеграфните жици, а колкото има турци въ селото

да бждатъ изловени. Но явила се пречка: петь-шесть души

чиновници и заптии на станцията не искали да се преда-

датъ. Тогава ги нападнали и тв били немилостиво из

бити. Станцията предали на пламъци. Единъ мостъ на же-

1) ма.

*) Н. I Владикинъ .Възстанието въ Бълйово* стр. 32.

з) Министерски Сборникъ ХШ стр. 388 .Автобиография'.

|) 3. Стояновъ .Записки* 126.
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лъзната линия билъ разрушенъ. Юрданъ Неновъ бълъжи, ')

между друго още, че н-Ъмската колония, Баронъ Хиршо-

витъ хора, Бенковски изпратилъ подъ стража за Цари-

градъ, което освтзнъ че не бЪше възможно да се изпълни,

но и не отговаря на дъйствителностьта. Напротивъ, единъ

нъмецъ, отъ сжщигб хиршови хора, придружи четата, както

веднага ще видимъ. ,

ОгЬдъ няколко часове маене, четата напустнала Бъ*'

лйово и тръгнала на обратенъ пжть. Възторгътъ билъ нео-

писуемъ въ селото. Къмъ Бенковски се присъединили да

се биятъ за славянска свобода Ив. Сутичъ, съ млада жена

Мария Ангелова; Кръстю, Георги и Ив. Неклановичи, още

Стефо и Савва — всички далматинци, а нтшецътъ се

викалъ Албрехтъ.

Ето н"бкои св-Ьдения за тази славянска колония, чер-

пени изъ запискитъ на самия Ив. М. Неклановичъ. Съ него

сж били неговитъ- братия Кръстю и Гоерги. Иванъ Марковъ

Неклановичъ е роденъ въ Далмация, окржгъ Катарски, околия

Будванска-Паштровиче, село Близикуче. Другитъ- далматинци

въ четата: Лука Радоечъ (наричанъ Стефанъ Радоечъ, Стефо)

родомъ отъ Паштровиче, село Режавичъ и Савва Давидо-

вичъ отъ градъ Кастра. Ив. Сутичъ билъ отъ Дубровникъ.

Неклановичъ излага нтзкои спомени отъ самото движение,

които ние ще приведемъ макаръ и да образуватъ до из-

въхтна степень повторение на туй що се каза до сега, но

и съществено допълнятъ обстановката. Възстанието се про

възгласило когато се научили, че Бенковски е излъзълъ

отъ Панагюрище и по пжть ще дойде въ Бълйово. Въоръ

жили се и поставили стража около селото. Цълиятъ день

26 миналъ въ правене фишеци. Купили олово и барутъ

отъ Пловдивъ, дъто отишълъ затуй самъ Неклановичъ. Ве-

черьта на 26 Априлъ наговорили се да убиятъ Хаджи Арапа*

който пазилъ турските бараки на станцията. Въ гбзи ба:

раки се пазили подвижни материали отъ турското пра-1

вителство за жел-Ьзницата. Вечерьта нападнали, но хаджи

Арапъ се измъкналъ и скрилъ въ Хиршовата станция. То-

газъ съзаклетницйгв запалили баракитъ. Сутриньта 27 Ап-

1) М. Сборникъ ХШ, 380 .Автобиография".
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рилъ посръщали Бенковски, *) Воеводата, и дружината му

■слезли въ кжщата на свещенникъ Михаилъ Радуловъ. Бен<-

ковски заповъдалъ да доведатъ всички турци и гавазина,

нъкой си Саидъ. Явилъ се пратеникъ, секретарь на главния

компански лъсничей, заедно съ началника и казали : не да

ваме гавазина. Тоя билъ доведенъ; коня му платили и

оржжието, а самъ гавазина арестували. Т. Георгиевъ по

грешно означава, че Саидъ билъ заптия.2) Неклановичъ казва

още, че Бенковски заповъдалъ да пръмахнатъ тоя гавазинъ,

но той и Ив. Сутичъ го разубъдили, като казали, че не

тръба да се убива единъ човъкъ, който се самъ пръдава.

Бенковски се съгласилъ и тогава заповъдалъ да изплатятъ

коня му и оржжието. Далматинцитъ били шестима, които

се съгласили да вървятъ съ четата: Кръстю и Георги Не-

клановичи, Ив. Сутичъ, Ив. Неклановичъ, Стефанъ Л. Ра-

доечъ (Стефо), и Савва Давидовичъ. *) Кога тръгнали, за

дала се желъзницата отъ Сарамбей и спръла въ лозята,

защото имало мостове разрушени. Тукъ, отъ станцията,

присъединилъ се единъ младежъ нъмецъ Албертъ. Хванали

дв-Ь момчета въ Вътренъ (протестанчета), които шпионирали.

Отишли на Еледжикъ пръзъ Славовица.

Отъ самото Бълйово къмъ четата се присъединили до

десетина млади момчета4). Освънъ това, отъ тука се при

съединилъ още и знаменитиятъ Тодоръ Хайдутинътъ отъ

Разлога или Радилово —• нс може точно да се опръдъли.

Зах. Стояновъ го означава отъ Разлога5). Имало още нъколко

други лица, що постжпили въ четата. Неклановичъ ги на

рича панагюрци и самоковци. Стариятъ учитель Юрданъ

Неновъ довелъ сина си Владимиръ и пръдалъ го въ рж-

цътъ на воеводата за да служи войникъ на отечеството си.

Младежътъ знаялъ по френски и билъ опръдъленъ за

секретарь.

Четата хванала пжтя къмъ Вътренъ.

0 Т. Георгиевъ .БъмЪжи и пр.", че е било бътгЬжки на 25 Априлъ !

стр. 25.

') .Бзлъжки и пр.* стр. 25.

8) 3. Стояновъ Ср. .Записки' т II, 133.

4) Юрданъ Неновъ .Автобиография' стр. 380.

6) .Записки* т. II, стр. 139.
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Идването на Бенковски въ Бълйово нямало никакви

110 трайни последствия за двлото въ това гн-вздо. Знаме

нитото това посвщение се ограничило почти само въ

театрално парадиране пр-вдъ шепата чужденци. Пръзъ

всичкото вр-вме Бенковски е билъ тр-вскаво афектиранъ,

пр-ввзетъ и безсмисленъ, като вевкой парвеню, комуто не

очаквано пада въ ржц-Ь да играе важна водителска роль

въ обществото, и абсолютенъ, като н-вкакъвъ африкански

раджа. Както той, така и дружината му продавали кабадаилжка

на старит% копривщенски чорбаджии, но за двлото нищо

не направили. 3. Стояновъ съ юморъ 6-бл-бжи, че пръди

да вл-Ъзатъ въ селото, Крайчо извадилъ огледало за да си

осучи мустацигв, съ които справедливо се гордвялъ! Самъ

Бенковски оправилъ униформата си и заприличалъ на

истински воевода.

Между това, макаръ мустакитъ и униформата и да били

прилично стъкмени, ала никакви точни св-вдения не се съ

брали, кждв е неприятельтъ и съ колко сили разполага.

А той не бъ далечъ и дебнъше жертвигв си. Имаше войска,

сл-взла вече на Сарамбей. Наместо да съсръдоточи сили,

да нанесе бързъ ударъ на неприятеля или поне да положи

грижи за да стори това, Бенковски намира за благоразумно

да обърне гърбъ и да си иде по своему. Като че ли по*

явяването му е требвало да бжде и сжщинска есенция на

ц-влото дЬло. Гаче ли като се покаже и въодушеви селото,

съ това и всичко е свършено — свободата въ пазва. А

на двъ- стжпки отъ тукъ, отъ Б-влйово, силни възстани-

чески пунктове, като Брацигово, Батакъ, Перущица, плуватъ

вече въ кръвьта си, пжтищата еж. вече непроходими! Бен

ковски нито се старае да проникне до тамъ, да съедини

възстаническитв сили, да спаси едни, да поведе други на

подвизи. Не само туй, но, въ такива тежки минути, намира

още вр-вме да парадира, да тържествува, да заплашва н-в-

колко беззащитни чужденци! Тъмнина, шеметъ и неве

жество е, разбира се, около него.

Колкото Бенковски билъ необмисленъ въ нъколко ча

совото си маене въ Б-влйово, толкова сл-Ъдъ неговото зами

наване Б-Ьлйовци се показали по-благоразумни, което вече
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б-вше и отъ по-напр-вдъ, както намекнахме. На часъ отъ

Бътшово изъ горигв вече дим-бли огнйове, накладени отъ

жедни за пл-вчка башибозуци, но които още не смаяли да

нахлуятъ. Твхъ е плашила, както всвкжд-в, неизв-встностьта

не знаятъ тъ още, колко сж хлабави българскигв възста"

ници. Б-влйовци настанили стража, дигнали позиции съ дърва

и камъни отъ четиригв страни на селото. Тукъ били при-

бъгнали и жителите отъ ближнигв села: Мененкйой, Малко

Б-влйово и др ') Но какво може да направи едно село!

Дигнали всичко 350 лошо въоржжени хора, отъ които

нвкои държали на ржка дървени върлини.... Твзи 350 души

марширували край селото, за да правятъ видъ на много

бройна войска и да стръскатъ будното инакъ око на деб-

няшия отъ надалечъ неприятель. Намърило се едно момче

отъ Пазарджикъ, Георги Казака, което било служило ня

колко връме като простъ войникъ въ Казакъ алая на Са-

джкъ паша: това момче поело командата. Защото, нека

не се чудимъ : то е било единсгвениятъ воененъ капацитетъ

въ тая минута между всички Б-влйовци ! Старцигв останали

да пазятъ вжтр-Б въ селото. 2) Направенъ билъ и единъ

черешовъ топъ. ')

Скоро, обаче, пристигнали най-плачевни в-всти отвънка.

Чуло се, че възстанието е разбито. Бълйовци побързали

о вр-вме да сбератъ съ ума си. Когато пристигналъ Бенков

ски, всички фесове тържествено били замъстени съ калпаци,

сега фесовегв бърже заели пакъ своигв мЪста, а калпаците

били натъпкани въ възглавниците. Майсторътъ, който из-

дълбалъ черешовия топъ, побързалъ сега да свлече страшното

онова оржжие въ избата и тамъ го нацЪпилъ на суровици за

горене.4) Съ една дума, Бълйовци благоразумно свили изеднажъ

бойното знаме. Тв направили всичко що тр%ба „за да се скрие

и потомяса всичко бунтовническо". Дали си за парола една

дума : който ги пита, да казватъ, че възстанници не сж, но

излъзли да си пазятъ селото", 5) което въ сжщность си е

1) .Министер. Сборникъ" г. ХШ — .Автобиография* Юрданъ Неновъ

стр. 381.

8) .Министерски сборникъ' Юрданъ Неновъ .Автобиография' 381.

3) Н. I. Владикинъ . БЪлйовското възстание" стр. 48.

«) 1Ш , стр. 49.

5) Мин. Сборникъ XIII .Автобиография' Юрданъ Неновъ 382.
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било и така, Посл-в това дошълъ единъ н-вмецъ и доне-

сълъ отъ бинбашията на войската, която квартирувала въ

Сарамбей на турски написано писмо, съ което ги кани да

се пртздадатъ. Отговорили малодушно, както направиха и

въ Копривщица, па и на много други мътта, че не сж въз-

станници и просятъ по-скоро да имъ се изпрати царска

помощь, за да ги пази. Но, разбира се, и турцигв въ тоя

случай пакъ си каратъ своето. Гавазинътъ Саидъ, аресту-

ванъ и когато дойде Бенковски, и на когото б-вха зели

коня, сжщо и н-вкакъвъ евреинъ, сега били пустнати на

свобода и тб обадили всичко що тр-вба. А естествено, че

послъ- това по-виднигб виновни Б-влйовци влезли въ р^ц-бтб

на властьта.

Прочее, дошла войска, изловили повече отъ петдесеть

души. ТЪхъ закарали въ Сарамбей, били ги, горили, обес

вали ги полумъртви и ги тикнали въ затвора въ Татаръ-

Пазарджикъ. Осв-внъ туй, по-късно, кога Хафжзъ паша ми»

нава по тия мъхта, поискалъ е 40,000 гроша откупъ, отъ

бЪлйовци, които най-покорно щ броили исканото. Така се

свършва прославеното възстание въ Б-влйово, безъ да е на

чевало нъжога.

Нека прибавимъ тукъ, макаръ и съ тежко чувство, още

двъ- думи.

Въ всичката тая б-влйовска каша, има единъ кървавъ

епизодъ, достоенъ за разказъ. Епизодътъ е описанъ много

живо отъ Н. I. Владикинъ. Ние ще го пр-вдадемъ само като

илюстрация, за да се види, доколко въ Б-вльово сж били

кр-вхки духовегв за една истинска борба. Да се види,

доколко, най-посл-в, б-вше глупаво и нещастно всичко онова,

което се извърши, и което можеше никакъ да не се почва.

Когато запалили станцията отъ всички страни, пуше-

кътъ прЪзъ прозорцигЬ навл-взълъ въ горния етажъ. А

тамъ се били скрили нещастнитъ- защитници на османската

честь. Ло дймътъ сега почналъ страшно да ги задушва.

А тв не искали да се пръ\цадатъ. Тогава единъ отъ твхъ,

задавенъ до смърть, излЪзълъ' вънъ и билъ пр-Ъбитъ

съ суровици по главата отъ възстаналата и невъорж-

жена тълпа, която налитала немилостиво. ОстаналигЪ из
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л-взли слщо и били на прицвлъ опушнати. Най-интересна

била, обаче, сждбата на двама отъ гЬхъ. Единиятъ се.

хвърлилъ отъ покрива на зданието, и щомъ стлшилъ на

земята, съвзелъ се и търтилъ да бъта. Тогасъ, въоръжено едно

момче отъ възстанницитЪ, Михалачко Хр. Путуховъ, излЪзло

напр%дъ и изпразднило ловджийската си пушка, пълна съ

съчми, въ гърба на злополучния османецъ. Тоя се прихлу-

пилъ на очи, а настигнало и множеството отъ гонители и

добили го. . '•■•.■«

Този Михалачко е, значи, единиятъ върлъ убиецъ отъ

Бъмйовчани. Но има още единъ другъ. Зтория нещастникъ

отъ обсаденигЬ, единъ стражаринъ, търтилъ и успЪлъ да

се измъкне. Той стигналъ бръта на Марица, прътазилъ р-Б1

ката и хваналъ другия брътъ. Той бъталъ съ всички сили*,

за да се спаси. Селянигв се спустнали да го гонятъ, но

като стигнали р-вката, спр-Ьли : никой не искалъ да: пр-Ьт

гдзи. Тогава, пакъ едно младо момче, на 24 години, — Ми-

хаилъ Келешовъ—дигналъ голъ ножъ, хвърлилъ се пр-взъ

р-вката, и по-пъргавъ отъ своя противникъ, догонилъ тур->

чина. Но тоя, въ своето отчаяние, спръ\пъ на минута й

гръмналъ съ пушката си. Не улучилъ. Пъргавиятъ Михаилъ

сварилъ да легне и спасилъ своята луда глава. Тогава, обаче,

настъпила развързката. Бъ\цниятъ заптия н^малъ втори кур>

шумъ въ пушката си, и единствена опора оставали му

краката. А Михаилъ, по-бързъ и отъ ястребъ, догонилъ въ

единъ мигъ своята жертва и замахналъ съ ножа- си право

по глава. И посл-в, видите ли, остервенения 'робъ не се аа-

доволилъ само съ това. Жертвата паднала, а той накълцалъ

б-Ъдния заптия на кжсове. ;

Та този е билъ вториятъ Михаилъ.

ПослЪ, когато робите се предадоха, случката станала,

разбира се, изнъчгтна и закр-вщела до небеса за отплата.

Страшна жажда за отмъщение закип-вла въ гърди

на околните турци, приятели на убититв. Та, когато, именно,

Б-блйово сг предало на . милостьта на победителя, всички

побои и мжчения били насочени само къмъ едно —»

питали : кой уби 6-бднитб ония двама. Уловили почти

всички виновници, само двамата Михаиловци—сжщинскитб



150 История на Априлското възстание

убийци—липсали. А гв били потребни повече отъ всички

други. Питали : кой разсъкалъ заптието, и послъ, кой убилъ

служителя на станцията, оня служителъ, който бъгалъ.

Двамата Михаиловци се крили въ гората. Всички из

тезания и побои не помогнали : никой не ги изказалъ.

Тогава, ожесточенитъ отмъстители употр-вбили други

ср-вдства. за да издирятъ виновните. Тб обърнали съ кротка

хитрина. А новото ср-вдство нам-врило и своя роденъ

майсторъ.

Единъ день дохожда въ БЪлйово Ибряимъ ага, чиф-

ликчия отъ полето. Като съсвдъ, той познавалъ всички се

ляни. Повикалъ по-виднитв, па и роднини на Михалевци, и

казалъ имъ да му доведатъ момчетата, само да ги види.

Искалъ билъ да ги попита н-вщо, да се поразговори съ

твхъ, зло никакво не щълъ да имъ стори. Чичата на единия

Михаилъ става сутриньта, отива при своя братанецъ въ

гората и придумва го да слъзе . въ село. Този Михаилъ

посл-в намира отъ своя страна другия Михаилъ, съгласяватъ

се помежду си, и ето ги слизатъ и двамата при турчина.

Ибряимъ ага, като ги видълъ, пропждилъ селянитв и затво-

рилъ вратата. Турчинътъ се намиралъ самъ въ село, но

духоветв били грозно отпаднали въ оскотвлата отъ робски

страхъ рая, и фесътъ билъ всесиленъ. Покорили се всички

и изоставили жертвите си на произвола на горчивата имъ

сждба. Тогава, Ибряимъ ага повалилъ единъ по единъ и

двамата, — които сжщо били обезумели отъ уплаха,— на-

вързалъ имъ ржцвгв назадъ, и нанизани на едно въже,

яхналъ своя конь, вързалъ ги на седлото и покаралъ ги

подиръ си като добитъкъ. Тъ вървъли съ животинска по-

корность и слъдвали своя джелатинъ.

Никой оттогава не чулъ вече нищо за твхъ: двамата

Михаиловци изчезнали.

Сега, твзи двама, които се дали да ги навърже единъ

само врагъ, и да ги подкара като ярета, вързани единъ

до другъ, не сж били и не могатъ да бждатъ възстан-

ници. Онова село, което пръдава съ такава животинска

тжпота твзи свои нещастни рожби, не е възстанническо

село. Онова възстание, което брои и това село между своитв

надеждни кжтове, то не е възстание.
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Отъ затворенитъ* петдесетина б-Ьлйовци почти всички

излежаха покорно н-бколко мъсеченъ затворъ, н-вкои оти

доха и на заточение. Само тринадесеть души еж убити или

умиратъ при изтезанията.

V.

Кървавата драма въ Клисура. Позиции. Първи съгледатели. Бъбрива

та самоувъреность на Клисурци. Пристигането на Воловъ и Икономовъ. На

казание на циганитъ\ Воловъ и Икономовъ отпжтуватъ. Приготовления на

турцигв. Първи сръщи. Нападение. Кжси перипетии. Бътство, клане и пламъци.

Дод-вто Бенковски се измайва съ своята хвърко-

вата дружина, д-вто тр-Нба и не тръба, въ Клисура рабо

тите се развиватъ много по-бърже, отколкото се е чакало.

За нападение се надъвали тукъ отъ двъ мъста: отъ Карлов

ско и отъ Златица. Главната линия, обаче, за една сериозна

защита клисурци метнали къмъ Злия Долъ — откждъ

Карловско.

За да си пр-вдетавимъ по-ясно работитъ, тръба да се

мисли особното положение на Клисура. Селото е кацнало

въ една тъснина, отъ което си носи и своето име— защото,

Клисура значи имено тъснина или проходъ. Двът-в горски

цълини — Стара планина и СрЪдна-гора, които се точатъ

надлъжъ, на извъттно разстояние една отъ друга, на това

мътто, дъто се гн-взди селото, се докосватъ. Точката на

докосването — единъ невисокъ и разлатъ шийникъ,— който

ги съединява, д/вли двът-Ь продълговати и плодоносни

долини една отъ друга — Златишката и Стръмската, които

сж въ сжщность лице на една и сжща плоска балканска

котловина, пръсечена отъ ония седловидни и съединителни

горски хълмища, въ които се гн%зди Клисура. А един-

ствениятъ проходъ отъ Златица за Карлово е прЪзъ селото.

По тоя начинъ, Клисура е съвършено притисната отъ

стръмнигв бърда на двата планински гребена, които се

лротакатъ отъ изтокъ къмъ западъ. Единъ балкански ручей,

наричанъ Стара ръка, слиза отъ коприщенскигв средно

горски върхове, присмича се край селото и като тече успо

редно съ СрЪдна гора, въ политъ на която се е вкопалъ,
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отива за Стр-вма. Въ леглото на тая рЪка, близо надъ

делото, слиза пжтя отъ Пирдопъ и Златица.

: : Другъ единъ ручей, по-малъкъ отъ първия, слиза туку

подъ селото отъ каменистите недра на Стара планина и

стръмглавъ, подъ правъ жхълъ, пуща се въ Стара ръка. Този

малъкъ старопланински ручей, като се спуща въ ниското

гърло, разровилъ е, въ своето лудо и поройно тичане, пъ-

съчливата почва, като си образувалъ едно дълбоко ущелие,

Йа което брътоветъ иматъ изгледъ на страшни проломи.

Това е историческия Зли долъ, който пр-вко дъли Кли

сура отъ Стр-вмската долина. Като почва веднага отъ

стръмната урва на Стара планина, Зли долъ отива до Ста

ра ръка; а всичко туй не е по-дълго отъ два километра.

На правия жгълъ задъ Зли долъ, между него и Стара ртжа,

но малко назадъ, е заседнало селото. Зли долъ образувалъ

сега линията на укр-впление на клисурци срЪщу Карлово. Хр.

Благоевъ, стотникъ, пазилъ снишения край на правата п.-ктека,

която криволи по леглото на Стара рЪка и води отъ селото

къмъ долния край на Зли долъ; по тоя начинъ, неговата дру

жина образува дъсното крило на клисурската защита. Тука

Зли долъ като стига равнината на р-вката, снишава, изглажда

се самъ, та мъстото е отворено и равно. До тоя жгълъ, мз-кду

Стара ръка и Зли Долъ, сж проснати лозята на Клисурци;

а пр-взъ лозята извива правата пжтека—най късия пжть за

Карлово; широкото шосе криволи по височините надъ гла

вата на Зли долъ: тамъ на горния край пазилъ Минчо Къ-

лжчьтъ и, съ една дума, ббразувалъ л ввото крило на кли

сурци. Кълачътъ въ Клисура е сжщото, каквото Хорчо въ

Панагюрище. И Кължчътъ е билъ пандуринъ и майсторъ

на ножа и пушката, както другия.

По гребена на шийника за къмъ Златица пазилъ Вла-

саки Иовковъ, сжщо стотникъ. Власаки Иовковъ нъкоги слу-

жилъ въ казакъ алая на Саджкъ паша (Чайковски)

и се считалъ, като Ив. Казака въ Б-влйово, капацитетъ

по военното искуство. Горъ имало военна карулница,

която възстанницитъ изгорили още при избухване на

възстанието—за да нъма сега дъ да се подслонатъ. Тамъ

пазили по-напръдъ трима турски стражари, които били



Възстанието в ъ 1У-т пя ркржгъ 153

избити. Броятъ на всички ратници, и на карулницата, и на

Зли долъ, възлизалъ само до сто и петдесеть души —

разбира се, злъ въоржжени, както всъкждъч •

Чиновници и стражари изъ конака б-вха изпустнатй

изъ ржцъ, както видехме, а тъ съобщили още на 20 ве-

черьта въ Карлово за обявеното възстание. Като е така, на

падението отъ страна на турцигв не можело да закъснее.

На 22 пръкарали въ мирни ожидания за пасивна отбрана.

Тоя .день троица съгледатели отъ ближното турско,

село Рахманларе се промъкнали близо до Клисура, за да

надзърнатъ, що става вжтръ. И тука османската фантазия

ее разиграла отъ страхъ, че московци слезли въ гяурското

село. Съгледателитъ- искали ужъ да се споразумъватъ. Тъ дър

жали съвършено невиненъ язикъ. Ала между всичко туй,

приближили се колкото тръба до стражата при Злия долъ,

за. да си я погледатъ — на комшийски начала. Клисурци

възложили на Власаки Иовковъ, който се намърилъ въ гра

да, да пръговаря, въ присжтствие на още~ двама клисурци;

съ любопитните и невинни турци. Възстанницигв, разбира

се, евтино вл%зли въ скроения капанъ: тв не само дъто

отворили очите на хитрия азиатецъ, за да види той отъ

край до край, че клисурци еж сами, съ своите, немощни

ржц-Ь и съ ръждясалитъ пушки, но още и разбъбрали се и

казали кое тръба и не тръба—казали, че бой искатъ да

ядатъ, само да има кой да ги бие : т. е. казали просто и

чисто — както ги учели апостолите — че ще съборятъ тур

ското царство.

А пъкъ изплашените отначало азиатци, които се боели

отъ московецъ, само имъ 6% дотръбало да знаятъ, че съ

гола рая иматъ работа и съ самичко село, за да се диг-

натъ послъ туй мало и голъмо жедни за плячка, и да смач-

катъ наивнитъ клисурци.

Но възстанницигв се изказали отъ игла до конецъ

както тръ-ба, защото и сами били сплашени. Трети день,

откакъ възстанали, и никой не имъ идвалъ на помощь. Упла-

шениятъ и деморализиранъ човъкъ туби и най-елементарнитъ

нишки отъ съобразителность. Турцигв се оттеглили назадъ

напълно радостни оттуй що чули и видъли.
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На 23 се повторило пакъ съгледателството отъ турска

страна, само подъ новъ видъ. Няколко заптии конници се

явяватъ върху могилата Архангеловдень, отвъдъ Злия Долъ.

Огледвали се н-вколко вр-вме и даже правили видъ, че ще

стр-влятъ, като да изпитвали военния духъ на клисурци и,

подгонени, отишли си, безъ желание да се сражаватъ

На 23, Гергиовдень, по Стара Р-Ька— на „ Пр-всвета " ,

хванали двама отъ селскигв цигани : Мустанъ Ментиоглу,

прочутъ пехливанинъ, и Хорчо, които носили писмо отъ кя-

тибина Мехмедъ Ефенди до Карлово. Съ гвхъ тр-вба да е

имало и трети, името на когото не е отб-вл-взано. Когато на

20 били погнати всички служащи въ конака и се спасили

съ бътъ, Мехмедъ Ефенди, хванатъ и ср-вщу обещание, че

ще стои миренъ, билъ оставенъ живъ. Сега, той опитвалъ

да шпионира възстанницигв.

Черковната служба още продължавала, когато отъ Ко

привщица привтасали Воловъ и Икономовъ. Двамата вой

води, сл-Ъцъ разбиването на Стр-влча, прибрали се на 22 въ

Копривщица. Отъ тукъ вече всвкой отъ гвхъ тр-вбало да

побърза къмъ своя районъ споредъ общия планъ. Но сега

вече всичко се бЪше разбъркало, стариятъ планъ стана на

каша, та ето защо двамата воеводи тичаха вевкжд-в, кж-

д-вто се почувствува нужда отъ гвхъ като б-вха забравили

опр-БДБленигв си м"вста, д-вто трЪбаше за постояно да

останатъ.

Стреснати сепакъ отъ съгледателството на турцигв, и

като виждали безнадеждното свое положение, клисурци още

на 21 писали въ Копривщица за помощь. И наистина, гв

б-вха първия залъкъ пр-Ьдъ устата на звтзра.

Воловъ побързалъ на 23 рано утриньта да се отзове

на молбата на Клисурци. Той повелъ една чета отъ около

петдесеть ратници, събрани изъ всички села, които се б-вха

притекли въ Копривщица.

Радостьта въ Клисура е била неописуема при вида на

стигналата помощь. Б-вднигв селяни, които тъй леков-врно

се б-вха отдали на капризигв на една толкова опасна аван-

1) Сравни .Самуилъ* отъ Хр. Ф. Поповъ, стр. 68.



Възстанието въ Гу'-т ия окржгъ 155

тюра, люшкали се сега като корабъ безъ кормило по еръдъ

разбуненото море. Но като видЪли най-послъ напр-вд-в си

българска дружина, сторило имъ се завчасъ, че близко може

да е надеждата, да си иматъ и клисурци свое царство, дъто

ще бждатъ упазени отъ всъка поразия. Разбира се, то е

било само сънь измамникъ, ала пакъ на мнозина се искрили

сълзи отъ радость на очитв.

Този день миналъ въ освещаване на знамето въ черква.

И тогава тр-вбва то да е изнесено и дадено въ ржцътъ на

дружинигв, а не както Хр. Поповъ съобщава, че това е

ставало на 21. Клисурското знаме е шито отъ сестрата на

Караджова и отъ една още учителка.

Веднага сл-вдъ отпускъ на черкова, пристжпили да

наложатъ прилично наказание на хванатитъ цигани. Съвътътъ

отъ Клисурци билъ за благоразумие — да се не пролива

кръвь; но Воловъ настоялъ за смъртно наказание. Предпола

гало се, че кятибинътъ пратилъ по тия цигани писмо въ

Карлово, за да издаде, колко и какви еж ратницитъ въ Кли

сура и да вика турци да нападатъ. Върху едного отъ ци-

ганитъ- дъйствително намърили хартия, ала никой не можилъ

да я разчете, макаръ и да знаяли по турски. Види се, уче-

ниятъ кятипинъ писалъ чисто арабски изрази. Осждили и

циганитъ и кятибина на смърть чр-взъ застрълване.

Воловъ намислилъ да натовари съ изпълнение на при-

сждата най-неопитнигв отъ стражата за да ги кали въ бой.

Избраните стрълачи били: Гр. Божковъ, Хр. Поповъ, Ив.

Дончовъ, Хр. Цанковъ и още двама, които не се помнятъ.

Осжденитъ извели вънъ отъ селото къмъ Пр-всвета.

Най-напръдъ билъ застр-вленъ кятибина Мехмедъ Ефенди.

Той умрЬлъ като истински османлия и не искалъ да моли

за прошка ония, противъ които бъше дЪйствувалъ като

неприятель ; съ него застр-влили и единия отъ циганитъ.

Другигв двама отъ хванатитъ цигани тр-вбало да бж-

датъ застръляни пръдъ другата стража, на Злия Долъ —

за да видятъ всички и да се кръстятъ въ проливане на

кръвь. Като имъ вързали обаче ржцътв, Мустанъ Пехли-

ванъ, който разбралъ участьта си, търтилъ съ все сили

да бъта. Загърмвли подир-Ь му, ала никой не го улучилъ.
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Лжтьтъ му, обаче, билъ край долнята стража и Воловъ

като го присръщналъ, свалилъ го съ ударъ отъ сабя. Дру-

гиятъ циганинъ билъ застръленъ на мзсто.

Воловъ и Икономовъ отпътували сжщиядень, 23 Априлъ,

слъдъ наказанието на циганитъ, за Копривщица. Тъ оста

вили една часть отъ ратницитв-стрълчави за подкръпа на

Клисура, а другата часть повели пакъ назадъ. Воловъ счи-

талъ за важно своето присжтствие въ центра на района.

Икономовъ тръбало да погледне къмъ Старо-Ново-Село.

Освънъ туй, Копривщица е на десетина километра отъ тукъ,

та самъ апостолътъ би могълъ . за три наса да пръскочи

винаги на помощъ на клисурци.-

Връмето минавало, както и въ всички други възстан-

нически пунктове, въ безцелно чакане, или въ дребни пред

приятия като това, което едва-що разказахме; наказанието

на циганите. .•

Неколко черешови топове били свършени. На 25 на

правили опитъ • съ единия. И тукъ, като въ Петричъ, гла

шатай викалъ изъ село да знаятъ и да се не плашатъ же

ните, че топъ ще гърми Тази сцена е съ добъръ

юморъ описана отъ Ив. Вазовъ въ „Подъ Игото".

Тръба да признаемъ, че и съ идване на апостолите

нищо съществено не е било направено за защита на селото,

както нищо не се правеше и за целия районъ. Както при

движенията и на Бенковски, Воловъ не прави нищо, за

да проучи неприятеля, да разузнае какви съ неговите

планове, да стегне, да организува своите хора и пр.

Между това, предъ прага на Клисура, въ Стремската

долина, развива се трескава деятелность, за да се ст*

средоточатъ повече башибозушки сили наедно. Известниятъ

фанатикъ отъ Карлово, Тосунъ-бей, съ воененъ косъмъ,

свиквалъ пълчища отъ околните села, отъ Казанлъшко, отъ

Рахманларе — целата Стрвмска и Тунджанска долини : без-

числени пълчища грабители, които превъзходствували бед

ните клисурски защитници не само по число, но и по въ

оръжение. Казва се дори, че на Тосунъ-бея дошли на по-

мощь даже и некои помаци отъ Ловченско, което чуждите

пътници не подтвърждаватъ. Но преимуществото на Кар
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ловския кеседжия се състояло явно въ това, че'той вер

бува пълчищата си отъ официално свикани отъ властьта

грабители, додъто б-вднигв клисурци еж. сами и вънъ отъ

закона.

На 20 и 21 въ неприятелския лагеръ владвлъ упллхъ,

ала, благодарение на неръшителностьта на възстан ни цигв,.

на бездействието отъ тъхна страна, турцитъ се укопитватъ;.

гв събрали сега сили и накрай се почувствували грозни.

Отъ 22 до 25 мобилизацията била свършена и пълчищата

потеглили напр-вдъ.

Сащия день, 25 Априлъ, възстанницит^ въ Клисура

се готвили да пръкаратъ въ обикновеното си безд-вйствие\

като че ли възстание щъло да р-вче, да земешъ пушка на

рамо, да излъзешъ на край село и свършено. И действи

телно, гв нарамили пушки, щурали се въ своя ттзсенъ ла

геръ и съ тжпо безгрижие очаквали горчивата си еждба.

По об-вдъ, на 25, показалъ се авангарда на Тосунъ-бея,

състоящъ отъ двадесетина конници.

Конницата, обаче, — която щомъ клисурци зарнали,

страхътъ имъ бнлъ неописуемъ,— подошла къмъ Злия Долъ>

погледала, помирисала пакъ и отишла си назадъ. Тя затова

била и пратена—да погледне и да си отиде. Тя витвла, че

отвъдъ Злия Долъ нъма сили и че самигв позиции на въз-

станницигв сж праздна работа : не сж релути и па тъхъ

ие зъятъ топове. Сега вече пжтьтъ билъ отвореиъ за жад-

нигб за грабежъ азиатци: тъ могли смъло да се доближатъ

и да захванатъ отъ дъто имъ прилегпе своето диво тържество.

Не тъй, обаче, разбирали клисурци. Като видъли, че

конницата се оттегля, н-ещастнитъ селачи, повече отъ които

за пръвъ пжть пипали пушка: въ ржцъ, и които виждали

само онова, което би гй бодвало подъ носа, помислили, че

турската сила е само тая конница и че тя сс уплашила. Меж

ду туй, пълчищата идъли бавно отдиръ. ТрЬбвало само още

единъ день пжть.

На 26 се повторило отначало пакъ сжщото. Появила

се утриньта конница, само че : малко по-силна тоя пжть -и

въ дв'В отдъления отъ по тридесетима души : едното хва

нало на двено по шосето, а другото ударило въ лъво, йо-

край леглото на ръката.
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Като се мине по горния край на Зли Долъ, пжтьтъ

за Карлово криволи по полигб на една рошава урва, която

е пръдно стжпало на Стара-Планина — една брадавица на

страшния исполинъ. Тази могила се казва Черни връхъ;

тамъ имало съгледателна стража, поставена върху най- из

дадения пунктъ— „Тъпанчето". Стражата съглежда отдалечгь

турската конница, кога тя още се измъквала изъ Рахман-

ларе, и съобщила въ село.

Страхътъ тоя пжть заговорилъ още по-чувствително

въ лагера на възстанницигв. Военния съвътъ побързалъ да

изпрати куриеръ, който извъстявалъ на Воловъ въ Коприв

щица, че турци идатъ, и да побърза на помощь.

Слщевръменно, като били убъдени, че това е всичката

турска сила, а пъкъ тя очевидно не била голъма, клисурци

извадили отвждъ Злия Долъ сжщо двъ отдъления, само по-

многочисленни, и ги пратили сръщу неприятеля.

По шосето, задъ Черния върхъ, има турска стражар*

ница, наречена Кулата: тука излъзло едното турско отдъ-

ление ; другото се загнъздило въ корията, която е долу на

д-всния брътъ на Стара-Ръка.

Този подвигъ, да скочатъ задъ Зли Долъ, излълъ

пакъ евтинъ за клисурци, както и гб, види се, очаквали.

Конницата, наистина, се повърнала, защото не търсила бой.

Уплашила се отъ българската сила !

Клисурци, разбира се, тържествували. Възгордъватъ се

гб, че могатъ и сами, съ собствени сили, да отблъснатъ

неприятеля, и побързали да се похвалятъ за това. ТЪ по

бързали да пратятъ въ Копривщица другъ куриеръ, който

да отмени поржчката на първия за помощь. И въ Коприв

щица, сега, чули и разбрали: клисурци знаятъ сами да се

защищаватъ, нъматъ нужда отъ чуждо съдействие!

Ала тъкмо тогава станало което тръбаше да стане:

работитъ изеднъжъ се обърнали съ главата надолу. Нима

можеше другояче да бжде?

По объдъ, слъдъ полудневната мохамедова молитва,

извили се като чудовищно гигантска вита змия чалмоносни-

тв пълчища по прашния пжть отъ Рахманларе за Клисура.

Двадесетина зелени байряци се развъвали надъ червеното
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море отъ фесове, и безброй тъпани съ оглушително думкане

въодушевявали хилядните джамбази и пехливани, които ле-

твли съ грабителска стръвь къмъ слабото селяшко гнъздо.

Не могло да има съмнъние вече; картите се откривали. А

късно било и да се изпрати пакъ трети куриеръ въ Ко

привщица за помощь.

Тогава, клисурци помислили да не гледатъ вече на-

предъ, а погледътъ си обърнали назадъ: той се въртълъ

все къмъ оная страна, дъто имало дълги пжтища за краката.

Турцитъ смъло излезли напредъ: те знаяли разполо

жението на противника си. Не се минало една минута, и

неприятелите се гледали очи въ очи, тв могли да се раз-

говарятъ отъ двата брега на Зли Долъ. По-смелите отсамъ,

колкото и да били малцина, загърмели отъ високата позиция

на Калжча. Неколко нападатели се ранили и били отнесени

отъ своите. Калжчътъ самъ, съ първи куршумъ, свалилъ

единъ знаменосецъ отъ коня.

Ала съ това се и свършило всичко.

Турцитв потърсили наоколо прикритие. Гюлевата бахча

иапреде имъ била запазена съ низка камена ограда : тамъ

налътали тв и отворили убийственъ огънь. Едновременно,

зели мерки, за да приложатъ традиционната обходна тактика.

Една колона бърже се покатерила по ребрата на Стара

Планина, забиколила Черния Върхъ, покатерили се по Ра-

лювци и се отзовали надъ главите и въ тила на Калжчътъ.

Друга колона се смъкнала долу и, като хванала патя по

Стара Ръка, спокойно се отзовала въ тила на възстанниците,

а въ ребро на града.

Особно, като видъли, колко малко пушки имъ отгова-

рятъ, турцитв вече не спр-вли ни една минута. Он-взи, на-

падателигв отъ Ралювецъ и другите по Стара Ръка се

вмъкнали въ село отъ двата края, горния и долния, готови

да заключатъ кордона задъ гърба на защитниците на Злия

Долъ.

Отъ долния край, дъто хората се разбътали още при

първо появяване на турцитъ, най-напръдъ се извили пушаци

нагоръ къмъ небето: Слатинската махла горъла. Това е било

сигналъ, да бъга кой на кждъто види. Турцитв на Ралю
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вецъ, като вид-ЪЛи да се дими на долни» край, скоро "се>

смъкнали и тъ долу и запалили селото отъ горния край.

Настанало отчаяно бътане.

Клисурци отишли първи, за да спасяватъ своитб жени

и д-вца, останали стр-влченигв. Центъра на турската линия

напъналъ на върха Зли Долъ, д-бто сж били гвзи стр-Ьл-

-чани, заедно съ твърд-в малцината още защитници на бъл

гарското царство. Всички сега се оттеглили къмъ Пр-всвета

и оттукъ пр-взъ лозята въ село.

Въ сражението падналъ единъ стрЪлчанецъ, а споредъ

Хр. Поповъ, но погръшно, новоселецъ, ') а клисурци пад

нали : Мачо Фурнаджията, Петъръ Пандуринътъ, Лало Ба-

линовъ и Брайко Неновъ.

Скоро ц-влото село се обгърнало отъ пламъци. Баши

бозуците грабили, което може да се граби, и давали огънь

на жилищата. Б-вгащигЬ се обърщали назадъ, хвърляли

плахи погледи къмъ пламъцигв, дъто сега изчезвало съ

браното пр-взъ ц-влия животъ съ кървавъ потъ добро, и

карали безугвшно напр-Ъдъ, за да спасятъ поне голата си

душа. Бъгали къмъ Копривщица.

VI.

Навалицата въ Копривщица. Никакви разпоредби. Противоречиви све

дения. Действията на Воловъ и Икономовъ. Една дружина копришенцн за

Панагюрище. Походътъ за Климашъ. Дъждове. Походътъ на Волова къмъ

Карлово. Фалиментъ на дъчюто.

Още на 2 1 въ Копривщица ръшили да направятъ че

решови топове. Измасторени били до четири, които, обаче,

отъ послъ не стана нужда да влъзатъ въ работа. Упра

влението на топовегв било повърено на ДЪло Базевъ Зе-

хира 2). Направили даже опитъ съ единиятъ, като го напъл

нили достатъчно съ барутъ. Но топътъ се пукналъ. Имало

сжщо направени два топа отъ бакъренитъ лули на гюлап-

ханигв. Въобще правили се непрекъснати, макаръ и безпо-

1] Самуилъ 81.

2) Ср. БЪловЪждовъ .Първа пушка 84.
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мощни усилия, за да се оздрави каква да е защита на

градеца.

Най-голЪмъ залисъ сж причинявали на временното пра

вителство навалицата пришелци отъ външни селяни, които

се трупали отъ день на день все повече. Всички т-Ьзи не

щастни хора требвало да се размЪстятъ по жилища. Жени

и старци отивали като гости по разни кжщя, а въоръже

ните мжже разпращали по разни позиции. На 22 б-вха

наченали, както знаемъ, да се точатъ събраните села на

Даутова Поляна. Сжщия день вечерьта привтасали и стр-Ьл-

чани. Всичко туй костувало почти безцелни залиси. Пра

щали коне и коля до Даутова поляна, за да помагатъ на

прЪселяющигЬ се, да прЪхвърлятъ върлия тамъ баиръ; тол

кова гърла и добитъкъ искали храна и пр.

Между туй, все прииждали, а никой никадб не из-

лизалъ.

А видехме, че Воловъ съ Икономовъ на 23 теглятъ

за Клисура. Като се върща скоро оттамъ, главниятъ апо-

столъ е безпокоенъ и предприема не единъ излазъ, обаче,

едно сл-бдъ друго безъ планъ. А изобщо, кога и кждб

точно ходи Воловъ—този въпросъ е тъй заплетенъ, че едва

ли нЪкой ще го разплете н%коги. Ние ще съпоставимъ нть-

кои данни. Въ „Самуилъ" се бележи, че на върхъ Гергйов-

день, 23, той билъ въ Клисура. Кога, обаче, се върналъ отъ

тамъ, не се бележи. Хр. Благоевъ, единъ отъ клисурскигЬ,

стотници, твърди, че Воловъ не билъ самъ, но заедно съ

Г. Икономовъ, и отпжтували и двамата сжщия день обратно

за Коприщица. Сега, защо е тр-вбало Г. Икономовъ да

дойде въ Клисура, не може да се определи. Отъ друга

страна Копривщенските протоколи отбъчтвзватъ, че Иконо

мовъ и Воловъ ') дошли въ Коприщица на третия день отъ

провъзгласяване на възстанието „именно на 22 Априлъ" и

довели пловдивските села, „които били повдигнати!"

Очевидно, споменигв на копривщенските поборници

требва да сж. се твърде забъркали, което ще отбележимъ и

другаде. Въ сжщитЬ протоколи, въ биографията на Каблеш-

1) Протоколъ № 3, биогр/ 14.

История на Априлското възстание, т. III 1 1
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конъ и на Велйо Серекътъ, е казано, че Каблешковъ пакъ

на третия день на възстанието, т. е. 22, билъ въ Старо-

Ново-Село, което дигналъ и се върналъ на 23 ! А отъ за

писки и спомени на всички, села, които се събрали въ Ста-

ро-Ново-Село знае се, че тукъ се явилъ Каблешковъ, но

при повдигането имъ не се бълъжи Воловъ, който по-късно

излиза на сцената.

Явно става, обаче, и отъ самитъ Копривщенски про

токоли, че ако на 22 Воловъ е дигналъ Пловдивските села

и ги довелъ въ Копривщица, нъмало защо сжщия день Ка

блешковъ да отива да довежда слицитъ! Каблешковъ

билъ помощникъ на апостола, а Воловъ, като главенъ,

ималъ и по-голъмо обаяние пръдъ населението. Читательтъ

като пръглежда простото историческо изложение на фактигв,

не може нищо да помисли за ония трудности, които се

изпр-вчватъ пръдъ единъ изслъдователь.

Съ тъзи пръчки се е борилъ и Бъловъждовъ, един

ствения историкъ на трънливото коприщенско поле, и

действително, избъгналъ е много отъ бърканицитъ, за което

заслужва всъка похвала. Но пакъ и въ неговата книжка, бла

годарение на грознитъ противоръчия, работитъ сж нахвър

лени често безъ вжтръшна логическа връзка, което имахме

и други пжть случай да отбълъжимъ. За Каблешковъ той

казва напр., че пръзъ нощьта на 21 сръщу 22 Априлъ

пристигнало извъстие отъ Старо-Ново-Село, че селянитъ не

се ръшавали да възстанатъ. Каблешковъ тръгналъ веднага

съ 20—30 души за тамъ1), безъ да се казва, кога именно

е тръгналъ. Воловъ и Икономовъ стигнали на 24, „или

по-напръдния день"2) и този день (кой?) „събрали и отде

лили чети отъ доброволци (?) за да заминатъ за Гйопсата

и къмъ Златица, „но Провидението не позволило, завал-влъ

силенъ дъждъ, 8).

Естествено е, че, по тоя начинъ—начинъ на не точно

изложение— осв-внъ че се губи слщинския ходъ на работитъ,

но много, често цъли важни случки или се пръмълчаватъ или

се пр-вплитатъ.

1) Б-ЬловЪждовъ, .Първа пушка" 82.

») 83.
 



Вьзстанието въ 1У-т ия окржгь 163

Обемиститв записки на Танчо Шабанътъ отъ Коприв

щица, още и твърдв мжчно четливи съ своите йероглифи,

са истински гордиевъ възелъ по отношение на дати и по-

слЪдователность на фактитв. Изглежда, че твзи записки до

значителна степень сж легнали въ основата на Копривщен

ските протоколи, за което и по лръ\ди намекнахме. Шаба

нътъ твърди, че пр-Ьселяването на Ст. Ново село и други

те полски села въ Копривщица станало на 23 до 25, а

посл-в пакъ казва, че на 25 той самъ участвувалъ въ че

тата на Воловъ и Икономовъ, когато отивали за Старо Но

во Село, а тамъ срещнали на Зелена Поляна „всичките

новоселски двца и жени."1) На другия день, 26 Априлъ, при-

стигналъ Воловъ съ трима души и съ горски топъ ! 2) Тб

отишли да дигнатъ Паничери. Това е сега обратното отъ

протокола само за имената на Воловъ и Икономовъ, а за

факта е едно и сжщо, защото въ протоколъ № 3 стр. 14

е казано, че Воловъ билъ въ Копривщица, а Икономовъ сти-

гналъ съ горския топъ. На 27 Априлъ кчисурци поискали

помощь. Тогава и Найденъ Попъ Стояновъ отишълъ въ

Стрълча ! Дошла турска войска та ги разгонила. ... Т-в се

върнали, а вечерьта дошло извъстие че Клисура гори и

пр. ! . . . Истински гордиевъ възелъ отъ бърканици.

Но да продължимъ разказътъ на събитията ; разбира

се, при това състояние на всички м-встни източници, никой

не може да гарантира за точность особно въ подробностите.

На 23, когато Бенковски «издържа първа битка съ ба,-

шибозуцитв въ Петричъ, бъше писалъ, както помнимъ, за

помощь въ Панагюрище. Казахме, че навърно, той е спо-

меналъ въ писмото си да се искатъ хора и отъ Коприщица,

ако дори и самъ не е писалъ направо, както казватъ нъ-

кои. Сжщия день, споредъ копривщенски източници, било

пратено отъ привременното правителство заповъдъ до Ко

привщица да пратятъ хора въ Панагюрище. На 24 тръгналъ

Велйо Серекътъ съ осемдесетъ души за тамъ. 8)

1) .Записки на Шабановъ* стр. 48

2) Мй. 49

3) Протоколъ № 6, 28, но тукъ се казва, че тръгнали [деветдесет*

дути и то на 25.
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Дружината стигнала въ Панагюрище сжщата вечерь

и пр-вспала въ централното училище, сега „Дриновъ. " О-

баче, въ Панагюрище бъше вече получено извъстие, че на

паденията на башибозука въ Петричъ еж отблъснати на

23, както и на 24, та копривщенската чета, която не е носила

продоволствие съ себе си, покрай другата грамадна нава

лица отъ хора въ Панагюрище, била е въ тягость на града.

Затова казали имъ на бърза ржка че сж свободни да се

върнатъ у дома си, и четата на сл-вдующия день вечерьта,

25, била вече въ Копривщица. По тоя начинъ, макаръ и да

има много да се върши, разтакатъ се хората безцълно отъ

едно м-Ьсто на друго безъ да пр-вдприематъ нъщо сериозно.

Липсватъ смъли, опитни предводители, липсва планъ; гла-

вигб сж зашемадени, владве обща бърканица, и ц-Ъли маси еж

близо до лудость.

Но въ Копривщица усвщатъ опасность отъ златишки-

гв турци, които, за голъма изненада на копривщени, се за

бавили до сега да нападнатъ. Затова отредила се една че

та да иде за Климашъ — мъстность откъмъ Златишко

поле.

Въ Копривщенските протоколи за Велйо Сейрекътъ е

казано, ') че щомъ се върналъ отъ Панагюрище, сжщата

нощь 25, (а споредъ протокола 26) билъ пратенъ съ чети-

редесетъ души за Стрълча „съ цвль да огледва мт>стность-

та и наблюдението турскитъ действия." Самъ Сейрековъ,

Който е живъ, разказва, че сл-вдъ като се върша отъ Па

нагюрище, той отишълъ, на сл-вдующия день, на Климашъ,

което е по-в-вроятно. Съ похода до Панагюрище и назадъ

той е билъ уморенъ и тртзбало на 25 вечерьта да си отпо-

чине. Въ протокола е казано че на 27 Сейрековъ отишълъ

на Загорчиновия мость, отъ дъто се върналъ на 29, „когато

се почнаха проектиранията за избягването на възстаницигв

въ балкана." Сейрековъ, обаче, казва, че походътъ за Кли

машъ не се оежществилъ, защото на 26 хваналъ пороенъ

дъждъ, който измокрилъ момчетата, развалилъ имъ барута

и фишецигв, и гв се принудили да се върнатъ въ Коприв.

Ц 1 1 I - ' !

1) Биография № 23
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щица. Тоя разказъ напълно съотвътствува на двйствител-

ностьта. Небето, което се яви слщо единъ непримиримъ

неприятель за нашето възстание, помрачава се на 26 и почватъ

ония дъждове, които послъ не спр-вха и нанесоха най-сил

ното поражение на слабо приготвенитъ ратници. Дъждътъ

почналъ веднага по пладнина, 26 Априли въ Стара Планина

и СрЪдна Гора : облацит-Б скоро се разпростръли и цълиятъ

хоризонтъ билъ обхванатъ. Презъ нощьта дъждътъ се пръне-

сълъ и на Еледжикъ. За него споменува Зах. Стояновъ съ фан

тастично описание, когато на 26 ср-вщу 27 отиватъ за Бълйово.

Сж.щото е и въ Клисура. ') Разбититъ клисурци едва из-

лъзли на 26, около три часа сл-вдъ об-вдъ отъ селото си,

и дъждътъ плисналъ.

Този дъждъ измокри всички и приготви поболъването

на по-гол-Ьмата часть отъ жителитъ на това село. Той още

направи на каша всичките фишеци и пр. 2)

Между това, Воловъ не се отказалъ отъ своята мисъль,

да се промъкне съ въоржжена сила въ Карловско и да

дигне стръмскигв села. На 26 той се запжтилъ къмъ Изг

токъ, като вървълъ по планинските височини. Слъдъ плад

не, той се билъ току що надвъсилъ надъ Клисура, когато

селото обгърнали пламъци. Той водилъ чета отъ педесеть

до шеесеть души конница и направилъ усилие да събере

клисурскитъ ратници и, като ги тури въ редъ, да удари

на башибозука. Но хората, слъдъ прътърпеното поражение,

били разбити духомъ. Като пилци, кога се зададе ястребъ,

бътали гв сега, разпилъни въ безпамятенъ страхъ. Не е

било възможно да се повърнатъ. 3)

Воловъ продължилъ своя пжть, като държалъ висо

чините. Той стигналъ върховетъ на Дерелии, но тука, при

една сръща съ башибозука, указало се, че твърд-в малко

пушки въ цвлата чета могли да стрзлятъ. Отъ непрестан

ния дъждъ барута се пръвърналъ въ калъ, която не само

че не се палила нито съ главня, но пушката, затикната

веднажъ съ тъзи маса, не могла вече да се изпраздни, за

1) „Самуилъ" стр. 81

2) Мй., За силния дъждъ на 26 послъ обЪдъ сравни и Черновъждъ

.Кратка истор. на Пан. възстание", стр. 48.

3) Хр. Филиповъ Ср. .Самуилъ" , стр. 80
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да я напълнятъ съ сухъ барутъ. По гЪзи причини, Воловъ,

съ чувство на зловещо безсилие въ гърди, върща се на 27

въ Копривщица, дъто вече заварилъ духовете отъ коренъ

разтърсени. Самото негово завърщане е било венеца на

всичко. Възстаническата сила на Коприщица е била сломена

въ самото съзнание на копривщени за възстание.

Тоя нещастенъ походъ на Воловъ до Дерелий е озна-

ченъ въ Копривщенските протоколи,1) че е станалъ на 28,

отъ дбто се върщатъ на 29, когато се решило да зами-

натъ за балкана. Тези данни сж, разбира се, неточни. Че

тата е означена сто души, което ще да е слщо преуве

личение, защото не е могло да се събератъ толкова души

конница. А пеши хора не е имало този пжть съ Воловъ.

Б^блов-бждовъ представлява този походъ като предизвиканъ

отъ димътъ, който се издигалъ до облаци надъ запалената

Клисура. Въ Копривщица настанала тревога и Воловъ, съ

тридесеть — четиредесеть души се притекълъ да види.

Обаче, пушекътъ не е могълъ да бжде лесно виденъ въ

Копривщица ; а и четата не е могла изеднажъ да се при

готви и да тръгне.

Авторътъ на „Самуилъ", който е отъ живите свиде

тели на събитието, казва, че Воловъ ги присрещналъ на

голите височини надъ „Върлишница", което не е далечъ

отъ Клисура.

И после, сжщия день клисурци, както видехме, пра-

щатъ вторъ куриеръ въ Копривщица, съ известие, че нема

опасность. Колкото за датата въ протокола, требва да се

забележи, че приготовленията за балкана станали още на

28 Априли, когато вече Воловъ требва да е билъ въ Ко

привщица, а не на 29. Въ последния день вечерьта било

определено да тръгнатъ, но дъжда попречилъ. Не е ми

слимо онова решение, да тръгнатъ, преди Воловъ да се

завърне.

И така, на следующия день, 28, когато Воловъ се

върна тъй безславно отъ Карловско, фалиментътъ на ду

ховете и на целото възстание около Копривщица е билъ

1) (Ьиогр. № 14)
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пъленъ. Тогава, имено, възниква идеята, всички ратници да

бътатъ въ балкана, а селото да се пр-вдстави за мирно —

ни лукъ яло, ни на лукъ мирише. По-добра илюстрация за

мизерията и фалитътъ не можеше, естествено, да се измисли.

ГЛАВА ДЕВЕТА.

Падане на Столицата

I.

Голъмата загуба огь падането на СтрЪлча въ турски рлшъ. Хафжзъ

паша. Нападение върху Панагюрище пръзъ Стр-Ьлченско поле. Отдъ Хафжзъ

паша събралъ башибозукъ. Заемане проходите за Стрелча. Безполезните

ликувания въ Панагюрище. Мъстностьта между Стрелча и Панагюрище за

военни дъйствия. Първи позиции на Черешката р-вка.

СлЪдъ като разгонилъ обсадителигв на Стрълча, ос-

мановскиятъ башибозукъ, заедно съ освободените отъ него

стрелчански турци, които бъха обсадени въ джамията, ма-

каръ и пълни поб-вдители, не останали както отбътвзахме,

въ селото. Тъхната най-глазна работа за първия день на

победата било, да запалятъ и оплтзнятъ българската махла.

И сжщата вечерь гб пакъ се оттеглили и спали вънъ отъ

селото. Това се повтаряло на другия и по-надругия день:

денъ били господари на селото, нопгв го напущали отъ

страхъ да не бждатъ ненадвйно нападнати, докато еж.

вжтръ.

За жалость, обаче, нито копривщени, нито панагюрци

не се б-вха догадили да съединятъ силите си и, докато

още бъ връме, да станатъ господари на положението.

Стр-влча е значително село и макаръ да се гн-взди въ

пазвата на Сръ\дна Гора, както Панагюрище и Коприщица,

лежи по долу отъ гвхъ и заема една малка долина, която

е най-плодоносниятъ кжтъ между тия двъ населени мъста.

Освънъ туй, котловината на Стр-влча е отворъ за Панагю

рище и отчасти и за Коприщица и, даде ли се веднажъ,

отбраната на едното и другото отъ тия голъми села става

съмнително. Но военната тактика бъше непозната планета
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въ възтаническия лагеръ на Четвъртия окржхъ, а това имахме

случай да отбълъжимъ и другъ пжть ; напротивъ, тамъ се

ржководятъ по съображения отъ съвсвмъ минутно естество,

пъкъ и страститъ не могатъ да се уталожатъ.

Благодарение на тоя хлабавъ и безмисленъ вървежъ

на работигв, възстанницитъ не се окопитватъ да . заематъ съ

съединени сили не само стрелчанско поле, но и проходитъ

къмъ него отъ Тракийската долина — като наприм-връ :

Крастовския проходъ, оня на Окопана и ц/влъ редъ още

други, съ което, като пазятъ още пжтя отъ Петричъ, мо

жеха да осигурятъ на възстанието едно упорство отъ мЪ-

сецъ — два.

Вмъсто всичко туй, хората сж. погълнати съ дреболии,

което впрочемъ вече доста знае*мъ и до сега. Отъ Коприв

щица на нъколко пжти потеглили кола, водени отъ стр-вл-

чанци и, щомъ турцитъ се теглили вънъ, ония нахлували

въ селото, натоварили си колата съ жито и съ всичко дру

го, което не успъло още да изгори, и върщали се назадъ.

Това се продължавало цъли дни пр-взъ 23, 24 и 25.

Пр-взъ същото врвме, въ Панагюрище пропущали сжщо

скжпитв дни въ наивна ввра, че главната опасность ще

настжпи откъмъ Татаръ Пазарджишкото шосе отъ Югъ и

отъ никждъ другадв. Ето защо, като бвха завардили Св.

Никола — една височина, която владве този пжть — и Гъ-

зяновъ Долъ — твсно дефиле подъ Св. Никола — двто

поставиха най-многочисленитв стражи отъ всички други,

които имаше, пръкарваха днитв си въ безцълно чакане

или въ праздни щурения, както ги видвхме на 22 да па-

лятъ и грабятъ изоставенитв колиби на Юруцитв.

Между това, официалната власть не дрвме. Хафжзъ

паша стига въ Т Пазарджикъ съ нт>колко баталиона ре

довна войска и съ артилерия и незабаво се запжтва за бой

ното поле. На него е било заповвдано да форсира Панагю

рище.

Двъ сж били съображенията, споредъ които официал

ната власть се рвшила да напада по-напрвдъ Панагюрище

отколкото Копривщица : първо, тя е знаяла, че Панагюри

ще е столица на движението, и второ, че то е по-лесно

достъпно отъ Копривщица.
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Хафжзъ паша, като изл-Ьзълъ отъ Т.Пазарджикъ, бър

же свърналъ на двсно отъ правото шосе, ударилъ прЪзъ

Балдйово и Ферезлии я, като се промъкналъ мълкомъ пр-взъ

Ерелийското гърло, на което по-напр-вдъ благоразумно за

взели върховете, на 25 се озовалъ въ Стр-влченското поле-

За да улесни още по-добре изпълнението на своя планъ,

турскиятъ главнокомандующъ изпратилъ едно малко отде

ление къмъ Калагларе ')• Задачата на последното се заклю

чавало само въ стратегическа демонстрация. Това отделе

ние не требало да напада. Но неговото присжтсввие въ

фронта на неприятеля требало да държи тоя непрестанно

на щрекъ и така да отвлича вниманието му отъ двто най-

трЪба. И даже ако възстаницитъ овръме биха забелезали

обходното движение на Хафжзъ паша къмъ Стрелча, като

видятъ че иматъ сжщо неприятель, който ще ги нападне

отъ фронта, пакъ ще раздвлятъ силите си.

Естествено е, че благоразумния постжпъ на Хафжзъ

паша налага и намъ въ тоя случай длъжность да му

отдадемъ пълно право за неговите действия. Колкото и да

е билъ той добр% освЪдоменъ за силите на възстаническия

лагеръ, не е могълъ да не предполага, че хора, които се

решили да хвърлятъ ржкавица на едно царство, като Тур

ция, която нередко е туряла на гвсно дори и велики сили,

тия хора не ще да излезатъ съ голи ржце на бой — те

ще да иматъ непремено една военна организация, чужда

или своя, ще иматъ войници, орждия, опитни офицери и

пр. Въ такъвъ случай, безумно е да се форсиратъ отъ

фронта въ теснините на Попинци и Св Никола, дето би

требало да се дадатъ много жертви отъ хора. Това съобра

жение добива особна цена, когато се помисли, че отрядътъ

на турския паша, като сметаме само редовната войска, билъ

малочисленъ.

Берингъ не ни е далъ определена цифра по тоя въ-

просъ, но Скайлеръ изчислява целата армия подъ пашите

Абдулъ, Хафжзъ и Хасанъ, които водиха кампанията про-

тивъ Четвъртия революционенъ окржгъ, всичко на 8000

1) ЧерновЪждъ .Кратка История" и пр. стр. 47, бЪл-вжи 200—300 души,

което ще да е преувеличено.
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души. Но Хасанъ не тръгва срвщу Панагюрище, а за Аб-

дулъ ние чуваме само отъ Скайлера. Може да се пръдпо-

ложи, че Абдулъ, който по-кж.сно пристига отъ Цариградъ;

за да подкрепи Хафъза, и който билъ по старши отъ тоя,

ще да е тръгналъ за Панагюрище, но върща се, като вижда

твърдв скоро, че работата не е сериозна. Тъй че, Хафжзъ ще

да е ималъ сръщу Панагюрище не повече отъ 3—4000

редовни войници. Но той билъ придруженъ, разбира се, и

отъ башибозукъ, който задигналъ отъ Пловдивъ и Пазар-

джикъ. А този башибозукъ е билъ вербуванъ, както ни

свидътелствуватъ пакъ Берингь и Скайлеръ, отъ цълия До-

спатъ и дори отъ Хасковския кжржалжкъ. И сетнъ, обсто

ятелствата се били стекли тъй, че Хафъзъ не е могълъ да

очаква въ скоро връме значителни подкръпения. Турция,

занята въ него моментъ, въ Босна и Херцеговина и на

сърбскигв граници, дъто бдящия вулканъ на племенния

духъ бъше зелъ злов-бщо да клокочи, разполагала съ твър-

дъ малко свободни войски.

Но турскиятъ пръдводитель, съ заемане на проходигв

за Стрълча и послъ на самото Стрълешко поле, добивалъ

още грамадна изгода. Той се забивалъ като клинъ между

двата най-значителни възстанически лагера, Копривщица и

Панагюрище, като ималъ развързани ржцв да дъйствува

на тази или онази страна по свой изборъ. Той разединя-

валъ Копривщица и Панагюрище едно отъ друго, за да ги

бие по отдълно, което е почти ръшающъ пр^добивъ; въ

военни дъла.

Пашата се разположилъ на шатри по височините надъ

Стрълча — тъкмо на сжщитв мъста, отъ дъто възстаницитъ

обсаждаха джамията, и не посмъялъ изеднажъ да нападне

Панагюрище. Той се маялъ тукъ два-три дни, додъто му стиг-

натъ още н-вкои подкръпления, макаръ и малки, каквито

поискалъ отъ правителството, Когато и туй станало, той се

рЪшилъ да дъйствува, но, за всъкой случай, твгрдъ пръд-

пазливо.

Въ Панагюрище, слъдъ тържествата по осветяване на

знамето, на 22, и слъдъ като изпратиха Бенковски сжщата

вечерь, безполезнитъ ликувания се продължавали още на
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23. Царството си било царство както тр-бба. Давали запо-

в-вди, разпращали войски, правили шествия, разпореждали,

тичали нагоре-надолу, п-вли бунтовнически п-вени, играли

народни хора, съ една дума, раздухвали патриотически вЪ-

търъ, яли пили — сарданапалствували.

На 24 стражътъ отъ „Илинъ-день", единъ отъ вър-

ховегЬ върху оня гребенъ, който отъ Изтокъ къмъ Западъ

се простира между Панагюрище и Стр-влча, почти пара

лелно на шосето, съобщилъ, че войска се движи отъ по

лето въ направление къмъ стр-влченскигв проходи. Приве-

черь се б-влЪли вече издалечъ шатри надъ Окопана — най-

ближното отъ гърлата изъ Пловдивско за Стр-влча. Въ Па

нагюрище зели да се стр-вскатъ, макаръ и късно. Бенков

ски отсжтствувалъ. Сжщия день сутриньта заминалъ и Хорчо

да го настига.

Известили най-първо на Соколовъ, главния комендантъ

на стражигв на Св. Никола, и комендантъ сжщевр-вменно

й на града, Да се погрижи за защита отъ кждв Стр-влча,

отъ д-вто се задали турци. Сжщата вечерь той зелъ три-

десеть—четиредесеть души отъ Св. Никола и заминалъ къмъ

Йзтокъ. Било вече мръкнало и той не отишълъ по-далечъ,

а прЪспалъ на Посранъ Камъкъ. Сутриньта, на 25, той

вече ясно вид-влъ движението на турски войски въ Стр-вл-

ченското поле. Обаче, гв спр-вли надъ Стр-влча и не на-

пр-вдвали.

Самъ Соколовъ не е никакъ могълъ да мисли за на

падение. Осв-внъ тридесеть-четиредесеть души, съ който

дошълъ отъ Св. Никола, той не разполагалъ съ други си

ли. Тука той не заЪарилъ никого, защото, както отб-вл-в-

захме отъ по-напр-вдъ, въ Панагюрище не сж очаквали на

падение отъ тази страна. Поради туй, първата грижа на

Соколовъ, на 25, била да иска хора отъ Панагюрище и да

избере позиции, на които да се укр-Ьпи стр-вщу тоя пунктъ.

За да си уяснимъ по добр-в всичко онова, което сл-вд-

ва, нека направимъ малко география върху ония м-встности,

които ще тр-вба да споменуваме.

Панагюрище се намира на южнил склонъ на Ср-вдна

гора, тъкмо подъ върха Братия, който е единъ отъ три
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тъ най-високи великани на цялата средногорска верига.

Братия по височина е трети слъдъ Богданъ и Буная. Но

тукъ Сръдна гора не е просто единъ планински гребенъ,

както е тоя въ по-нататъшното си протяжение. Напротивъ,

тя се разпада на цълъ единъ океанъ отъ хълмища, които

отъ Ихтиманскигв пръдъли изпълватъ широкото простран

ство между Родопите и Балкана, и образуватъ една свое

образна горска Швейцария. Самиятъ градъ Панагюрище

е заседналъ въ една тъсна пазва, образувана отъ Луда Яна,

която слиза отъ ребрата на Братия и като кривули между

грамада нахвърлени хълмища, които й пръпръчватъ патя,

стига Тракийската равнина, дъто се влива въ Марица близо

подъ Т. Пазарджикъ. Равно мъсто около градеца има твър-

дъ малко и то е собствено капризното измънчиво легло на

лудата ръка.

Стрълча се намира на два часа източно отъ Панагю

рище по една посока, която лесно ще намъримъ, като тег-

лимъ една права линия, успоредна на главния гребенъ на

Сръдна гора. Както Панагюрище подъ Братия, така и Стр-вл-

ча лежи право подъ Буная. Пространството между дв-бтб

населени мъста пръдставлява единъ кжтъ отъ планинския

океанъ, за който споменахме. Паралелно съ главния планин

ски гребенъ върви откъмъ тракийското поле още другъ,

който почва подъ Панагюрище и като стигне къмъ Стрълча,

прави малка джга на югъ, колкото да остави по-широко поле

на туй земедълческо село. Тази лъсиста верига, която е просто

едно разклонение отъ Сръдна гора, както Сакаръ планина въ

Тузлука е разклонение отъ Балкана, се нарича Усойна. На

Усойната сж двата главни прохода за |Стрълчанското поле:

Окопана и Краставското гърло. Така че, пространството

между главния сръдногорски скелетъ и Усойна е запълнено

отъ Панагюрище до Стрълча съ вълнообразни хълмища.

Тъзи хълмища се засичатъ отъ планински поточета, слиза

щи отъ ребрата на Братия и на Буная. Като сръщатъ пре

градата на Усойна, тъзи поточета измъняватъ посоката си

и текатъ едни въ лъво, като поятъ плодоносното Стрълешко

поле, а други се извиватъ на дъсно като гонятъ Луда Яна.

Черъшката ръка дъто Соколовъ е спрълъ, е едно отъ тъзи





 

Ив. Соколовъ.
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дерета, което щомъ допре до Усойната, извива се подъ

вълнеститъ й ребра и право тегли къмъ стрълешко. Отъ

тука до Стр-влча е само половина часъ или три четвърти.

Отъ Черъшката р-вка до Стр-влча се издига едно по

дуто плато не по-високо отъ 50 метра надъ естествено из

дигнатото ниво на планинския потокъ. Туй плато постепен

но се спуща къмъ равнината и селото. То е по-стръмно въ

гърба, дъто го мие Черъшката ръка и отъ къмъ Усойната

—д-вто потокътъ пробива между двътъ цълини. Това гвсно

гърло се нарича Стрълешки Дервентъ.

Пжтьтъ отъ Панагюрище извива полегато по Свинар-

ската р-вка,—сжщо такава една планинска вада, що слиза

отъ височинит-в между Братия и Буная и завива на дъсно

за да стигне Луда Яна,—послъ пжтьтъ се издига по едни

пъсъчливи хълмища, наричани бълитъ камъни, слиза въ

леглото на друго едно дере — Куцъ, което е притокъ на

Чер-вшката ръка, стига тая, минава Дервента и тогава, като

се отклони малко въ лъво отъ леглото на р-вката, която

гони Окопана, влиза право въ Стрълча.

Най-просто и релефно би било да си пр-вдставимъ

мъстностьта между Стрълча и Панагюрище като трапецъ.

Двъгб паралелни страни сж : Сръдна гора и Усойната, не-

паралелни страни : Стрълча и Панагюрище. Двъ вертикални

пръчки между паралелнигв страни сж ръкитъ Свинарска и

Черъшка и дълятъ трапеца на три главни цълини: въ сре

дата на трапеца между двтугб р^ки оставатъ Б-влитъ ка

мъни, между Свинарската ръка и Панагюрище е Балаба-

новата кория и между Черъшката р-вка и Стрт>лча е онова

подуто плато, което н-вма общо име.

Тукъ, прочее, на ЧерЪшката р-вка, Соколовъ избралъ

позиция, за да защищава издалечъ града, на^ който билъ

назначенъ за комендантъ.

Покойния Соколовъ споменува погръшно въ своитъ

записки, че позицията била на Куцка ръка, което се опро

вергава отъ самото разположение на посл-вдната. Единъ не-

приятель, който иде съ фронта си отъ Стр-влча, има кори

тото на Куцка ръка отворено право на ср-вща си, като улей.

Не може да се мисли такава позиция. Куцка р-вка е сухо
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и кжсо дере, съ направление право отъ Панагюрище къмъ

Стрълча. Цълата мъстность наоколо, Стрълешко землище, се

нарича Куцъ. Пжтя отъ Панагюрище за Стрълча минава

на нъколко стлшки и върви паралелно съ дерето. ')

Възстанницитъ се пръснали на верига по пръчупеното

рамо на ръката : лъвото крило отсамъ, а дъсното въ тъсния

душникъ на Дервента. Тамъ, въ стръмния подпоръ на

Усойна, върху дъсния бръгъ на малката ръка, има габар-

лжкъ, който и днесъ стои: въ гжститъ едва зазеленъли шуми

се залостили възстанницитъ.

На 25 минало мирно. Турскиятъ командующъ, като е

очаквалъ умъло и отчаяно противодействие отъ възстанни

цитъ, пръдвиждалъ е тежката задача, която му пр-вдстои.

Опасно било да се втурне съ малко войска въ туй море

отъ хълмища, дъто всъко дере могло да му приготви по

една засада. Тръбало да пръсне войскитъ си, да заеме всъ-

кой върхъ, всъко гърло, да побъди, да унищожи всъка за

сада по отдълно, като е могълъ още на всъка стжлка да

бжде забиколенъ и изненаданъ.

Обаче, за негово щастие, възстанницитъ малко били

приготвени за такова жилаво съпротивление. Нъмало между

тъхъ и будно око, което да оцъни изгодитъ на м-встото.

Соколовъ слъзълъ на 25 въ града, привелъ съ

себе си стотина ратници, които настанилъ по двъгв крила.

На ЧерЪшката ръка поставилъ Троячевъ и Ст. Пъковъ, я

Дервента, като по-господствующе мъсто, поелъ самъ да

защищава, като ималъ за помощници Костадинъ Кацаровъ

и Дъдо Колю Голака — и двамата юначни съзаклетници отъ

с. Ерелий.

*) Азъ водихъ тукъ и самия Соколовъ, когато покойния бвше между

живитв, и той, като разгледа отъ ново мвстноститв, които првди 27 години

аащищавалъ и отъ тогава не бЬше виждалъ, отказ? се, въ присжтстаието на

Найденъ Дриновъ и Павелъ X. Симеоновъ, отъ твърдението си. По куцката

ръка нвмало възстаници и не мзгло да има. Хората се били наредчлн по

извилината на Червшка рв,ка, както ще опища ца свое мвстр.
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II.

Появяването на неприятелския авангардъ. Първа срвща на 27 Апр^лъ

съ неприятеля. Същинската първа сръща на 28. Ббгство на възстанницигь.

Опитъ да се събержтъ пакъ ратници на 29 Априлъ на края на Балабано

вата кория. Дъждъ. За отпоръ на 30 Априлий Войската на „Високъ". По-

гръшната стратегена на възстанницитъ. Базприпятствениятъ маршъ на тур-

цитЪ. Обхващане на града огъ двб страни съ кавалерия. Позицията на .Ка

меница'. Сждбата на дървения топъ. Позициитъ на .Кукла' п .Спасовдень".

Ожесточена борба. Послъдно съпротивление на .Гумната" подъ .Спасовдень".

Всеобщо бъгство. Пламъци.

Зараньта на 25, както казахме, турцигв вече слезли

въ равнината и гбхнигб шатри се б-вл-вли надъ Стрелча.

Пръзъ цвлия день гв не изменили своето положение. Ха-

фъзъ паша ималъ нужда да проучи мъстото на своето на

стъпление, а сжщо очаквалъ и подкрепителни войски и ба

шибозуци, които на сжщия день вечерьта не се забавили

да му пристигнатъ.

На 26 се показали вече турскигв кавалерийски ра

зюзди, които проучвали пр-вднигв позиции. Тв много пред

пазливо дебнали по издигнатото плато првдъ ЧерЪшка рЪка.

Тамъ е имало поставена отъ Соколовъ прЪдна стража, която

обаждала за вслЧко напр-вдване на турцигв откъмъ Стрелча.

Отъ това плато се видятъ, като на длань., околностите на

Стрелча, цвлата равнина, далечъ отъ ллЧво Буная, а подъ

него пазвата на СртЧдна гора, д'вто е Копривщица, види се

самата Стрелча и задъ нея сивите баири на Вълкъ, по

върлия гърбъ на които пъпли шосето отъ Копривщица за

Пловдивъ, още цвлото легло на Стр-влешката река, а въ

дъното на долината личи Крастовоселския проходъ и по-

отсамъ процтЧпа на Окопана: двъгб врати, пр-Ьзъ д-вто с*

минали турцит/в.

Едно малко отделение отъ конница, която на 26 из

питвала до КЖ.Д-Б сж завардили възстанницит-в, дошло до

полите на въпросното плато и, като не забързало неприя-

тель, върнало се пакъ въ своя станъ. Сжщо такова отде

ление се задало и слъ\дъ пладне на 26 и стражата била

принудена да се оттегли назадъ, но и турцигв не напр-вд-

нали повече; те се бояли отъ засада и не се впущали по-

далечъ отъ хълмистия океанъ.
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Дъждътъ, който валЪлъ този день, много измжчвалъ

възстаннициттз.

Едновременно, Съвета отъ Панагюрище писалъ на Бен

ковски, да се върне. Като му се явявало, че турцигв сж

вече близо, канили го да си дойде по-скоро : Панагюрище

имало нужда да събере всичките си сили на едно, което,

наистина, щЪше да бжде най-разумно. Обаче, Бенковски

отговорилъ, че има по-важна работа къмъ БЪлйово, за

кжд-вто въ туй време пжтуваше.

На 27 били привикани още сили. Въ Панагюрище Съ

вета знаялъ, че въ Стрелча има редовна войска, но при

кривали, за да не стане смущение. Казвало се, че цигани и

башибозуци се събрали въ Стрелча, но не см-вятъ да на-

ближатъ. Дълчо Цоловъ, който пазилъ съ седемдесетина

души Саржяръ, пр-вхвърлилъ се тукъ. Той се промъкналъ

самъ пр-взъ нощьта надъ Окопана и видвлъ на съмване,

срещу 28, че турцигв получили подкрепление: войска ка

валерия и седемь горски топа. Цоловъ съобщилъ това въ

Панагюрище и явила се мисъль да прънесатъ жени и д-вца

вънъ отъ града, обаче, отложили, за да не би да стане па

ника, което било и мждро. Тр-вбало да се сражаватъ, а

преди това за бъгане не могло да се мисли.

Чернов-вждъ говори, дошли Адилъ паша и Селями паша

съ три хиляди души и шестотинь конница ')• Г. Димитровъ

означава: отъ Цариградъ тръгнали на 22 Априлъ Селями

паша и Тахиръ паша съ по два табура. На 23 изпратени

още четире табура — всички се съединили при Стрелча съ

Хафжзъ паша.2) Всички тия сведения почиватъ върху ве

стникарски източници, които тр-вба да се зематъ съ резерва,

Казахъ че Скайлеръ споменува само Абдулъ и Хафузъ паша.

отъ които Берингъ ни е казвалъ само последния, като пръд-

водитель срещу Панагюрище. И наистина, освЪнъ Хафъзъ

другитЪ имена мжчно се чуятъ или ако бждатъ споменати,

то отъ мастни наши източници, които мжчно можаха да

знаятъ нещо положително въ ония времена. После, самите

ужъ официални телеграми, които изобилватъ изъ тогаваш

ните вестници, сж политическа, маневра на портата.

1) .Кратка история на Пан. възстание", стр. 47.

8) .Княжество България' стр. 326.
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Тр-вба да се признае, че Панагюрище е единствено

мъхто отъ всички възстанали села и градовце въ Тракия,

д*Ьто показаха готовность да се биятъ сръщу царските

войски. Всъкждъ другадъ, появяването на аскера бъше сиг-

налъ за капитулация. Панагюрци решили да се борятъ

докрай за идеята, въ която се клеха.

Близо до лъвото крило на възстанницитъ въ Черъшка

р-вка имало кошара на нъкой стрълешки турчинъ. Ратни-

цит-Ь не могли да възпратъ своя буденъ разрушителенъ

инстинктъ и отъ омраза къмъ турци запалили кошарата,

безъ да мислятъ за последствията. И наистина, пушацитъ,

които не се забавили да се издигнатъ, издаваха най-добръ

местонахождението имъ, а неприятельтъ отъ сега нататъкъ

можеше да се движи съ най-голъма сигурность, безъ да

се излага на непредвидени нападения.

Слъдъ пладне сжщия день, 27 Априлъ, появило се едно

кавалерийско отделение, сега вече по-силно отколкото вче

рашното, и приближило къмъ мъстото на запалената ко

шара. Н-вкои отъ бунтовницитъ моментално се разбътали,

но други се задържали и стръляли върху турцитъ, отъ

които, казватъ, падналъ единъ убитъ1) Официални свъдения

липсватъ. Конницата свърнала на страни по издигнатото

плато, но като се надвъсила надъ Дервента. скритите въ

ср-Ьщния габарлжкъ възстанници изпразднили по нея пуш

ките си и конницата забягнала назадъ.

Това е първата, макаръ случайна ср-Ьща на панагюрци

съ часть отъ турската армия. Ще забълъчкимъ, че Черновъждъ

погръчпно полага, [какво тази сръща станала на 26.

Въ вр-Ьме на пръттр-влката, обаче, турцигв успъ\ли да

хванатъ въ плънъ едного отъ ратниците, който се билъ

заблудилъ въ гжстия шумакъ.

Черновъждъ полага, че хващането робъ станало въ

друго вр-вме—при сражението на ЧерЪшката р-вка, -което

можеше и да е вЪрно, защото надеждни източници липсватъ.

Хванатъ билъ Димитъръ Налбантче и съсъченъ още тамъ ;

1) Черновъждъ .Кратка история на панагюр. възстание* , стр. 48.
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неговото произхождение не ни е точно известно ; може да

е Ц/вровецъ. *)

Предполага се, че отъ хванатия турцитв узнали под

робно, съ кого иматъ работа, което не малко ги ободрило.

Както всбкждб тъй и тукъ, турцитъ- са предполагали, че

въ възстанническия лагеръ ржководятъ сърби или руси,

които внесли тукъ и значително число пушки. Нещастникътъ,

който, предполага се, че е билъ външенъ селянинъ, сл-вдъ

като го изпитали, билъ наистина закланъ, а трупа му после

билъ вижданъ по гбзи места.

Сега вече, сл-вдъ като турцигв, по единъ или по други

начинъ, сж знаяли по-добре противника си, кждв и кой е,

тръгнали смвло напрвдъ. На 28 тв се явили на платото

прЪдъ Черъшка рвка и веднага между дв-втъ неприятелски

страни се завързала првстр-влка. Туй е сега първата сж,-

щинска срвща.

Обаче, възстанницитъ1 скоро изгубили духъ. Тв се раз

пилели като пилци и не могли да се нам-врятъ единъ съ

другъ.

Соколовъ, като комендантъ, оставилъ Дервента, дъто

лично командувалъ двсното крило, и ужъ да види какъ се

държатъ другите на Черешката река, запжтилъ се за тамъ,

но никого не намерилъ, рекълъ да се върне на своето место

и изгубилъ се, не знаялъ накждв. Въ сжщность, то е било

едно лудо бегане. Соколовъ билъ тъй сплашенъ, че въ

бързото бегство не сварилъ да си земе дори и коня, който

билъ вързанъ на близо о некое дърво, и който падналъ въ

турски ржце Разказътъ на самия Соколовъ въ записките

му е най-добро огледало за състоянието на духовете въ

възстанническия лагеръ въ оня моментъ. Като избегалъ отъ

тесния Дервентъ, дето си изгубилъ коня, той билъ въ пълно

изступление и макаръ че бегалъ назадъ къмъ Панагюрище

1) За тази пръстрЪлка около кошара Георги Димитровъ приема да е

станала на 26, (.Княжество Бьлгария". т. стр. 426) а поробването при общо

нападение на 27. Сжщото говори и Соколовъ. Истината, обаче е : запалва

нето става на 27, съ престрелката, що описахме. Приказва се още, че отъ

турцитв паднали ужъ всичко трима, 327.) което официалните източници

не извъстяватъ Ангелъ Шишковъ билъ при тоя случай отнелъ отъ едного

винчестеръ, когото и заклалъ Чернов-вждъ. .История и пр. 4в.)
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и се билъ задърстилъ въ гжстигв шумаци на Усойната, той

продължавалъ безсъзнателно да вика изъ се гърло: „дръжте,

момчета"; разбира се, безъ да е имало н-вкой да го слуша,

защото билъ самичъкъ изъ гората. „Коньтъ ми падна въ турски

ржц-в, казва той, и азъ сл-вдъ като изгърм-вхъ нЪколко

пжти въ турскитЕ войски и като викахъ и насърдчавахъ

възстанницигв, отъ които никой отъ никждв не ми се обади,

тръгнахъ изъ гората, за да се върна на първата си позиция".1)

По тоя начинъ, той се озовалъ вечерьта въ Панагюрище,

безъ да знае, разбира се, кждв е, което, обаче, не му бърка

да твърди, че прЪзъ всичкото врЪме търсилъ своя отрядъ;

а пъкъ и постбдния, като своя командиръ, сжщата вечерь

Обаче, като се бояли, да не би въ безразборното бя

гане на неприятеля да се крие нъкаква хитро нагодена

стратегма, каквато много би прилътнала на мъттностьта и

съвършено отговаряла на гражданския характеръ на войната,

турцитъ- останали на мъттото си, макаръ и да били пълни

господари на бойното поле.

Забътналиятъ Соколовъ се събралъ въ Панагюрище

съ Ст. Пъковъ и други, които се разпил-вли отъ Черъчн-

ката ръка, и р-вшили на зараньта пакъ да изл-взатъ срЪщу

врага, ала нощьта заблагоразслдили да пр-вминатъ на при

крито по домовегв си. Тука вече, разбира се, владвялъ

пъленъ уплахъ. Ако турцигв сж били осветлени за сжщин-

ското положение на работите, можеха още сжщата нощь,

на 28 ср-вщу 29, да се надвъхатъ надъ Панагюрище и като

хвърлятъ н-вколко топа, макаръ на въздуха, да накаратъ

сухо и сурово да се разбъта и послъ- да ловатъ избъталитъ-

единъ по единъ по баиритъ. . Привременното правителство

привикало посл-бднигб сили отъ Св. Никола. Тамъ се на-

миралъ още стотникътъ Павелъ X. Симеоновъ съ около осем-

десеть ратници. До Бенковски билъ изпратенъ члена отъ

») Стр. 19.

е) Нека отбЪлЪжимъ, че Чернов Ьждъ (.Кратка История на Панагюрското

възстание", стр 49) казва, какво на ЧерЬшката ръка паднали трима убити:

Ив. Шиндаровъ, Тодоръ Мечето и Тодоръ Дъяновъ Налбантски. Найденъ

Дриновъ приема въ запискитЪ си, че убити имало само двама. НЪмаме из

точници за по-точна проверка. Хора има живи, но памятьта умрЪла.

благоразумно замърква
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Съвъта Т. Влайковъ да му обади, че Панагюрище се на

мирало въ безнадеждно положение, нападнато отъ много

войски, които вече се намиратъ отблизо, и ако той милъе

да помогне на града, сега и никога другъ пжть тртзбва да

полети на помощь.

Но Влайковъ късно стига на Еледжикъ.

Соколовъ, Ст. Пъковъ, Тропчевъ и всички ратници

рано въ зори на 29 се съгласили да се събератъ на края на

Балабановата кория. За сборно мъсто била опртздълена мъ-

стностьта Буево ниве. Тукъ протича свинарската ръка и

дъли Балабанъ кория отъ Бълитъ камъни. Ратницитъ по

вели съ себе си и черешовия топъ съ топчията Ст. Фин-

джиковъ. На Буево ниве поржчали да дойде и Павелъ X.

Симеоновъ, който като се прибралъ въ града на 29 сут-

риньта отъ Св. Никола, веднага потеглилъ за сборния пунктъ.

Но хората се прибирали мжчно, идъли на части — по

няколко души наедно — и неохотно, защото врЪмето е пакъ

твърдъ лошо. По пладне пристигналъ и Павелъ X. Симе

оновъ съ стотина души.

Въ туй връме плисналъ много силенъ дъждъ. Всички

ратници били измокрени до кости и не се ръшили да

мръднатъ на никждв. Тука имъ била донесена и храна, а

на мръкнало, тъй като продължавало да вали, а никакъвъ

неприятель се не виждалъ отъ никждъ, ръшили всички да

се върнатъ пакъ въ града. Всички чувствували нужда да

се прикриятъ отъ природната хала и да се поизсушатъ.

Деньтъ билъ изгубенъ.1)

1) ЧерновЪждъ съчинилъ за този день цЪло едно сражение, което из

глежда че било най-славното оть всички, станали около Панагюрище. Въз-

станицигЬ не били се само събрали на края на Балабановата кория на съвътъ,

и дъто похапнали и били кжпанн отъ дъждъ: но се били укрЪпнли

и дали сражение на турцитЪ! „На 29, казва той, се захваналъ силенъ бой;

турцигЪ все повече и повече нападали, а възстанницигв не отстжпяли отъ

завзетите сн скрипти положения въ корията, (Балабановата кория) додъто

се мръкнало, та турцитв се пооттеглили, ала и напшгв вече не могли повече

да имъ противостоятъ. ПрЪзъ тоя день юнашки сж се били всичките ратници,

обаче, най-много се отличили стотниците Стоянъ П. Пжковъ, Кръстю X.

Томовъ и Никола Хаджи Георгиевъ", (.Кратка История на Панагюрското

възстание" стр. 51). Г. Димитровъ повтаря сжщото, (.Княжество България'

т. II стр. 327) .На 29, разправя той, Соколовъ отишълъ въ града, събралъ

отъ възвърналит* се до четирестотинъ души възстанници и ги завелъ въ

Балабанова кория при другигв, придруженъ отъ Кр. Ив. Гешановъ, Зах. С.
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III.

ПослЪденъ опитъ за отпоръ на 30 Априлъ. Войската на .Високъ*.

Безпрепятствения маршъ на неприятеля. Обходъ на кавалерия. Каменица и

черешовото топче. Ожесточената борба на Череша и Кукла. Последно съ

противление на Гумната подъ „Спасовдень". Бътство и обшо клане. Пана

гюрище въ пламъци.

Решението на възстанницигв, въ такива критически

минути да се пръснатъ по домовегв си, за да се сушатъ, е

било най-пагубното отъ всички, каквито н-вкога възстан-

ницитъ сж земали на тоя свъ"гъ. За да се събератъ пакъ

на другия день изисквало се вр-вме, а тъкмо туй вр-вме и

тр-вбало на врага, който вече пазилъ на вратата, за да

нахлуе внезапно и да ги завари въ разплохъ, както се

и случило.

Още прЪзъ нощьта, ср*вщу 30, ц-влата турска войска,

която се намирала отвъдъ ЧерЪшката р-вка: пехота, арти

лерия и кавалерия, потеглила на пжть. Тя се държала пред

пазливо по височините, двто не е могла да бжде изнена

дана отъ никоя страна. Казватъ, че пашата писалъ и пр-вд-

лагалъ на Панагюрци да се пр-вдадатъ. Бобековъ скжсалъ

писмата.

Войската като минала по б-влигв камъни, надв-всила

се надъ Свинарската р-вка, прътазила я, но отъ горъ\ д-вто

е Буево ниве, и д"вто вчера бЪха възстанницигв, и отъ

тамъ, все по гребена на Балабанъ кория, изеднажъ се о-

зовали надъ града.

Така прочее настъпва 30 Априлий — оня фаталенъ день,

който р-вши сждбата на възстанническата столица.

Възстаницигв, които се пръснали по кжщигв си, за

да се подсушатъ, не могли да се събератъ изеднажъ, което

Койчевъ, а като пристигналъ Соколовъ, доближили корията и турцигв. От-

ворилъ се упоритъ бой и пр."—Соколовъ не споменува въ записките си за

никакво сражение на Балабанъ кория, осв-Ънъ последното, когато пада и

Панагюрище. За Кр. Ив Гешановъ и Зах. Койчевъ Соколовъ е пропустналъ

да спомене въ записките си, но при лична среща той каза, че зелъ тези

двама членове отъ Съвета, за да имъ покаже разположението на възстан-

ническите сили на Черешката река, а това е било преди сражението тамъ,

преди 28. — Найденъ Дринонъ смесва датите въ своите записки. Той туря

срещага на Чер1»шка река да била на 29. .Сражението било страшно'. . .

1) Черновеждъ .Кратка история на Панагюр. възстан." стр. 47.
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е тръбало и да се очаква. Стотниците ходили отъ врата

на врата, за да ги викатъ и събератъ. Измаили се до два

часа и пакъ всички не излъзли. Владвлъ страхъ между бол

шинството отъ ратницитв, да излъзатъ на откритъ бой

срЪщу редовна войска, макаръ че и р-вшителни глави не

липсвали. Събрали се всичко двъств и дванаесетъ души,

почти всички съ кремаклии пушки. ')

Както въ начало на възстанието се вървеше, че тур

цитв ще настжпятъ по шосето отъ Пазарджикъ, тъй сега

общото очаквание е било, че нападенито ще дойде по

Стр-влешкия пжтъ — между Балабановата кория и Усойна,

въ дола на Свинарската ръка : защото, панагюрскитв стра

тези все още служатъ на тая хитроумна тактика, че вой

ската ще си дойде по шосето. Затова и защитниците се

запжтили по тая посока, ръшени да се прикриятъ въ ко

рията, отдъто извисоко ще владвятъ положението и ще се

сражаватъ, додвто неприятельтъ напредва по ниското и

повече открито мъсто въ дола.

Но колко повече тази смътка сега тръбваше да из

лезе ялова !

Когато дружината наближила политв на Балабанъ ко

рия откъмъ Стрълешкия пжть, турцитв се задали по гре

бена на сжщата и напрвдвали въ верига съ единъ коненъ

авангардъ. По тоя начинъ, разположението на двътв страни

сега било съвсвмъ противоположно на първия планъ : тур

цитв се озовали гор-в, а възстанницитв останали долу.

И послъ, турцитв изглеждало да сж по близо до града

отколкото нашитв.

Разстоянието отъ политв на Балабановата кория, дъто

сж били възстанницитв, до гребена е по-малко отъ единъ

хвърлей, та првстрълката се почнала изеднажъ. Повече отъ

половината отъ четата на Соколовъ сж били селяни отъ

вънъ. При първо и второ изпразване на пушките, тия мирни

по природа хора се разбътали.

Пр-встр-влката траяла около половина часъ и въ туй

вр-вме ратницитв останали не повече отъ педесеть — ше-

I) Соколовъ, Записки, стр» 20.
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есеть души ') Отстъплението настанало отъ само себе си.

Но и турцитъ не спръли ни на минута, а вървъли напръдъ,

като бързали да достигнатъ своята опрътгвлена цъль.

Рунтавия гребенъ на Балабановата кория нъма голъма

височина. Като се протака отъ бълитъ камъни за къмъ

Панагюрище, той се надвъсва надъ самия градъ. Тукъ той

не е вече лъсистъ, а изправя надъ притаеното въ дола се

лище едно плъшиво чело, изввстно тукъ съ името „Високъ".

Вървещи напр-вдъ по гребена на Балабанъ кория, тур

цитъ* зачернъли на „Високъ" и оглеждали сега града подъ

себе си.

Височината отъ тукъ не се спуща изеднажъ въ града,

но малко по-надолу образува неголъма и наклонна тераса,

която въ своитъ краища се разпада на двъ върлини : ед

ната въ лъво—Каменица, а другата на двсно—Кукла. Гле

дани отъ града, Кукла и Каменица прЪдставляватъ двъ

малки могили, помежду които стърчи сивото теме на Високъ.

Между Кукла и Каменица дъждовните потоци образували

ровъ, който се нарича Драгулинъ Долъ. Въ послъдния се

промъкналъ отчасти и града, и този край се нарича Дра

гулинъ махла.

Възстанницитъ, които отстжпиха отъ Балабановата ко

рия, дръпнали се по Св. Петка на Каменица. Черновъждъ,

между друго, погръшно б-влъжи, че позициите на възстан

ницитъ били на Високъ.2)

Слщсвръменно, съ появяването на неприятеля върху

„Високъ", всички почувствували злото на самата своя кожа

и разтичали се за послъдна защита. Хилядникътъ Бобековъ

ходилъ изъ града, въоружавалъ, събиралъ и пращалъ за

щитници на Кукла. На Каменица били изкарани на бърза

ржка два черешови топа. Всички още въоружени хора отъ

Св. Никола биле събрани въ града. Само на стражата, която

пазила на Медетъ—седемдесеть-осемдесеть души или по-

малко,—не успъли да обадятъ, и тя си останала на мъттото,

безъ да се притече на помощь на града.1)

1) Записки Соколовъ стр. 21.

*) .Кратка история' стр. 51.

') Но Черновъждъ твърди, че и стражата отъ Златишкия пжть се била

прибрала, което не се съгласява съ послЪдующето разнитие на работите.

Съ Илйо Петдесетникътъ тамъ бт>ше Манчо Маневъ, който още е жипъ и
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Турцигв, между това, не се ограничили съ завземането

на „Високъ". Тамъ тв изкачили своята артилерия и заели

височината съ пЪхота, а пъкъ едновр-вмено пратили два

кавалерийски отряда да обхванатъ града отъ дв-бгб страни,

като отсекатъ пжтя на отстжпление както на ратницитЬ,

така и на всички жители, които вече били хванали да б-вгатъ.

Завързва се жива пр-Ъстр-Ьлка между защитниците на

Каменица и нападателя.

Позицията на турцигв отъ Високъ била, то се знай,

господствующа надъ ония, заети отъ шепата възстаници.

Хората отъ Каменица били съвсвмъ изложени на сво

бодния прицЪлъ на неприятеля. Отъ двата черешови то

пове, първиятъ се задимилъ и цъфналъ—пръсналъ се. То

гава донесли втория, пристегнатъ съ железни обрачи още

и съ въжа, намазани съ катранъ. Топчията, Стоилъ Стояновъ

Финджековъ, билъ виждалъ това искуство въ Цариградъ,

д-вто билъ слуга при Даматъ Мехмедъ-али паша, и самъ

далъ плана за прилагането му. Той е даже гордъ съ спо

луката, защото стр-влялъ ср%щу турцигв и топътъ не се

пукналъ.

Но стрелбата отъ Каменица не спряла вървежа на

турцигв. Въ разреденъ строй тв се смъкватъ внезапно на

долу. Офицеринътъ, който върв-влъ напръчцъ, насърдчавалъ

своите войници по оригиналенъ начинъ. Той на н+зколко

пжти се навелъ и разравялъ куршума на възстанническитв

пушки, които запрашили разораната почва около краката

му. Намереното зърно той съ смъхь показвалъ на войни-

цитъ, за да се убъдатъ и тв, че не е отъ военна пушка

и ме иде отъ сърби и московци. А свинецътъ казвалъ вЪрно,

защото билъ валчестъ и сплеснатъ, а не дълъгъ, какъвто е

на военнитъ пушки.

Тъзи предметна лекция на офицера не ще да е зна

чила малко, защото войниците безгрижно вървт>ли напр-вдъ,

убъдени, че напръдБ имъ стои хлабавъ неприятель, който

не може да ги спре.

която твърди, че тамъ си и останали докрай. И действително, оттамъ, слЪдъ

разбиването, както ще видимъ, Манчо Маневь бивч повлеченъ отъ бъта-

щитЬ Бобековъ и Хорчо, което последния сжщо потвърдява.
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Пос/гв вече, кантаревия топузъ, изхвърленъ сржчно отъ

здраво стегнатия топъ на Д^до Финджекъ, жално изсвирилъ

надъ главитъ на войницитъ и произвелъ още по-добъръ ефектъ.

Видело се ясно, какъ опашатия край на топката се вър-

тълъ въ въздуха, ту напръдъ ту назадъ, като да правилъ

фокусъ Той дигналъ прахъ задъ рЪдката верига на вой

ниците, а нъкои отъ тъхъ се притекли, одровили го, и

скоро топътъ се мъталъ отъ ржка на ржка за общо удо

волствие.

Пръстрълката траяла твърдЪ малко. Ратницигв избъ-

гали. Топчията останалъ самъ и, слъдъ второ изгърмъване,

оставилъ своя любимецъ съ катранивигв въжа въ плънъ

на неприятеля.

Павелъ X. Симеоновъ хваналъ пжтя за Св. Никола, а

Соколовъ, яхналъ на конь, бърже бъталъ по посока къмъ

Мечка. Оттамъ, пръзъ Поибрене, Еледжикъ, Сестримо, Ра-

дуилъ—той се намърилъ въ Самоковъ, двто дълго се крилъ

и спасилъ кожата си.

По-главнитъ сили на неприятеля ударили къмъ Кукла,

дъто съпротивлението бъше по-упорито. Освънъ това, глав-

ниятъ обходъ тръба да стане отъ тази страна, за да от-

съкатъ бътащитъ къмъ балкана.

МЪстностьта на Кукла е по сложна. Подъ самата Кукла

има още една терасовидна възвивка, наричана Спасовдень.

Тукъ стигатъ и харманищата („гумната") на крайнигв кжщи

въ града.

Слъдъ малката пръстрвлка, възстанницигб отстжпили

отъ Кукла на Спасовдень, а нъкои се разбътали.

За жалость, бъгащнтъ са били болшинството отъ защит-

ницигЪ на Кукла, между които и Хорчо. Последния пръга-

зилъ дола на Луда Яна, миналъ пръзъ града и, като сръщ-

налъ Бобековъ на конь, който се присъединилъ къмъ него,

хванали на двсно височината на Никулдень — единъ доста

стръменъ хълбокъ, който закрива града отъ къмъ Съверъ

отъ грамадното туловище на Братия, като отъ лъво се спуща

въ ръката. По двсния брътъ на Луда Яна, тъ отишли до

златишката стража на Медетъ. Отъ тукъ се присъединили
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къмъ гвхъ Манчо Маневъ и тримата хванали планината на

горъ по посока къмъ Коприщица. М

На Спасовдень, обаче, се загнъздватъ най-сърдченитъ

защитници на Панагюрище.

Завързала се наистина ожесточена борба. Залостенитъ

задъ плетищата на Спасовдень и на гумната ратници не

повече отъ триесетина души, задържали на часъ и по-

дълго побъдоносния ходъ на турцитъ. Това е спасило жи

вота на мнозина отъ бъганцитъ жени, дъца и старци, се

ляни и панагюрци, които, разпилъни, като пилци, бъгали

.по полето и ближнитъ височини, все по посока къмъ пла

нината.

При отстъпление отъ Кукла падналъ Маринъ Кацаръ,

комуто веднага отсъкли главата и тя била носена като тро

фей набодена на щикъ. Отъ турцитъ, като нападатели, пад

нали повече, което се виждало, защото тъ се движили въ

цъпъ по издигнатото, а нашитъ са били скрити долу.

Между тридесетината борци, закрити задъ плетищата

на Спасовдень — едно истински кржгло плато, дъто с*.

направени гумната на тази крайна махла на града,—безъ да

мислятъ, че всичко е изгубено, продължавали да се защи-

щаватъ. Тукъ е имало сжщо и единъ черешовъ топъ. Топ-

чии били Дъдо Генко Суровилиевъ и Н. Геровъ. Изгър-

мъли веднажъ и кантаревия топузъ падналъ въ полит-Ъ на

Кукла пръдъ войската. Когато опитали да гръмнатъ втори

пать, топътъ се пръсналъ.

На Спасовдень стотникъ бъше Н. х. Георгевъ. Тукъ е

имало нъкои прости ратници, както Пено Якововъ, който

Бобековъ въ послъдния моментъ въоржжилъ и пратилъ

тукъ. и тъ държали до край. Тука били още Марко Нед.

Нъмски, Костадинъ Страхиновъ Кацара, Петъръ Димановъ

Ружинъ, Станчо Мариновъ и др. 2)

Конницата, която отъ Високъ ударила въ лъво, отиш-

') Погрешно бЪлЪжи ЧерновЪждъ, че Ив. Соколовъ билъ на Кукла

(.Кратка история" на пан. възстание', стр. 52.) Ние вид-Ъхме, че той по-рано

избъта отъ Каменица, или, както самъ бт>лЪжи въ запискигЪ си — отъ Дра-

гулинъ Долъ.

2] Жално, чс нЬмаме пълния списъкъ на тЪзи истински герои. Стара

ние ми не липсваше, но сведения не намЪрихъ. (Ср. ЧерновЪждъ, .Кратка

история и пр." 52.)
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ла надъ Св. Петка, забиколила града отъ южна страна и

пресрещала б-Ьгащигв, на които пжтьтъ билъ къмъ Св.

Богородица и Баня. Другата конница отъ дбсно сл-взла въ

дола на Луда Яна и по стръмните поли на Никулдень пре

сичала пжтя на б-вгащит-в къмъ Средна Гора.

Сл-вдъ като избягали защитниците на Каменица, вой

ската сл-взла, но твърде предпазливо, отъ двете страни на

могилата въ Драгулинъ долъ и въ Долна махла. Тукъ бли

зо, въ кжщата на ДЪлчо Хаджи Симеоновъ, загнездили се

юначните Стоянъ П. Пжковъ и неговия другарь Радъ Ив.

Тусчийски. Тб убили изъ своята засада единъ турски офи-

церъ, който начело на едно отделение войска напр-вдвалъ

въ града. Войската, подкрепена отъ башибозуци, които след

вали по стжпкит-в й, обсадили тази кжща и се почнала

упорита борба. Двамата възстаници поискали скжпо да про-

дадатъ главите си. Те равномерно и съ сигуренъ прицелъ

изпращали фишеците си, и когато последните наближили

да се свършатъ, тогава се измъкнали вънъ отъ града.

Много други още стреляли и убивали турците изъ за

сада отъ кжщите си, за такива споменуватъ : Павелъ До-

брйовъ Суйлйовъ, Делчо Цоловъ, Илю Петдесетника, Кръ

стю х. Томовъ, Стоянъ Тропчевъ, Панчо Халаоидовъ, Кос-

тадинъ Стойчовъ Кацара, Делчо Г. Калинчекъ, Радъ Кепе-

лиеца, Никола Мулешковъ, Георги Джоловъ, Тодоръ Ради-

ловеца, Киро Димановъ Ружинъ, Дедо Колю Чолака, Радъ

С. Балабановъ, Станко Шопа -и др.

Най-после и последни борци на гумната подъ Спасов-

день останали 10— 15 души. Когато войската стремително

се втурнала пакъ отъ Кукла, те я отблъсвали на два пати

съ своето упорито стреляне, което нанасяло чувствителни

повреди на неприятеля. Най-после, турците се решили на

последенъ и упоритъ напоръ, съ който изтикали борците

отъ техните позиции. Троица отъ последните паднали на

место, Димо П. Д. Ружинъ, Маринъ В. Кацарски и Станчо

Мариновъ.

Сега вече останалите десетина защитници на гумната

върху Спасовдень се разбегватъ и те, а съ туй беше сло

мено и последното открито съпротивление на Панагюрище.
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Войската нахлула отъ всички страни въ града и тамъ се

почватъ поединични сбивания изъ засада.

Самите официални власти (Временното правителство),

хванали съ време пжтя. Н. Дриновъ, съгласно неговите

собствени записки, въ момента, когато турците се показали

на Кукла — тъкмо когато Соколовъ, Хорчо и други бъта-

ли, и той хваналъ пжтя за планината, като ималъ да се

крие отъ два врага : отъ турците и отъ възмутените и от

чаяни селяни, които вече хванали да гледатъ не съвсвмъ

дружелюбно къмъ тези, които сега считаха като причини

тели на своето разорение. Найденъ Дриновъ миналъ по

Дошекова брегъ отъ кжде Джунови. Когато прегазилъ Ма-

решката ръка и стигналъ до Петровдень— пакъ предгорие

на Братия, само малко на лево — турската конница, бър

заща откъмъ полите на Никулдень, вече пресичала пж.тя

на бегащите. Стигналъ до гората на Шиндевица, дето се

укрилъ, а привечерь отишълъ на Лисецъ; оттукъ, на 31

Май, той се качилъ на Братия. Тукъ били тогава Н. X. Ге-

оргевъ, Кръстю X. Томовъ петдесетникъ, Станко Шоповъ и др.

За Бобековъ — хилядникъ и председатель на привре

менното правителство — отбелезахме, че и той въ сжщото

време, както Найденъ Дриновъ, хваналъ пжтя за плани

ната. Придруженъ отъ Хорча, той стига до Медетъ и отъ

тамъ зема Манчо Маневъ и ствдва по-нататъкъ. ')

1) На бвгащитъ — Бобековъ, Хорчо и др., Черновъждъ приписва една

велика задача, съ която ония, за жалость, не сж могли да се нагърбятъ, —

така поне изглежда. Черновъждъ казва, че твзи предводители били събрали

до 400 ратници и тъкмели да напзднатъ турците въ тилъ. Хорчо е живъ и

не поми 1 да е водилъ много хора съ себе си, когато, заедно съ Бобековъ,

излизали въни огъ града. Така че, не знаемъ, отдб Черновъждъ наброява

четата до четирестотинъ душъ. Щомъ тв1и хора дошли подъ Никулденъ,

казва той, задала се турска конница, на която дошълъ и Селями паша на

помо.ць съ още кавалерия, и хората се разбвгали. Въ тоя разказъ на Чер

новъждъ има голвми неточности. Той казза още, че въ четирестотинтьхъ

души билъ между друго и Манчо Манйовъ, десетникъ, когото той нарича

стотникъ. Манчо Манйовъ е между живитв и ний и на друго мътто отбъ-

лвзахме, че той не помни да е защищавалъ Панагюрище на 30 Априль, за

щото си останалъ на стража на Медетъ.

Въ тоя расказъ има още една странна неточность. Когато турцигв, се

казва тамъ, пазнали Каменница и Кукла, Хорч) едва що се билъ прибралъ

отъ Хвърковатата чета. Хората били уморени, но привременното правител

ство, като ги събрало съ отстжпилитв ратници огъ Каменица, пратило ги

къмъ Никулдень, за да напзднатъ отъ тила. Тръба, обаче, да си припомнимъ.



Вьзстанието в п. 1У-т и я ок рдгъ 189

Другигв членове на Съв-Бта не се видЪли едииъ съ

други и разбътали се кой на кждъто види. Никой отъ тъхъ

не падна въ откритъ бой, нито вл-взе въ турски ржцъ при

самото бъгане.

Петко Р. Мачевъ и Тодоръ Влайковъ се крили въ го-

рит-в до амнистията. Другитъ членове, като Найденъ Дри-

новъ, Сим. X. Кириловъ, Искрйо Мачевъ и др., слъдъ н-в-

колко дни криене, прибрали се въ града и били хванати.

Тв пролежаха послъ- въ затворъ до като бждатъ амнистирани.

Войската бърже нахлула. Градътъ пламналъ отъ всички

страни : плънъ и пожаръ — тази е била, разбира се, най-

близката задача на варваритъ.

че Хорчо ходй съ Хвърковатата чета само до Еледжикъ; отъ т,*ъ до БЪ-

лйово той не 6% ходилъ, а се върна назадъ. Бенковски го изпровождл по-

вапр-вдъ, и тогава съ останалигв хора тръгва за БЪлйово И тъй като Бен

ковски стига въ последното село на 27, както знаемъ, сутриньта, значи,

тръгналъ б-вше за тамъ на 26 вечерьта ; въ такъвъ случай и Хорчо е билъ

тръгналъ най-късно на 26 за Панагюрище, двто ако не бжде сгигналъ сж-

шата ношь, то ще да се е прнбралъ най-късно до 27. Хорчо самъ, обаче,

твърди, че сжшия день откакъ тръгналъ отъ Еледжикъ, стигналъ въ Пана

гюрище. Разбира се, на точностьта на неговата память едва ли може да

се осланяме, особно кога се касае за елна дата, и не може да опрЪдЪлимъ,

дали е на 26 или на 27 и то слЪдъ тридесетима година. Но Хорчо помни

реда на събитията. Въ Панагюрище, два дни пръ\ди да еж дошли турцигв,

той билъ на караулъ на Каменица. Него не еж пращали далечъ отъ града,

защото билъ уморенъ. На 29 той билъ пакъ на Каменица, което е все едно,

че билъ въ града. ОсвЪнъ туй, ако Хорчо е стигналъ, да речемъ, на 30, то

на другия день, 1 Май, Бенковски пръхпива, както ще видимъ, на Мечка.

Значи, тт> сж били почти заедно. Но Бенковски се нуждаеше тогава отъ

хора, за да нападне самъ турцигв, и ако Хорчо почти до посл-вдния мо-

менть е билъ съ него, то той нЪмаше и да го нлпустне. Въ въпросната чета

Чернов-Ьждъ туря още и Илйо Стояновъ, а Хорчо и Манчо Манйовъ каз-

ватъ, че Илйо билъ на Медегъ, което е най-въроятно. Илйо б-вше стотникъ

на оная стража на Медетъ, кждъто б-вше и Манчо Маневъ ; до като тя е сто-

яла тамъ, то и началникътъ й оставаше, разбира се, при нея (Сравни Чер

нов-Ьждъ Кратка история и пр., стр. 52 — 53). Хорчо твърди, че, заедно съ

Бобековъ, гб намърили при бъгстрото Илйо и Манча съ стотина души на

Читашкия гйолъ, на X Кръстевата бачия, тия никакъ не подозирали, че

гори Панагюрище и разбътали се, като узнали нещастието.
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ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА.

Допълнение на катастрофата.

I.

Обратния пжть на Хвърковатата чета. НЪколко думи за ВЪтренъ.

Четата на Еледжикъ.

Нека прослъдимъ наредъ разгрома и на всички оста

нали още пунктове на революционния окржгъ.

Послъднитъ минути на Еледжикъ пръдъ катастрофата

сж тъсно свързани съ дъйствията на Хвърковатата чета въ

оня край. Прочее, ще послъдваме една минута четата на

обратенъ пжть отъ Вълново.

Тя сега заминава пакъ по край Вътренъ, а по тоя слу

чай може да споменемъ мимоходомъ и за сждбата на това

село, както въобще за ролята, която играе то въ цълото

движение.

Не по-добръ отколкото въ Бълйово работитъ се раз:

виватъ и въ Вътренъ.

Четата спръла въ Вътренъ твърдъ малко. Бенковски

заповъдалъ тука да пръсекатъ телеграфната жица. Той по-

искалъ дори да се запали селото, което отчасти било из

вършено. К. Неклановичъ въ своитъ записки говори, че

кога стигнали въ Вътренъ, тукъ нъмало почти никой, ос-

вънъ старци. Но той допуща и предположението—неверо

ятно впрочемъ —че всички други били отишли на Еледжикъ.

Г. Лютаковъ, вътренецъ, напротивъ, ни свидътелствува, че

хората сж били въ Сестримо и Бълйово, а само около че-

тиредесеть души отишли въ Еледжикъ.1) А това е по-досто-

върно, макаръ точно и да не е. Ние не притежаваме списъкъ

на лицата, които сж. защищавали Еледжикъ. По спомени на

други доживъли лица, които сж били по височинитъ на

еледжикскиятъ укръпенъ лагеръ, може да се сжди, че тамъ

€ имало нъкои вътренци, но колко сж били гб, това не

може- да се установи.

1) .ВЪтренъ', стр. 12.
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Както и да е, сега около Бенковски събрали се всичко

до стотина души, отъ които само н-вкои имали кремъклии

пушки, а други били въоржжени съ ножове и криваци, и

запжтили се и тъ за Еледжикъ. Келъ Хасанъ паша послъ

напада съ войска беззащитно, изоставеното село. Ония не

щастници, които били още останали, разбъгватъ се. Въ на

станалата бърканица биватъ, разбира се, и н-вкои избити —

всичко до триесеть души. Дв-Ъстъ кжщи ставать жертва на

пламъцитъ. Мнозина, които отпослъ се пръдаватъ, биватъ

затваряни, страдатъ дълго и пр. А всичко туй въ споменигЪ

на тие нещастни хора се нарича възстание. Ала разбира се,

да ли, при тъзи условия, може да се говори за истинско

възстание въ Вътренъ — това не само е другъ въпросъ,

но още въпросъ и мжчно разръшимъ.

Хората сж въвлечени въ общата бърканица, но като

не се държатъ наедно, губи се и ц-влостния образъ на оная

роля, която играятъ въ движението на цълия край. Тв не

се борятъ и не се защищаватъ. Въ Сестримо, дбто сж

отишли, за да се криятъ, възстание н-вма. Че и споменътъ

за малкото души отъ гюсъ, които ще да сж защищавали

Еледжикъ, е, както спомънахме, твърдъ ненадежденъ

На 28, въ ранни зори, Хвърковатата чета стига на

Еледжикъ. Нека се опитаме да установимъ по-точно тая дата.

Въ голъмия („първия") протоколъ на Църовци (стр.

21) казано е, че Бенковски се върналъ отъ Бълйово и стиг-

налъ на Еледжикъ на осмия день отъ възстанието. Ст. За-

имовъ като отбълъзва, кога Хвърковатата чета стигнала на

Еледжикъ, криво цитира 3. Стояновъ - ужъ, че пристига

нето станало на 29 Априлъ. г) 3. Стояновъ не означилъ да

тата на пристигането, но тя се разбира, че е другия день,

откакъ сж стигнали въ Вълново. Но той отбълъзва сжщо,

колко връме сж стояли на Еледжикъ и какво се случило

всбкой день. А неговитъ спомени се съглагяватъ съ „про

токола" на църовци и съ запискигв на Неклановичъ, които

притежаваме. И наистина, 3. Стояновъ разказва последова

телно — почти часъ по часъ—всичко, що четата е правила

на Еледжикъ, и ние точно може да проогвдимъ всичкитъ

1) Ср. .Миналото", стр. 102.
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й дъйствия, както и всичко що става съ укрепения лагеръ.

Нека видимъ това.

„На Еледжикъ ние стигнахме, казва 3. Стояновъ, на

разсъмване" (стр. 139); по-нататъкъ (стр. 142) добавя:

„Тоя сжщи день, ние ръшихме да наиаднемъ'". И продъл

жава още пакъ на сжщото мъсто : „Зараньта на другия

день и пр." И пакъ на слъ\дующата страница (143): „На

29 надвечерь, всвки замързна на мъстото си" и пр. Тази

дата г. Заимовъ по погръшка е зелъ за день на пристига

нето, а пъкъ то се разбира, че между пристигането и тоя

„надвечерь на 29" има още една зарань, та посл-в вече

иде—„на другия день". Четата стигнала на 28 въ тъмни

зори. ') Пр-Ьстояли 1ГБлия день, и на 29 сжщо, а на 30

потеглили за Панагюрище. Захарий Стояновъ самъ е съу-

частникъ въ Хвърковатата чета, пише своигв записки скоро

сл-вдъ събитията и ние може да му вярваме — разбира се,

не толкава на датигв, колкото на посл-вдователния ходъ на

самигв събития.

II.

Нападения на черкезитЪ върху Еледжикъ. Разпоредби на Бенковски.

ЛошигЬ извъттия отвънъ. ПушацитЪ мг Панагюрище. Отчаяние. Хвъркова

тата чета пакъ на пжть.

Между това, ето какъ се били сложили работигв въ

самия укр-впенъ лагеръ на Еледжикъ.

Додето отежтетвува ть Бенковски, пръзъ цвлиятъ ми-

налъ день, черкезите и башибозуците подновили на два

пжти своигв нападепия върху възстанническиятъ укр-впенъ

лагеръ, но били отблъснати. Неприятельтъ далъ и двата

пжти по нъколко жертви. Възстанницитв виждали какъ от-

стжпающигв отнасятъ своигв ранени, а отъ лагера не по-

страдалъ никой.

Сега, съ пристигането на воеводата, духовегв повече

се убодрили. Но деньтъ пръминалъ отчасти въ почивка, а

сжщо и въ дребни разпореждания за укръпяване на мъс-

тото. Бенковски пакъ обиколилъ всички стражи. Между

1) Неклановичъ бЪлЪжи срЪднощь.
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друго, споменува се, че поставилъ нова стража на една отъ

стратегическите точки на Еледжикъ къмъ Ихтиманъ. Пра

тените на тоя пунктъ четиредесетина души, били — както

се разказва — тъкмо ония вътренци, за които пр-вди малко

споменахме. А тия вътренци се изгубили на другия день.

Съ други думи, тв своеволно напустнали длъжностьта си и

върнали се въ тъхното село. Това тръба да е и върно, за

щото за него съ неутъшително признание споменува въ

брошурката си и Г. Лютаковъ, съгражданинъ на провине

ните ')•

Но вътренци сж, може би, само началото на онова,

което е общо за всички въ тоя пунктъ.

Унинието и деморализацията пущатъ бърже корени въ

лагера. Имало случаи отъ пиянство, и хората изчезвали тай

но единъ по единъ. Този упадъкъ, който и самъ по себе

лесно се разбира у тия бъдни селяци, безъ оржжие, безъ

опитность, безъ пръдводитель и най-посл-в, безъ никаква

надежда, поставени подъ куршума на върлия нападатель—

туй разтление въ душите, Зах. Стояновъ е описалъ твърде

живописно въ редъ страници. 2)

Станало дума, една малка чета да замине за Ихтиманъ,

който споредъ думите на пристигналия отъ тамъ Миличинъ,

билъ готовъ да възстане и да се прибере на Еледжикъ. 3)

Малкото войска, която се вид-вла тамъ, тръбало да бжде

нападната внезапно отъ възстанниците и разбита. Този по-

ходъ щълъ да има особно важенъ придобивъ, защото въ

Ихтиманъ имаше депо съ оржжие и барутъ. Но съгласие

не могло да се постигне, собствено никой не се подчинилъ

на заповъчдьта. Нъмало смъли хора, които да се ръшатъ

на сражение вънъ отъ укр-впения Еледжикъ.

Но то се и лесно разбира само по себе си.

Въоръжението е трърдв слабо. Всвкой се чувствува

беззащитенъ, щомъ се открие на неприятелския прицЪлъ.

Че и природата като че ли нарочно се бЪ опълчила, както

знаемъ, противъ нещастните борци. Дъждоветъ, които за-

0 с. „ВЪтренъ", стр. 12.

*) .Записки", т. II. стр. 141—147.

*) Протоколъ, стр. 22, . .

История на Априлското възстание, т. III 13



194 История на Априлското възстание

валяха вредъ още отъ 26 вечерьта, н-вматъ и тукъ спира

не. Барутътъ се измокрилъ и при една стр-влба за упраж

нение се указало, че отъ сто пушки хванали само полови

ната. Второ едно упражнение на Еледжикъ отъ четиресто-

тинъ „ кавала едва хванали десеть на стоте. !) При тия

резултати, планътъ за нападение на Ихтиманъ падалъ отъ

само себе си.

Между това, на Еледжикъ вече знаяли, че Стр-влча

б-вше изгубена, Клисура изгоръч Още на Бъчлйово самъ Бен

ковски получилъ писмо отъ Копривщица за клисурския

логромъ.

На другия день, 29 Априлий, сл-вдъ като стигатъ на

Еледжикъ, задава се привечерь войска откжд-в ВЪтренъ.

Царските служители бързали за „Капуджикъ", — врата,

която води пр-взъ балканските междини за въ Тракийско

поле, както и отъ тамъ за София. Щомъ стигнали прохода

и го нам-врили незащитенъ, успокоили се, развили шатри

върху една полянка на укр-впено и по-високо мътто и оста

нали да нощуватъ. Появяването на редовна войска още

по-силно сплашило възстаническия лагеръ. Всички тр-впе-

рали отъ туй, което ги очаква.

Сега, Бенковски повелъ къмъ Капуджика всички въо

ръжени сили, съ които разполагалъ, и възстанницитв заста

нали лице съ лице срт>щу неприятеля. Едните били на една

височина, а другите на друга. Бенковски не далъ да се

гърми. Разстоянието било гол-вмо, и пушките слаби, а той

не искалъ да покаже слабостьта на въоръжението си. Сет

не, по-угодно било на възстанницигв да държатъ отбрани

телно положение.

Самата войска не искала сражение. Сл-вдъ като против

ниците се погледали нвкое време издалечъ, аскерътъ по-

теглилъ за Ихтиманъ. Турцигв чакали помощь.

Сжщата вечерь стигналъ куриеръ отъ Панагюрище,

който извъттилъ, че столицата на възстанието е въ отчаяно

положение; редовна войска се надвесила да влезе въ града.

Пристигнало сжщо известие, че Петричъ е вече падналъ

въ турски ржцЪ. 8)

0 Ср. 3. Стояновъ .Записки' т. II, стр. 141.

а) Криво бълъжи 3. Стояновъ, че заедно съ Петричъ извъсгили и от»

Б-бляово, че и то гори. Б-влйово не горЪ, а се пр-вдаде, но по-късно.



Възстанието въ 1У-т ия окржгъ 195

На другия день, 30 Априлъ, дигналъ се облакъ отъ

димъ откъмъ Панагюрище, което, разбира се, гор-Ьше. Ня

мало вече възможность да се укрие плачевното положение.

Пристигнали едновременно и бежанци отъ разорената сто

лица и на лъво и на дътно разказвали за своето нещастие.

Естествено, тъзи новини подъйствували най-съкрушително

върху бъднитъ еледжишки страдалци. Положението станало

несносно. Бенковски ръшилъ да събере по-голЪма чета и

да иде да се сражава около пепелищата на Панагюрище.

Въ сжщность, самъ той не ще да е знаялъ, какво тр-Ьба

да прави. Че и охотници за новия походъ събрали се

малцина. Хората отъ Еледжикъ не искали да напустнатъ въ

такива ужасни минути съмействата си. Самитъ панагюрци,

които били съ воеводата, бързали да върватъ за родното

си м-Ъсто. Тб били дори наклонни да напустнатъ своя вое-

началникъ — да си тръгнатъ, безъ да му искатъ позволе

ние : толкова желанието да видятъ съ очи злочестата сждба

на своигб разорени съмейства ги е деморализирало и обез

личило.

Съ една дума, разложението става общо.

На първи Май Хвърковатата чета все пакъ потеглила

отъ Еледжикъ и, пръзъ Мухово и Поибрене, хванала

пжтя за Панагюрище.

Протоколътъ на църовци казва, че Бенковски тръгналъ

на 30 Априлъ, което едва ли е възможно. На сжщото мЪ-

сто се казва, че на 30 вечерьта стигнали бъжанци отъ раз

битото Панагюрище, което отговаря на събитията. Турцигв

влъзоха въ Панагюрище, както знаемъ, на 30 Априлъ утринь-

та. А до надвечерь избъталигв можеха да стигнатъ Еледжикъ,

или пр-Ьзъ нощьта ср-вщу 1 Май и до съмване, както твърди и

Тома Георгиевъ. ') Споменигв на Зах. Стояновъ а) и тия на Тома

Георгиевъ 8) очевидци иа събитията, не могатъ да ни лъ-

жатъ. И двамата твърдятъ, че били на Еледжикъ, когато

на обЪдъ на 30 Априлъ видвли пламъцитъ на Панагюри

ще. Такова трепетно за гвхъ по он-Ьзи вр-Ьмена събитие

') „Б-ЬлЪжки по срЪдногор. възстание*, стр. 28.

*) .Записки', т. II, ир. 151.

') .БЪлЪжки*, стр. 29.
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не може да не се запомни върно. Сж.що не можеха да не за-

помнятъ, че положителни извъчггия чръзъ забягнали сл се

получили на Еледжикъ. А това е било вече срЪщу първи,

или на самия първи Май.

Хората отъ Еледжикъ били крайно възбудени, че во-

еводата ги напуща въ най-критическия моментъ. Безъ остри

и даже неприлични пръпирни не минало. Деморализацията

господствувала. Въодушевлението, а заедно съ туй и ува

жението къмъ воеводата огаснали.

Тома Георгиевъ твърди, че отъ Еледжикъ се присъе

динили къмъ четата тридесеть-четиредесеть души. ') Зах.

Стояновъ, обаче, съвършено отрича Бенковски да е зелъ

ратници отъ тукъ, *) а това е по близо до ума.

Така, че ние приемаме, къмъ четата да не се е присъе-

динилъ почти никой отъ мЪстнитъ. Цълата чета брояла сега

около осемдесеть до сто души, отъ които само до дваде-

сеть и петь души на коне.

Зах. Стояновъ повтзствува за възмущението на мътт-

нитъ, че воеводата ги напуща безъ връме. НЪколко души

Муховци, слъдъ като четата потеглила, изпръчцили я, зало

вили пусия въ гората, съ намърение да убиятъ Бенковски.3)

Тази нещастна случка, колкото, и да изглежда нев-вроятна,

пакъ е, за жалость, една истина. Г. Заимовъ, въ своигв

критически етюди, сжщо я потвърдява. *) За щастие, мухов

ци не изпълнили чудовищния си планъ: казватъ, че раз

мислили, раздумали се, и не посмали да посегнатъ върху

живота на единъ чов-вкъ, който ги 6% толкова обаялъ.

Сжщата вечерь четата стига на Поибрене. Тукъ, обаче,

нъмало жива душа. Всички забътнали въ гората. Подминали

по-нататъкъ и стигнали надъ Мечка. Тамъ, въ ближната гора,,

бъха се притаили шумнигв по-рано мечани. Четата зела

храна, нощувала, и на 2 Май въ зори стжпили на Сивата

Грамада, отъ двто пр-Ьдъ очитъ имъ вече зинали пепели

щата на Панагюрище, въ всичката своя ужасна голота. 5)

») \Ь\й., 29

8) .Записки", т. II 152.

•) .Записки*, т. .II, стр. 103.

4) .Миналото', 103. . ,.

&) 3. Стояновъ, .Записки", стр. 155.
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III.

Бобековъ, Хорчо и Манчо Маневъ на пжть. Избиване на циганигв въ

Копривщица Безнадеждното положение тука. Заседание въ аптеката на Д-ръ

Спасъ. Писмо за предаване на Каблешковъ. Приготовления за балкана.

Контрареволюция. Революционерите арестувани. Сеймътъ на благоразумните.

Ново писмо за капитулация. Бобековъ, Хорчо и Манчо Маневъ пристигатъ.

Контра-пр-Ьвратъ — Какъ се спасяватъ арестуванигв революционери. Походъ

къмъ Балкана.

БъгащигЪ Бобековъ, Ив. Хорчовъ и Манчо Маневъ

хванали пжтя за Коприщица, безъ нито да сънуватъ за оня

нежеланъ край, който работитъ бъха зели тамъ.

Казахме, че отъ 27, откакъ Воловъ се връща отъ

Карловско, дъто бъ ималъ пр-Ьстрълка съ башибозукъ надъ

селата Дерелий и Слатина, цълото възстанническо дъло

е било вече допръло въ Копривщица до своя разгромъ. Не

чггавало почти вече дума за борба, но само за бътство или

пръдаване.

Единъ печаленъ епизодъ, обаче, пръдшествува преда

ването. И тъй като този епизодъ не само е отъ важность,

но и самъ по себе е твърде характеристиченъ, то ние ще

то пръдадемъ съ всичките му особености.

Пристигналитъ бъжанци отъ Клисура окрасили запал

ването на селото си съ една странна измислица. Споредъ тъхния

разказъ, селото било запалено не отъ нападающия баши

бозукъ, но отъ мъстнитъ цигани. Макаръ че въ шпионската

роль на циганигв нъма кой да се съмнява, но при всичко

че разказътъ билъ и пръувеличенъ, подъйствувалъ сега

направо.

Копривщени били силно възбудени и ръшили да на-

вържатъ всички цигани. А тъй като тия се възпротивили

и стр-вляли, ръшено било да ги затриятъ.

Прочее, всички цигани въ Копривщица, единъ пръкра-

сенъ день, били навързани и екзекутирани. Избититъ ци

гани сж на брой до осемдесеть души')- Екзекуцията се из

вършила въ Чардашкия долъ отъ Кр. П. Радомировъ, То-

доръ Малевъ, Г. Кунчевъ, Цончо Н. Клисарътъ, Петко Гед-

женътъ и нъколко още други. Била канена цълата чета на

') Ср. Бъмюв-бждъ .Първа пушка', стр. 87; Г. Димитровъ .Княжество

България*, т. II. стр. 407.
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Брайко Еневъ за тая цвль, но хората не показали охота ;

отказалъ и Георги Каменаровъ. Изобщо въ цвлата случка

има н/вщо варварско, н-вщо което говори, че копривщени

се намирали въ началото на своето разпадане. Избиването

е извършено пр-взъ нощь на 27 срЪщу 28. Споредъ н-вкои,

между избитигв цигани имало петь души турци, въ числото

на които и гюмрюкчията и писарьтъ

Споредъ други, числото на избитигв цигани е било

по-малко: гв еж. били четиредесеть 8). Скайлеръ съвевмъ

намалява това число; у него всички избити турци, съ

мюдюрина и стражарина и съ убийствата въ Старо Ново

село — всичко сж 26. Благородниятъ американецъ е гледалъ

какъ да е да намали виновностьта на бедния робъ. Берингь

означава седемдесеть и единъ избити само въ Коприщица.

Положението било наистина безнадеждно, вевкой съзна-

валъ това. Съ разбиването на Клисура идело редъ за Ко

привщица. Отъ къмъ Златишко грозили тамошнитъ турци.

Стражата отъ Медетъ и Влъкъ обаждала, че надъ Стр-влча

б-вл-вятъ шатри. На 27 и 28, едно слъ\дъ друго, получили се

писма и отъ Панагюрище, че турци нападатъ ; панагюрци

искали помощь, за да отблъстнатъ съ общи сили неприятеля.

Ножътъ опиралъ до кокълъ.

Коприщенци виждали, че сж забиколени отъ вевка

страна, въ туй положение сами гв повече отъ всички сж

имали нужда отъ помощь, а не да се откъснатъ въ тоя

критически моментъ отъ малкото защитници на своить

собствени огнища.

Разбира се, малодушието въ случая трЪбаше да играе

главна роля. Копривщени пр-вдвидвли, че селото имъ ще

бжде разорено, и ръшили, и честь, и двло и всичко друго

да жертвуватъ, но кжщигв си да запазятъ. Това е било

вече, разбира се, предателство къмъ идеята, за която се

кл-вли да умиратъ, но има и едно общо оправдание:

погромътъ и деморализацията.

Каблешковъ пръвъ схваналъ положението, но търсилъ

да нам-ври единъ по-хуманенъ изходъ.

0 .Шабановигв записки*, 53.

*) П. Димитровъ, .Спомени*, 2'А.
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На 28 пръзъ нощьта той свикалъ въ аптеката на Док-

торъ Спасъ на съвъщание всички членове на управителния

комитетъ, а сж.що и всички по-видни първенци въ селото.

Въ неуспъха на възстанието не е могълъ никой да се

съмнява. Тукъ сърдцата не бъха тъй упоени, като въ Па

нагюрище ; умътъ въ Копривщица работъше по-бистро.

Пр-вдстояло да се намъри едно разръшение : борцитъ да

си останатъ борци, и селото да оцълъе. Слъдъ дълги пръ-

пирни, дошли до единъ умъ : всички въоръжени и желающи

борба, да излъзатъ въ планината, а първенцитъ на

селото да напишатъ примирително писмо до правителството,

съ което да го надхитрятъ. Въ писмото тръбало да се каже,

че възстанието било работа на безделници, слъзли отъ бал

кана, и че селото не имъ съчувствувало, но съ грубата

сила имъ заповъдали и тъ били принудени да се подчинатъ.

Сега, обаче, когато бездълницитъ отъ страхъ пръдъ цар

ската войска се оттеглили пакъ въ планинитъ, селото кани

царската войска да дойде и да го запази. Тази идея, която

излъзла отъ Каблешкова, била добра и харесала се твърдъ

на всички, пръгърнали я, прочее, всички. Възстанницитъ се

наговорили да потеглятъ на слъдующата вечерь 29, за Стара

планина. Писмо до правителството се писало още на часа

и билъ отреденъ човъкъ за да го отнесе въ Пловдивъ.

Но тръгне ли единъ възелъ, чорапътъ се разнищва до

край. Онова, което Каблешковъ замоталъ тъй человъко-

любиво, благоразумнигв глави размотали по своему. Тб се

събрали на слъдующия день въ кжщата на Иванчо п. Ми-

хайловъ и, подъ ржководството на Д-ръ Спасъ, зели ново

ръшение. При по-зръла обсжда, благоразумнигв намърили,

че тръгването на толкова души, което не ще се укрие отъ

турцитъ, ще повлече опасность за селото. Нъщо повече :

тая чета ще бжде опровержение на писмото. Едно село,

което дало толкова ратници, не е могло да блде безучастно

къмъ възстанието.

А сжщия день се отдълили желающитъ възстанници да

хванатъ балкана. Тъ се оказали значително число — около

пететотинъ— шестотинъ !). Г. Димитровъ ги туря до осем-

стотинъ — произволно, разбира се 2).

0 Б-Ьлов-Ьждъ, .Първа пушка, 90.

*) .Княжество България", II, 408.
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Првдвидъ на тези съображения, благоразумните ре

шили да опитатъ една контра агитация, за да отбиятъ всички

ратници отъ влиянието на апостолите. При влад-вющия

упадъкь, отровата бърже подъйствувала.

Сяучило се още, че привечерь, същия день, 29 Априлъ,

завалвлъ силенъ дъждъ, като изъ ржкавъ, и възстанницитв

не могли да потеглятъ. Тръгването, прочее, било отложено

-да стане рано сутриньта на 30. Това дало връме на против

ния лагеръ да дъйствува. Цълата нощь, на 29 срвщу 30, била

употръбена, за да разубвждаватъ готовите за пжлъ ратници.

Сутриньта, на 30, контрареволюционеритв се чувству-

вали вече доста силни, за да снематъ маскигЪ отъ лицата

■си. Рвшено било, да хванатъ всички по-видни бунтовници

и да ги пръдадатъ на турцитв, съ което да откупятъ се

лото си. Свикали голъма маса отъ разбунени селяни првдъ

аптеката, отдвто дружината тр-вбаше да потегли за балкана,

и, по даденъ знакъ, тълпата се нахвърлила върху бунтов-

ницигв, обезоръжила и навързала най-виднитв отъ твхъ.

Мнозина отъ посл-вднитв искали да се защищаватъ съ орл-

жие, но Каблешковъ не далъ да се лъе братска кръвь.

Така, че грозната междуособица се избъгнала, но и възстан-

ническигв водители били арестовани. Апостолите : Каблеш

ковъ, Воловъ, Икономовъ и съ тъхъ заедно Хр. Н. Кара-

джовъ, Хр. Благоевъ, Хр. Труфчевъ, Ф. Поповъ и Г. п. Бож-

ковъ, А. П. Минковъ и Лука Атанасовъ се оттеглили на горния

етажъ на аптеката и тамъ били запрвни : нападателитв за

ключили вратигв отвънъ съ дебели желвзни кофари

Отъ външните, всъко село хващало своя водитель,

връзвали и првдавали го на чорбаджиитв. Навързаните за

прали въ лудницата на черковата св. Никола.

Тамъ били запръни : Найденъ п. Стояновъ, Танчо Ша-

бановъ, Цоко Будинъ, Нешо П. Брайковъ, Тодоръ Фили-

повъ, Ненчо Искрйовъ, Н. Бвловъждовъ, Яко С. Кацаровъ,

Рашко Гуджевъ и др. ').

Въ гробницата, пакъ тамъ, били затворени : Г. Тусуновъ

и Петко Георгиевъ Чуревъ отъ Калоферъ, бакалинъ въ Син-

1) Бъчловъждъ, .Първа пушка', 93.
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джирлии, Милю Балиновъ, Сава х. П. Евстатиевъ отъ Стрелча

и Дблчо Динчовъ отъ Елешница.

Въ Метоха, който е сжщо въ двора на черковчта, били

затворени цълъ редъ други лица, между които: Андонъ

Стоиловъ отъ Синджирлии, и отъ Копривщица : Павелъ

Млъчковъ и Тодоръ Душанцалията, послъдний бившъ пръд-

ставитель въ Оборище.

Съ ръшението, да се запратъ бунтовниците, било они-

щожено първото писмо — хуманното двло на Каблешковъ.

Въ новото писмо чорбаджиите сега казвали, че виновниците

на злото сж хванати и навързани, остава само да се яви

царска войска, за да й ги првдадатъ. Съ туй писмо билъ

натоваренъ Матея Алексовъ Лудовъ, младъ абаджия, въ

когото имали въра. Тоя, макаръ и да извършилъ точно

възложената му работа, билъ, обаче, арестованъ въ Плов-

дивъ, защото правителството въ онези разбъркани времена

не могло да се довери тъй лесно на хитри сделки, като

коприщенската. Още повече, защото правителството явно

виждало, че покорностьта на коприщени въ случая се дъл

жала само на победоносния ходъ на щиковете му.

Нека дадемъ и приблизителния списъкъ на сейма на

благоразумните въ Коприщица. Тамъ били : Хаджи Лало,

Докторъ Спасъ, Беню Царвулджията, Коста Каравеловъ,

Хаджи пею Пеевъ, Хаджи Иванчо Маджаровъ *)

Не ще премълчимъ, че Беловеждовъ, не безъ основа

ние впрочемъ, нарича тези хора предатели, но не съобщава

имената имъ, защото, навърно, некои отъ тези лица сж му

ближни или познати2). Г. Димитровъ сжщо не споменува

имена 3).

Положението на запрънигв по всички мъста—въ апте

ката, лудницата, гробницата и метоха — е било оть най-

окаянитз. Мнозина изъ тълпата заставали првдъ аптеката

и хокали по най-безцеремоненъ начинъ апостолитъ и вид

ните дъйци, щомъ нъкой отъ твхъ се покажелъ пръзъ де-

белитв желъзни пръчки на прозореца.

0 Зах. Стояновъ, .Записки', т. III, стр. 105.

8) .Първа пушка/ 34.

.Княжество България", 408.
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По тоя поводъ, Зах. Стояновъ бъугвжи, какво чичата

на Каблешковъ идвалъ да ругае своя племенникъ по най-

непростителенъ начинъ ')• Обаче, това не е в-врно. Защото

въпросниятъ чичо на Каблешковъ, Тодоръ Каблешковъ, не

бЪше по онуй врЪме тамъ. А това разгледахме вече на

свое м-всто 2). Колкотб за оня разказъ пакъ на 3. Стояновъ,

дъто на жедни апостоли, които молили за вода, била из

пратена една стомна, пълна съ нечистотии, за да се на-

пиятъ — това, за щастие, не се подтвърдява 3).

Въобще, апостолите били твърдв неприятелски трети

рани, държали ги гладни и жедни. Нешо Попъ Брайковъ,

когато да го арестуватъ, освънъ че билъ вързанъ, но го

още и били, а че и брадата му оскубали 4).

Обаче, най-жестокиятъ жребий на онеправданит-в, не

ще съмн-вние, б-вше душевната мжка за осраменото велико

д-вло, и обидата да бждатъ затваряни, вързвани и унижа

вани отъ едномишленници, станали сега сггбпо орждие на

безчувствени и долни хора. По сгбнигб на мрачната лудница

въ двора на св. Никола и сега личатъ, въ надписи, ония

тжжни изпов-вди на 6-бднигб затворници. Единъ отъ тия

надписи, който по свидетелство на всички доживъпи участ

ници, е двло на Найденъ п. Стояновъ, прави особно впе

чатление. Покойниятъ патриотъ-учитель се подписалъ на

своя прижив-в поставенъ епитафъ съ инициалитъ на името»

си. Прочее, ц-влата записка съ подписа гласи :

„Който за народъ ся труди и грижи,

Тукъ той въ гнусна темница лъжи"

Ще прибавимъ, че г. Бълов-Ьждовъ погрешно е пр-вдалъ-

тоя надписъ — види се, не го е снелъ на мъгто отъ сгв-

») .Записки', III, 106.

2) В. т. II, 285.

3) Шй, 107. В. и въ Г. Димитровъ, .Княжество България" стр. 410.

забЪлЪжка, II.

*) Б-вловЪждъ, .Първа пушка", стр. 94.
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ната на лудницата, дъто си той стои и днесъ и, свърхъ

туй, отдава го на Нешо п. Брайковъ, което не е върно

Между това, додъто затворниците се изтезаваха съ

т-Ьло и душа въ своигб дупки, безъ да има кой да имъ

се притече на помощь, панагюрските б-вжанци : Бобековъ,

Хорчо и Манчо Маневъ2), привечерь, около 1 1 V* по турски,

привтасали въ Копривщица, съ надежда, разбира се да на-

мъфятъ тука подкръпа и спасение 3).

Бъгащигв били много смутени, кога още на край село

имъ се казало, че всички водители сж затворени. Тв сами

скоро почувствували недружелюбния погледъ на тълпата,

която ги окръжавала. Приличало като да еж въ неприятелски

лагеръ. Но хитриятъ Хорчо тукъ изигралъ най-добръ своята

роля. Той пустналъ тънъкъ комаръ между коприщенци : Бен

ковски въ Панагюрище билъ разбилъ турцитв и сега съ

петстотинъ юнашка конница иде да освободи и Копривщица!

Комарътъ жилилъ на мъсто: противнит-Ь на възстанието

онЪмъли. А Хорчо не е билъ отъ ония, които изпускатъ скл-

пия моментъ : хитриятъ пандуринъ грабналъ евкира и като

замахналъ съ все мощь, въ единъ мигъ разбилъ вратата

на аптеката, безъ, разбира се, да сръща вече стража, която

би се съпротивила. Разказватъ още, че двама отъ- освобо-

денитЬ, Хр. Благоевъ отъ Клисура и Георги Търневъ отъ

Пловдивъ, затекли се до черковата св. Никола ; гб осво

бодили запр-внигв въ лудницата, както и ония въ гроби

щата и метоха, но всичко туй тр-вба да се приеме съ пр-вд-

пазливость.

Колкото за измислицата на Хорчо, тя е пр-втърп-вла

до сега разни редакции, кждб но-малко, кжд-в повече пое

тична; самъ той пр-Ьдава лъжата си въ тоя или приблизи

телно въ тоя видъ 4).

*) .Първа пушка", 94.

*) 3. Стояновъ, .Записки*, т. III, 107; Г. Димитровъ .Княжество Бъл

гария*, т. II, стр. 410.

*) Б-ЬдовЪждовъ твърди (.Първа пушка*, 95 ), че съ тЬхъ имало още

двама, безъ обаче да каже имената на пос.тЬдшп Ь. БЪловЪждовъ е криво

освЪдоменъ. Хорчо и Манчо Маневъ сж живи и не помнятъ да се имали

оше другари.

*) Сравни 3. Стояновъ .Записки*, т. III, стр. 107; Г. Димитровъ .Кня

жество България", т. II, 402 и Б-блов-бждовъ, .Първа пушка", 26.
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Но ние мислимъ, че въ н/влия разказъ за лъжата и

послъдствията отъ нея тръба да се направятъ нъкои до

пълнения или дори поправки. Единъ подвигъ никоги не е

въ дЬйствителность тъй лесенъ и тъй непосръдственъ, как

то може да ни го пр-вдстави по-късно единъ самохвалебенъ

разказъ или една художествено стъкмена история; героит-Ь

на д-вло не еж тъй велики, както въ въображението.

Ето, прочее, приблизително какъ сж се развивали ра-

ббтигЬ.

Въ единъ градецъ, населенъ сега съ десятки хиляди

хора, следствие на преселението, и едва-що отъ миналата

вечерь прътазилъ прага на контра-революцията, двто хората

още ходятъ бъсни, неизтръзвели отъ насилията, които се

извършватъ нъколко часа по-напръдъ, трима бъжанци не

можеха да вл-Ьзатъ съ куражъ на побъдители. Ала нео

чаквано, пръдъ очитъ имъ се извършва единъ процесъ,

който ги научилъ какво да правятъ. Печалните насилни

чески действия отъ вчера сж тежали на душата на всекиго.

Тръба да признаемъ, че най-силниятъ лостъ въ механизма

йа събитията е чувството на правото. Страхътъ пръдъ едно

справедливо наказание разтърсва съвъстьта, поразява во

лята, както чумната зараза разлага тълото; тоя страхъ е,

като сила, нъщо по-велико, отколкото животинския уплахъ

или бъсния неопръдвленъ ужасъ на отмъщението. Настжпи

ли той, — настжпи ли страха на справедливото наказзние

— тълпигв не еж вече ония разбъснъли диви звърове,

както отвчера въ Копривщица, но пръдставляватъ стадо отъ

кротки, отръзвели сжщества.

Това и станало сега.

Измислицата на Хорча, пустната още край града, че

панагюрци идатъ побъдители, като мълния се разнесла въ

единъ мигъ изъ цълото гнъздо. Туй лесно се разбира, за

щото градецътъ е малъкъ, а пъкъ хората живъяха или без-

дъйствуваха скупомъ и безсмислено като подплашени стада

по улицитъ. Въстьта се разнесла за единъ мигъ и събудила

въ смутенигв души миража на страшния оня еждъ на съ

въстьта и правото.

За по-нататъкъ, какво е станало, ние ще приведемъ

разказа на уча:тници.
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Стое Стоевъ, Ботю Ивановъ и Колйо п. Димитровъ

били вече пустнати отъ гробницата малко по-напръдъ, прЪди

ония отъ аптеката.—Това се извършило така. Било се раз

несло, че панагюрци ще дойдатъ на помощь. Стражата, като

чула това, отишла си сама отъ себе си. Тогава и затворе

ните излезли сж.що сами, неканени отъ никого.

Сега, тб бърже тръгнали кждъ края на селото, защото

се разчуло, че панагюрци идатъ ; посръщачи се явили много

и съединили се съ идещитв. Станало голъмо смущение.

Стражата пръдъ аптеката била вече слщо избътала. Стео,

Ботю и другиятъ, още на отиване, зели знамето отъ про

зореца на аптеката — то си висъло забравено тамъ — и

тръгнали да посръщатъ панагюрци. Вратата, обаче, на апте

ката оставили заключени, за да видятъ и гоститв постъп

ката на копривщенци. Сетнъ вече, кога посръщачи и гости

се изправили пръдъ нещастната аптека, дошълъ редъ и за

свкира и за разбиване врати.

Разказътъ на тия трима пострадали е само една тро-

шица отъ голъмия пръъратъ, който се извършилъ въ единъ

дълъгь часъ. Тръба, разбира се, да пр-вдположимъ, че три

мата б-вжанци отъ Панагюрище се маяли доста, додб се

изправятъ пръдъ аптеката.

Но да продължимъ по-нататъкъ.

Сега вече Бобековъ и другарите му като пустнали

лъжата за московци или панагюрци-побъдители, та освобо

дили всички запрани, казали на ухо на по-виднитЪ води

тели, че Панагюрище е паднало, че работитЬ отиватъ зл-б

и че тр-вба да се бъта и то, ако се може, още сжщата ве-

черь. Но да маскиратъ бътството, казали да се стътнатъ,

че ще се направи прътледъ на всички стражи

Ето, прочее, по тоя начинъ, всички освободени, къмъ

които се присъединили и мнозина привърженници на въз-

станническата идея, които временно се потайвали пр-взъ

бурята, р-Ьшили неотложно да хванатъ — още сжщата вечерь

— пжтя за балкана, което и направили. Всички били на

коне. Събраната дружина броила всичко двадесеть и седемь

1) Хр. Драгановъ, 3.
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души Тръба да се признае, че и тукъ цифрата силно

клатушка, а да се установи точно число е почти невъзмож

но. Всички тридесетина 8) Захарий Стояновъ качва до сто

души 8), а може би, били еж. толкова, но кога съмнало,

останали малко.

Така че, ето що може да се приеме. Тръгнали кон

ници и п%шаци, но послъднигв скоро се и върнали, защото

не могли да вървятъ съ конегв *). Числото на всички за

едно могло е да бжде около сто. Хр. Драгановъ въ за-

пискигв си не споменува числото на пъшигб. Но конницата

била, казва той, тридесеть и шесть души, които бързали

право за къмъ балкана; а „съ конетЪ вървъли, додъто

могло да се "Ъзди, послъ- сл-взли огъ гбхъ и ги пустнали"5).

Ще прослъдимъ по-късно сждбата на тая шепа борци по

балкана, а сега нека видимъ накратко печалния край на

работигв въ Копривщица.

IV.

Окончателната сждба на Копривщица. Появяването на Хасанъ бей съ
•войска и башибозуци. Убийства и грабежи.

Макаръ бунтовническата роль на градеца и да спи

раше още отъ по-рано, ала съ излизане на апостолитъ и

дружината имъ изъ селото, изчезва тамъ и послъдния от-

критъ революционенъ елементъ. Контра революционерите

сега се поокопитили ; тв поставятъ стражи, за да се за

пази селото отъ башибозуци — което било твърдЪ разумно.

Но, разбира се, часовегв бъха вече броени; всвкой

чака да се яви войска, за да разполага съ бившигЬ бун

товници, както й скимне. Тъй, че пръдаването тр-вбаше да

бжде безусловно — на милостьта на всесилния врагъ.

Дружината тръгва по два часа по турски прЪзъ нощьта

ла 30 Априлъ.

0 БЪлов+.жодокъ, .Първа пушка", 97.

') Г. Днмитровъ, ,Княж. Българ.', т. II, 411.

8) .Записки*, т. III, 108.

4) БъловЬждовъ, .Първа пушка', 96.

6) Записки на Хр. Драгановъ, 3. . .
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Още на другия день, откакъ се оттеглила тя, послъ

пладне, появила се турска войска на височините на Св. Илия,

отъ източна страна х). Войската дошла отъ Златишко. Бъта-

щигб съ Волова видели настъплението й отъ клисурскитв

височини на 1 Май 2). Пръдводитель на пристигналата войска

е билъ полковникъ Хасанъ бей 3). Почти едновр-вменно съ

неговото появявание почернъли върховете и на отср-вщната

страна, откъмъ западъ. Туй били башибозуци. За присжт-

ствието на башибозуцигв, числото на които било значително

— защото войската била малко — говори пакъ и П. Ди-

митровъ. Аскерътъ дигналъ по пжтя си и доброволци отъ

Златишко и тези башибозуци се намирали подъ командата

на сжщия полковникъ Хасанъ бей. Ттз завзели върховетъ

Св. Димитрия и три могили.

ЧорбаджиигБ, които сега повече били въ своята роля,

отколкото сръ\цъ бунтовния водовъртежъ, на часа пратили

свещенника Донча Плачковъ въ лагера на военачалника —

единъ видъ като парламентйоръ. Нещастния попъ сърдечно

поелъ върлигБ поли на стръмнината, върху която 6елеяли

шатригБ на войската, ала не било му писано да стигне до

гор-в. Щомъ пристжпилъ той близо до авангарда, който па-

зилъ къмъ гребена, злощастниятъ попъ билъ безмилостно

разсвченъ.

Това безпричинно убийство се дължи само на обстоя

телството, че фанатизмътъ на турския войникъ, инакъ и

самъ достатъчно жестокъ по навикъ, билъ сега до неимо-

вЕрность разпаленъ; раздухали го не само отделните малки

схватки съ възстанници, които схватки бъха станали до сега

тукъ-тамъ, макаръ и съ други части и другадв и които мъл

вата скоро правъше общо достояние за всички войски турени

на кракъ, за да затисне движението, но още и отъ фантастич-

нитв слухове, които охотно разпространявало и самото пра

вителство между турското население, че бунтовницит-в ужъ

1) Б-ЪловЪждовъ, .Първа пушка', стр. 144.

2) Хр. Драгановъ, 4.

*) П. Димитровъ .Спомени", 25. П. Димитровъ придружаваше Скай-

лера; Г. Димитровъ, .Княжество България", 416, казва миралая Хасанъ паша,

а -късно дошълъ отъ Панагюрище келъ Хасанъ паша на 6 Май. Т-взи

свЪд-бния сж ненадеждни.
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подлагали на адски мж.ки всъкой мохамеданинъ, когото хва-

натъ, че жени и дъца сж. избивани, села разрушени, живи

хора одирани и горени и пр.

Заедно съ нещастния попъ тръгналъ, повече по свое

желание, и стариятъ Хр. Павурджиевъ огъ Клисура 'X който

сжщо билъ закланъ.

Войниците отсетн-Ъ намерили единъ претекстъ за своето

зверско д-вяние ; тв оправдавали своята постжпка само съ

обстоятелството, че убититв не носили никакви знаци на

парламентйори — които, както е известно, тръба да се

въоржжать съ бълъ пр-впорецъ.

Споразумението, обаче, съ Хасанъ бея се постигнало

всепакъ поср-вдствомъ втори пратеници, снабдени съ бъло

знаме, които на кол-бн-б изпросили отъ в-бковнит-б владв-

тели милость за своитв гр-Ьхове.

Последвала запов-вдь селото да предаде оржжието си.

То е било събрано на два пати. Вториятъ пжть събирането

извършили самитв войници, което било форменъ обиръ;

при всбко прътърсване тв задигвали най-охотно и явно

всъка скапоц-бнность ; никой не смъялъ, разбира се, нищо

да имъ възрази. Вечерьта паша и войници се оттеглили

пакъ по височините. Отъ тамъ били пустнати въ дълбока

нощь н-вколко гранати, които съ бучене пр-вхвърчели надъ

гробно мълчащето тъмно село, и били назначени да уве-

личатъ смъртния уплахъ на покорените. По-видни селяни

били затворени и откарани.

Грабежътъ и арестуванията се повторили на сл-вдую-

щия день, когато се появило ново отд-вление войска : но

вопристигналите сжщо се пустнали да грабятъ 2). Тогава

копривщени се принудили да молятъ писмено Хафжзъ паша,

който ужъ да ги закрили. Въ втората половина на Май

Хафжзъ действително пристига, но неговата войска само

допълва разграбването.

Защото, най-посл-в, ц-вльта е била една за всички: да

обиратъ, мачкатъ и разоряватъ, което било и постигнато.

Коприщица, съ всички села прибъгнали въ нея, лежали

безжизненъ трупъ подъ ноз-бтб на завоевателите.

1) БъловЪждовъ, .Първа пушка*, 144.

2) П. Димитровъ, .Спомени', 25.
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V.

Слдбата на другитв гнезда около Панагюрище : Петричъ, Мечка,

Поибрене.

Нека присъединимъ сега къмъ Копривщица и сжд-

бата на Петричъ и други околности на Панагюрище.

Слъдъ като на 25 Априлъ тръгна хвърковатата чета

на Бенковски отъ Петричъ, деньтъ въ туй село миналъ

спокойно. Хората седели мирно по своитъ- постове. Ала на

другия день се явила вече редовна войска, съ която никой

не билъ приготвенъ да се бори. Тя била сжщата, на която

шатригв още Бенковски съ дружината си гледаха да б-в-

л*бятъ подъ Мирково. Тази войска настжпила на 26 отъ

клд-б Смолската р-вка и Върлина. Стражата веднага се раз

пръснала, а селянигв се разбъгали изъ горигв. Едни се

укрили на Св. Никола — единъ конусообразенъ и твърдъ

стръменъ връхъ ср-вщу селото, — а други отишли до

Вранъ Камъкъ - гребена на планинската верига между

Мечка и Петричъ. Въ пещеригв на посл-Ьдната мъстность,

нар-вчена „Дупките", били пр-внесени още отъ по-рано

брашно и други припаси, за всвкой случай.

Съ войската се повърнали разбитигв по-рано и про

гонени отъ петричани златишки башибозуци, които като

ястреби връхлетъли върху изоставеното село и го ограбили. Съ

тоя башибозукъ имало турци дори отъ софийско и цвлата

сгань се придружавала отъ н-вколко стотинъ коля, пр-вд-

назначени да дигнатъ гладно очакваната пл-вчка. Ц-влиятъ

день миналъ въ грабежъ, отъ който не могли да дигнатъ

очи ни войска, ни башибозуци. Вечерьта отъ прЪдпазли-

вость пр-вспали вънъ отъ село- На другия день, 27 Ап

рилъ, грабителството продължавало. И като вид-вли най-

послъ- кащигб опразднени, подпалили ги, като най-напр-вдъ

дали огънь на училището.

Малцина отъ съзаклетницитъ се оттеглили въ горигЬ.

съ р-вшение да се самозащищаватъ ; такива били Н. Баба-

левъ и Даскаловъ, убити съ пушка въ ржка. Зах. Спасовъ

падналъ раненъ на Смолешката р-вка още при настжпление

История на Априлското възстание, т. Ш 14
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на турцитъ, отъ които не можилъ да избътне. Той билъ

закаранъ въ Панагюрище и тамъ го добили.

Забъгналитъ на Вранъ камъкъ седъли въ своето горско

гнъздо цъла недъля. На 3 Май войските, които шгвнили

селото, сръщнали се гор-в съ отряда на Хафжзъ паша, идещъ

отъ Панагюрище, и нещастните бЪжанци се намърили меж

ду два огъня. Тукъ разорението вече е пълно, ала за това

на друго мъсто.

Мечка постигнала сжщата участь, както Петричъ.

Селото бива изпразднено още отъ самото начало. Бен

ковски и на двата пжти при заминаването си отъ тукъ,

бъше зелъ повечето въоржжени хора. Нъкои отъ тъхъ оста

нали да защищаватъ Панагюрище, а други се маятъ въ

хвърковатата чета. Селото се прънесло една часть задъ

Илиндень, единъ остъръ и залъсенъ върхъ на югъ отъ

селото, и на Мерджановитъ ливади, на Банския синуръ, а

друга на Вранъ камъкъ, дъто по-късно идатъ и петричане.

На първи Май башибозуците, които разорили Пана

гюрище, проникнали и тукъ и ударили на грабежъ. Тъ под-

подпалили дюгенитъ на Г. Панчовски и Матя Струнджевъ,

както и нъколко кжщи, а на слъдующия деня привтасала и

войска — часть отъ отряда на Хафжзъ паша. 3. Стояновъ

казва сж.що, че кога на 2 Май били на Лисецъ (Сивата

грамада), едно отдъление войска потеглила за Мечка и за

палила селото. Далматинцитъ поискали да нападнатъ това

отдъление, но отъ четата никой се не ръшавалъ1). Войска

та хванала пжтя за Вранъ камъкъ, дъто на 3 се сръщнала

съ войскитъ, които разориха Петричъ.

Този отрядъ отъ Вранъ камъкъ, слъдъ като слиза и

разорява и Поибрене, на обратенъ пжть минава пакъ пръзъ

Мечка и досвършва съвършено селото. Останали само петь-

шесть кжщи, а споредъ нъкои, напр., споредъ записките

на Кокля, оцълъли тридесеть клщи.

Тр-вба да се догадимъ, че отрядитъ, пратени отъ Ха

фжзъ паша, бързатъ да забиколятъ по-главнитв планински

гнъзда около Панагюрище : Мечка, Петричъ и Поибрене и

1) .Записки' III т. стр. 167.
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да ги приведатъ въ покорность. Затова и не се маятъ на

едно мътто: щомъ стигнатъ въ Мечка и не намъфятъ съ

противление, бързатъ за Поибрене, съ надежда да срЪщ-

натъ тамъ н-Ькакъвъ остатъкъ отъ възстаннически сили и

да го разбиятъ. Споредъ нЪкои, Хафжзъ самъ пръдвож-

далъ тъзи отряди. Разбира се, че липсватъ ни и тукъ офи

циални свъдения.

Въ Поибрене се повторило почти сжщото както въ

Мечка. Никой не мислилъ да се противопостави на редов

ната войска. Селото, обаче, се спасило съ откупъ, който Ха-

фжзъ паша охотно събиралъ отъ всвкждв.

Отъ Поибрене Хафжзъ паша свърналъ пакъ къмъ

Мечка и отъ тукъ къмъ Вранъ камъкъ и като заприщили

тамъ петричени между два огня съ войскигЬ, които идвли

откъмъ Петричъ, слЪдъ споменати безчиния, Хафжзъ паша

потеглилъ назадъ за Панагюрище, а отъ тамъ по-късно

отишълъ за Копривщица.

Съ това, най-важнигЪ гнЪзда на възстанието б-вха сма

зани въ този край и възстаннически сили не се видятъ

вече никждб въ самигв заселища.

VI.

Краятъ на Еледжикъ.

Но ето накжсо и сждбата на Еледжикъ, който напу-

стнахме на 30 Априлъ, и който още тогава и самъ по

себе стоеше на прага на единъ страховитъ и всеобщъ

погромъ.

Какво можеше да послъдва и тукъ, то си бъ- р-Ьше-

но веднага съ заминаването на Бенковски. На 1 Май тур

ската войска отъ Ихтиманъ, подъ войводството на Хасанъ

паша, който идвше отъ Нишъ, придружена отъ башибо-

зукъ и черкези, нападнала отъ три страни. Нападателите

били нъколко хиляди, като се брои, че самъ Хасанъ водилъ

не по-малко отъ около три хиляди войници.

Защитницигв на Еледжикъ, както знаемъ, брояха на

повече отъ н-Ъколко стотинъ въоржжени съ стари кремъклии
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пушки и съвършено деморализирани селяци, много отъ кои

то носъха само коси и съкири. Разбира се, че тази ни

щожна възстанническа сила не показва никакво съпротив

ление. При появяването още на неприятелските пълчища,

който можилъ да свари изпразднилъ пушката си на по

соки, и, сжщевръменно, обърналъ гърбъ. Главното е, че

всички изеднажъ ударили на бъгъ. Усилията на отдълни

лица като Гене Г. Теллийски, да повърнатъ по-добръ въо-

ржженитъ момци за съпротивление, излезли ялови. При

срещата, която, както казахме, съвпада съ бегането, отъ,

страна на възстанниците, падналъ само единъ: Кошо Въл-

човъ отъ с. Славовица.

Всекой бегалъ за да спаси кожата си. Панически бе-

зуменъ страхъ обладалъ всички. Мжжете напустнали жени

и деца и гледали да спасятъ себе си. Жените напустнали

покжщнината си, пищели и бегали, безъ да знаятъ на кжде.

Настанала сечь. Башибозуци и черкези убивали кого де

настигнатъ. Любница — Муховски колиби, — дето бъ

гали най-много отъ Еледжишкия лагеръ, била запалена.

Околностите се покрили съ трупове. Убивани били безраз

лично, както мжже, тъй и жени, дъца и старци.

Средъ бърканицата отъ общото бегане билъ убитъ и

воеводата Теллийски.

Относително това убийство, въ големия Церовски про-

токолъ, написанъ наверно отъ сина на Теллийски, се раз

казва, че воеводата билъ убитъ отъ разочарованите муховци,

които вината на своите нещастия сега товарили върху гър

ба на своя водитель. Разказътъ е подведенъ тъй, че средъ

общия хаосъ при бегането, единствениятъ свидетель на тая

възмутителна случка билъ самичъкъ пакъ синътъ на Тел

лийски. Ето зашо, и само заради това, целиятъ мраченъ

епизодъ не подлежи на проверка.

Хасанъ паша съ всички войски и башибозуци прено-

щувалъ сжщата вечерь на местностьта Златарете. На слъ-

дующия день, всички влезли въ Церово и го изгорили.

Изпратени били отделения до другите села : Лесичево, Ка-

лугерово, Кара-Мусалъ, Славовица, Сжртъ Харманъ, Дере

Харманъ и Мухово. Въ некои отъ тези села старци изли



Възстанието въ 1\Лт и я окрлгъ 213

зали гологлави да измолятъ милость, безъ да постигнатъ

н-Ьщо. Славовица била спасена, благодарение на предател

ството на Митра Босковъ, турско ухо, който издалъ всич

ки възстанници отъ селото си. Останалигв села били под

палени и по-голъмата часть отъ кж.щигб въ тъхъ изгоръли.

Много отъ възстанницитъ, които влъзли въ ржцъ, били от

карани въ Ихтиманъ. Въ всъко отъ покоренитъ села билъ

оставенъ малъкъ гарнизонъ.

Нъкои отъ скрититъ въ горитъ възстанници, около сто

души, подъ водителството на Цвътко К. Бръшковъ, Гене

Балабановъ, Стоянъ Сердаровъ и др. намислили да бъгатъ

къмъ Рила, но не могли да пробиятъ отъ башибозукъ, кой-

то пазилъ всвкждъ, и пакъ се повърнали по своитъ мъста.

Съ туй и всъка по-нататъшна възстанническа искра изга

снала по цълия край.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА.

Героичната епопея въ Перущица!

I.
•

Мисли за безтакгното оттегляние на Бенковски отъ БЪлйово. Тжмраш-

лията надъ Перущица. Примирителна комисия отъ Пловдивъ. Революционе

рите искатъ борба. Първо клане.

Редътъ е сега вече да се пръхвърлимъ пакъ на от-

вждния бръгъ на Марица, за да прослъдимъ и тамъ не-

сполукитъ и пораженията.

Когато Бенковски се ръши да се върща назадъ отъ

Бъмйово, безъ да протегне ржка на родопскитъ възстанни-

чески гнъзда, сждбата на Перущица, Батакъ и Брацигово

бъчпе ръшена : тъ оставаха да се пържатъ всъко въ своето

масло, докато поотделно бждатъ смазани едно по едно.

Крайната безтактность на Бенковски въ случая не под

лежи на съмнъние.

На негово мъсто, всъкой военачалникъ щъше да напра

ви всичко, за да възстанови съобщенията между отдълнигб
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части на своит-Ь сили. Това се е диктувало толкова отъ

дългъ — защото, като водитель, той тръбаше да прибере

откжснатигв и да помогне на слабитъ—колкото и отъ чисто

практически съображения : щомъ безумно захвърля на про

извола на сждбата такива силни центрове като Перущица,

Батакъ и Брацигово, той се осжжда самъ на неминуема по-

гибель.

Наистина, когато Бенковски е въ Бълйово, казватъ му,

че не е възможно да се проникне до Брацигово и другитъ

мъста, защото башибозукъ снове всбкждб, и това е върно.

Ала ние знаемъ, че този башибозукъ не бъше още никакъ

страшенъ. Ако Бенковски бъ направилъ опитъ, той щ-вше

лесно да разбие онъзи недисциплинирани тълпи и съ това

да получи двъ изгоди : да спаси изоставените он-взи села

и да спаси — поне за н-вкое връме— и себе си. Даже ако

башибозуците бъха наистина страшни, той пакъ тръбаше

съ всички сили да нападне на тбхъ и своето поражение да

счита поражение на възстанието. Изгодата въ такъвъ случай

ще състоеше поне въ съзнанието, че се е сражавалъ, но че

билъ надвитъ отъ по-силния врагъ. А тъй, съ мирното свое

оттегляне, той капитулира все пакъ, само че досущъ без

славно. Нима послъ това извърши той н-вщо макаръ на

косъмъ полезно за дълото ? Не ! Защото самъ е билъ вече

нравствено унищоженъ пр-вдъ очитъ на ония, които е тр*в-

бало да води въ патя на борбитъ и славата

Нека признаемъ това и нека кажемъ просто и ясно.

Бенковски, послъ това, никждъ не влъзе въ бой, нито при

готви сражение. Той бъше „всъкждъ и никждъ" т. е. вър

шеше всичко, за да не върши нищо. Той вече не съществу

ваше като вождъ, а пъкъ и възстанието изгуби всъка

опръдълена цъль.

Освънъ това, оттеглянето на Бенковски имаше морал

но влияние сжщо и върху самото възстанало население.

Всички оставаха сега убъдени, че възстаницитъ нъматъ за

задача да се биятъ съ врага, да му нанесатъ поб-вди и

послъ да третиратъ съ него за изгодно примирие, но цвль-

та, която се гони, е, тоя врагъ само да се раздразни, по

слъ което възстаналото население да се подложи подъ съ-

кирата, а за послъдствията има вънкашни сили да мислятъ.
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На 27 Априлъ, слъдъ като още по-пр-вдния день бръ-

стовичени — единствената ближна помощь на Перущица —

се оттеглятъ, перущени сж останали съвсвмъ на соб-

ственнитъ си мишци. А тъкмо тогава вече и тъмрашлията

Мехмедъ ага разполагалъ съ достатъчно въоржжени сили

за да удари селото.

Още отъ зараньта жестокитъ кърджалии и тъмръшчани

запалили мънастиря Св. Тодоръ, недалечъ на Югъ отъ Пе

рущица, въ една скалиста пазва на Родопите. Борцитъ ви-

дъми да се извива черния пушеченъ стълбъ и се пригот

вили да посръщнатъ близкия врагъ.

Въ слщото връме отъ Пловдивъ стигнала примири

телната комисия. Отиването на Двдо Рангелъ и Г. Стояновъ

въ града, които върноданнически помолили да имъ се за

пази селото, подъйствувало. Конакътъ пратилъ нъколко ли

ца, въ видъ на комисия, за да въздМствуватъ за примирие.

Пристигналитъ лица били : Хаджаръ Зааде, X. Ахмедъ, Тодо-

раки Власаковъ, членъ на епархиалния съвътъ и отъ прави

телствения мензлишъ (административенъ съвътъ) и Иванъ П.

Черневъ. ')• Но за съставътъ на тази комисия не сме

тъй сигурни. Г. Димитровъ 2) прибавя още Хаджи Рашидъ

ефенди. Зах. Стояновъ споменува за сжщия ') като казва,

че ц-Ьлата комисия състояла отъ шесть души, отъ които

трима турци- Г. Димитровъ намеква, че трети турчинъ е

билъ писарь (кятибинъ) ! А пъкъ отъ българитъ ние не на

мираме да е имало и трети ; но комисията се придружава

ла отъ четири конни стражари.

Комисията имала за най-близка цъль да примири пе

рущени съ устинци, което почти изглежда невъроятно. *)

Ако правителството върваше, чс перущени еж мирни, съ

едно заптие и съ една заповъдь можеше да усмири устинци.

Но работата е, че Рангелъ, който отишълъ съ робски

намърения, не искалъ да наклевети своигб съселяни, че ор.

бунтовници. При разбърканостьта на връмената, той пръд-

ставилъ работигв въ малко по-други видъ. Устинци и дру-

1) Г. Натевъ. .Защита на Перущица." стр. 38.

г) .Княжество България," т. II стр. 475

3) .Записки" т. Ш, 275.

4) .Княж. България" 174; .Записки" 275.
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ги околни османлии ужъ точили зжби на селото имъ, по

ради което неговитв съселяни дигнали оржжие да се бранятъ.

Правителството, което знаяло повече, отколкото Рангелъ;

което било сигурно че има възстание, употръбило такти

ката на стария перущенецъ не за друго, освЪнъ като из-

точникъ за сведения. То е знаяло вече, че въ Панагюри

ще владее уплахъ, че външна сила тамъ н-вма и това му

стигало. То насърдчило турците да държатъ въ респектъ

възстаналото село, додето войската се освободи откъмъ

Панагюрско или пъкъ, ако може, башибозуците сами да се

разправятъ, безъ да чакатъ помощь отъ редовната войска.

При това положение на работите, комисията се оказ

вала пратена отъ конака само за очи : колкото да се ка

же, че той, конакътъ, се отзовалъ благосклонно на верно

поданическите молби на една рая, а въ сжщность, той зна

еше, че тая комисия нищо н-ема да постигне, защото и ра

ботите другояче стояха въ Перущица. Устинци и тъмраш-

лии били вече известни, че въ това село има сжщински

комити, че османска кръвь е вече прол-вна и тр-еба отплата.

Устинци най-добрт> отъ всички разбрали назначението

на тая комисия. Когато членовете й пристигнали въ Перу

щица, тъкмо билъ настжпилъ момента за действие. Някол

ко чалмоносци попълзъли на ближната височинка—Мишова

Могила — която доминира надъ черковата Св. Атанасий ;

единъ турски байракъ билъ забитъ тамъ горъ. Комисията

отъ друга страна спръла на „Беглишкия харманъ" — една

обла тераса, недалечъ отъ страни. Комисарите повикали при

себе си стар-вите: ДЪдо х. Ташко, Гочо Къневъ, Цв-втко

Илиевъ, Диню Гичевъ, Георги Ивановъ и Динчо Минчевъ г>

или още х. Тодоръ Гинчевъ, Коста Гинчевъ, Гочо Кжневъ,

Ап. Сасилевъ, Г. Ташевъ, които Г. Димитровъ 8) сжщо оз

начава, но безъ Коста Гичевъ. Повикани били и отъ тур-

цитъ нЪкои лица за съвъщание, като; Хасанъ Чаушь На-

суфовъ, х. Ахмедъ Кърмаджи, Арифъ Пехливанъ, Зъртъ

Хюсеинъ и х. Сюлейманъ — всички отъ Устина. Съвещани

ето траяло доста връме, безъ да се постигне нъкакво съ-

') Г. Натевъ .Зашитата на Перущица" 38

8) .Княжество Вългар." стр. 475
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глашение. Устинци искали жени и дъща залогъ, че нъма тъ-

сами да бждатъ нападнати отъ перущичени, иначе, казвали

тъ, веднага ще ударятъ селото.

Борцигв отъ комитета стояли въ сжщото врЪме на

олизо и слвдили прътоворитв. Самичъкъ управителния съ-

ставъ на комитета стоялъ пръдъ черковата Св. Атанасъ, и

когато му обявили искането на устинци, П. Боневъ, првд-

седательтъ, отказалъ да даде какъвто и да било залогъ.

Чистеменски привтасалъ за една минута и удобрилъ отго

вора. Между възстанницитъ настанало движение. Тъ- били

въодушевени за борба. Имало и войнственни провиквания.

„Да живЪе България" гърмналъ въодушевенъ зовъ сръдъ

редоветъ на борцитв, и неприятелствата били съ това про

гласени. Комисаритъ устинци, разсърдени отъ упоритостьта

на възстаналитъ, хванали пжтя къмъ своето село. Тб по-

вл-бкли съ себе си и комисията отъ Пловдивъ.

Сега идълъ редъ за действие. Турцитв башибозуци

се черн-вяли по височините отъ Югъ и Западъ, готови да

налътятъ на селото. Старъитъ, които били въ комисията,

се изплашили. Тъхното мнъние било, перущичени да се пръ-

дадатъ. Съ тази идея тръгнали тъ между хората и уго-

варвали жени и двца. Георги Ивановъ, Гочо Къневъ и

Цвятко Насевъ подкарали женитъ и дъцата отъ черковата

Св. Атанасъ, начело съ поповете, Попъ Петъръ и Попъ

Стоименъ, да ги водятъ за Устина, двто, като ги оставятъ

за залогъ, да изпросятъ милость отъ турцитъ

Множеството, водено отъ старъи и попове, се повлъкло

къмъ Беглишкия харманъ, дъто по напръдъ бъше прими

рителната комисия, и отъ тамъ съ неръшителни стжпки

тръгнали къмъ лагера на башибозуцитъ, които завземали

на петдесетина стжпки въ лъво върха Циганска Могила.

Възстанницитъ викали на тЪзи нещастници н-вколко

пж.ти да се върнатъ и, въодушевени отъ желание за борба,

приготвили пушкитъ. Първата стж.пка направилъ Кочо Чи

стеменски, той изпразнилъ своя револверъ въ въздуха. Съ

туй вече окончателно билъ даденъ знакъ за бой. За единъ

мигъ загърмели пушки отъ лвътъ страни. Ив. Атанасовъ

съ единъ куршумъ свалилъ знаменосеца отъ Мишова Мо

гила.
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Фанатизмътъ на турцитъ пламналъ. Въ тоя моментъ.

къмъ гвхъ се доближила и тълпата да се предава. Удрай-

те! извикалъ пръдоводительтъ на устинци. Ятаганитъ свет

нали и бъсната башибозушка сгань съ кървожадна стьрвь

се пустнала върху беззащитни жени и дъца. Почнала се

сбчь. НЪкои успъли да избътатъ назадъ въ черквата Св.

Атанасъ, други се разпил-вли изъ ближнитъ- лозя, двто се

укрили и спасили, а всички други легнали на местото, съ-

свчени безмилостно. Имало и такива, които подъ ятагана

измолили животъ и били отнесени въ Устина. ')

II.

Начало на боя Пристигане на редовна войска. Защитата около дол

ната черкова. Бомбардироването на 30 Априлъ. Послъдни минути. Какъ велн-

киятъ Кочо Чистаменски свършва борбата.

Всичко, разказано досега, случва се къмъ пладнина.

Послъ, боятъ пламва отъ всички страни. Разположе

нието на перущени е както слъдва.

Най-силното нападение се очаквало отъ южна страна,

отъ Тжмржшъ, затова отъ тази страна бъ издигната и най-

укръпената позиция, наречена Табия. Тая имала дон-вкжд-в

несгодното положение да бжде подъ Влаевица, отд-вто се

задали турцигв. Но за да се прикриятъ и да не бждат-ь

замъряни отъ горъ, възстанницигв направили покривъ отъ

дебели греди, които не могли да бждатъ пробити отъ кур-

шумъ. Между гредигв имало отвори, мъзгали, отд^то стр-в-

ляли. На тази позиция имало около сто и двадесеть души,

подъ воеводството на П. Боневъ и Кочо Чистеменски. Единъ

') Нека забЪлЪжимъ пакъ, че върху тоя фактъ се е писало различно-

3. Стояновъ казва, че изпърво отишли да се пр-Ьдадатъ тридесеть—четнре-

десеть души, които мирно били откарани въ Устина. Насърдчени отъ това,

тръгнали слъ\дъ тбхъ други триста четирпстотинъ мжже и жени и на гвх-ь

се нахвърлилъ башибозука. (Ср. .Записки" т. 111, 276—277). Г. Лимитровъ

бЪлЪжи, че първо тръгналитт> били само свмеЯства на старци, отъ които

Гичевци били съдружници съ устинеца Хюсеинъ Насжфовь ; този турчинть

пръдупр-Ьдилъ съдружниците си да спасятъ своитб семейства, които самъ

посрЪшналъ и запззилъ. (Ср. .Княжество Българ." 476). Разбира се, това

сж били частични (лични) спогодби. Общия ходъ на работигЬ билъ както

разказахъ. Г. Днмитровъ е още на мнЪние, че съв-Ьщанияга на комисията

станали не на Беглишкия харманъ, а въ Устина, което не е вЪрно
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по-малъкъ и подобенъ пакъ шанецъ билъ издигнатъ на

Лачковото мъсто, ср-вщу върхътъ Вълковище. И тука има

ло загнездени до стотина души, подъ воеводството на Ко-

лоферъ Спасовъ и Колю Ивановъ Колакманътъ. Ср-вщу

Устина подобни „табии" не били издигнати, но имало про

сти окопи. А база на цълата защита отъ тая страна била

черновата Св. Атанасъ. Тукъ защитницигв сж. възлизали

върху двъстъ души. Пръдводители били Спасъ Гиневъ и

Павле Тилевъ.

Тъй като укрепленията, за които е дума, сж до са-

митв кжщи, то сражението ставало почти вжтръ въ село

то. Подобна тактика винаги се е считала за най-лоша, за

щото писъка на жени и дъца парализаратъ духа на бор

ците Но нашитъ възстаници не знаяли това.

И тъй като куршумитъ хвърчатъ отъ вси страни, же

ни и дъща се укриватъ въ двъгв черкови, каменнитъ огра

ди на които даваха донъкждъ надежденъ заслонъ. Ц-в-

лиятъ день, 27 Априлъ, миналъ, по тояначинъ, безъ особни

произшествия, като изкюлчимъ клането на Беглишкия хар-

манъ. Турцитъ не см-вли да проникнатъ вжтръ въ селото.

Само нъкои плъвни по краищата били запалени.

На 28 турцитъ още въ тъмни зори почнали своигЬ-

налитания. Едно отдъление отъ устински турци забиколили

въ л-вво, слъзли въ лозята (въ Перущинското блато), като

опитали да се вмъкнатъ въ село откъмъ Пловдивския пжть.

Тука, по гвсния доль на Перущинската ръка, между хана

на х. Трендафилъ, съ пръкоръ Кара Мустафа, и една воде

ница, била издигната единъ видъ барикада отъ коля, зало-

стени още съ камъни.

Когато по-първата вечерь се почна пр-встрълката око

ло Св. Атанасъ и въ горния край на селото, хората отъ

тука, около тридесеть души, като не виждали противника

насръща си, подъ пръдводителството на Тодоръ Велчевъ

и Рашко Куртовъ напустнали своята позиция и се при

текли да помогнатъ на своитъ другари въ другитъ позиции,

които влезли въ боя. Сега, на 26 сутриньта турцитъ, на-

мърилк тукъ свободенъ входъ. Така, тъ запалватъ хана и

воденицата.
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Тъмръшени отъ Власевица сжщо се пустнали надолу,

но били присръщнати съ честь огънь ртъ страна на „Лач-

ковото укрепление." Около двадесеть турци легнали на зе

мята и туй спр-Ьло щурмътъ върху главнитъ бунтовнически

позиции. Около объдъ черкези опитали да влъзатъ откъмъ

устинска страна, иръзъ „Адамовъ Пазлжкъ", но като ср-вщ-

нали съпротивление, задоволили се само съ плъчка — отка

рали няколко глави добитъкъ, който имъ попадналъ подъ

ржка.

Нъкой си отъ тия черкези се прокатерилъ върху единъ

отъ бръстоветъ, каквито имало на тая мъстность, и отъ

тамъ замЪрялъ въ черковния дворъ и сплашилъ тамъ всич

ки, но Стойчо Мънастирски го замърилъ и свалилъ.

Пр-встрълката се продъжавала упорно отъ всички стра

ни и безъ пръкжсване цълиятъ този день.

На мъркване отъ Пловдивския пжть се задава редов

на войска, водена отъ Рашидъ паша.

Изеднажъ сега налитанията на башибозука станали по-

настойчиви. Разположението на възстаническата позиция

подъ Власовица като било съвгвмъ неудобно, възстаницитв

ръшили да се отдръпнатъ и се закръпили на вжтр-в въ

селото по разни згради, а селото пламнало отъ краищата.

Но силниятъ дъждъ, който завалълъ тая вечерь, спира дви

жението.

Зараньта, на 29, войниците на Рашидъ паша, които

пръкарали дъждовната нощь подъ шатритъ си на Куртова

ливада, подъ селото, правятъ обходъ откъмъ Устина и из-

качватъ единъ топъ на Мишовата могилка, една височина,

която споменахме и по-напръдъ, и която владъе надъ чер-

ковата Св. Атанасъ. Било около объдъ, когато се раздалъ

първиятъ топовенъ гърмежъ. Той разтърсилъ цвлото село,

смутилъ борцитъ за свобода, но болшинството отъ твхъ не

отпадали духомъ, ръшени да се борятъ докрай. Слъдъ н-в-

колко гърмежи, черковата Св. Атанасъ била разбита. Хо

рата пръминали въ долната черкова Св. Архангелъ. Послъ-

малко горната черкова била вече въ ржцътъ на войницитъ\

Единственото свободно мъсто още, дъто възстанницитъ

можели колко-годъ да се държатъ, остава долната чер
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кова съ околните кжщи. Тамъ се загнъздватъ сега, Кола-

кмана съ нъколко души въ х. Тодоровата и Гичовата кж.-

щи, които пазъли черковния дворъ откъмъ югъ; сжщо

хора се настанили и въ Бояджиевата клица откъмъ съве-

роизтокъ. Въ такова положение останали работитъ на 29.

Перущени очаквали, че войската ще разпжди кръвожадния

башибозукъ и като въдвори редъ, гЬ ще могатъ да се пръ-

дадатъ, което неминуемо тръбаше да стане. Но войската се

съединила съ башибозука и просто продъжила наченатото

отъ ония разбойници дъло. Една часть отъ населението,

около двъстъ и осемдесеть души, се опитало да избъга

и пръзъ нощьта на 29 сръщу 30 хванало пжтя къмъ по

лето. Тъ се крили около Цалапица и слъдъ нъкои стран-

ствувания стигнали въ Пловдивъ, а нъкои били избити.

На 30 бомбардироването на бунтовническия лагеръ ве

че става отъ съвсъмъ близо. Топоветъ били настанени въ

двора на черковата Св. Атанасъ.

Новитъ позиции на възстанницигв въ Тодоровата и

Гичевата кжщи били разбити и борцитъ се прибрали непо

средствено до черковата. Съ това бойната линия съвърше

но се сгвснявала. Войска и башибозуци владЪли по голъ-

мата часть отъ селото.

Сега, възстаници имало само закръпени въ Каймака-

мовата и Натевата кжщи. Сжщо и Цачовото кафене къмъ

югозападъ, дъто пазили П. Боневъ, Кочо Тилевъ и други

храбри възстанници, се държало като най-далечна позиция

отъ черковата. Тукъ падналъ пръдводителя на перущени и

душата на бунтовното дъло въ този край П. Боневъ, уда-

ренъ въ челото. Послъ това и тази позиция била напуст-

ната. Тукъ паднали още, между друго, Насю Тилевъ и Ко-

лю Ивановъ Каламана.

Между туй топоветъ били пръмъстени отъ долна стра

на, защото указало се, че бомбардироването не върви до-

бръ отъ горъ на долу. Сега батареята заседнала на мъст-

ностьта Св. Недъля и бомбардирала отъ близо долната

черкова Св. Архангелъ.

1) Г. Димитровъ .Княжество България' стр. 779; 3 Стояновъ .За

писки', 286.
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Камбанарията, отдъто нвколко юначни възстанници

безпокоили турскигв артилеристи, отъ които и пвкои били

убити, паднала, съсипана отъ една граната. Тукъ билъ убитъ

юначния Ив. Натевъ.

Настжлвали посл-вднитЪ минути на защитата.

Почти всички борци се прибиратъ сега въ самата

ограда на черковата. Вънка н-Ьмало вече възможность да

се стои. Дори и дворътъ на черковата сега става недостж-

ленъ Турцигв се промъкнали до оградата, пробили дупки

и замеряли всекиго, който се мЪрне вънъ. Въ такъво по

ложение заварила възстаницигв нощьта на 30 Априли

Положението на борцитЪ било съвсвмъ безнадежно ;

не се надввали т-б вече за помощь и отъ вънъ. Пр-Ьзъ

всичкото вр-вме отъ по-напрЪдъ се кр-впили съ надеждата, че

Соколски ще дойде на помощь, пратенъ отъ Бенков

ски. Сега знаяли, че еж. сами ; явно било сжщо, че сж. слаби

да се борятъ противъ редовната войска.

Тр-вба да си мислимъ, че въ черковата сега сж били

събрани повече отъ шестотинъ души. ') За пр-вдводители

сл-вдъ смъртьта на толкова храбри мжже останали само

Кочо и Спасъ Гиневъ, сжщия, когото Бенковски върна отъ

Оборище.

Ср-вдъ това безнадеждно положение пр-взъ тази ужас

на нощь появила се, като спасителка, една едничка идея —

да бътатъ или по-добръ, да пробиятъ ср-вдъ нощния мракъ

пжть пр-взъ редовегв на войската.

Но, осв-внъ черковата и като послЪденъ оплотъ вънъ

•отъ камената ограда на светилището, оставали още всепакъ

непревзети още отъ турцигв: Каймакамовата и Натевата

кжщи, съ Гиневата яхна : — залъпени отъ едната страна

къмъ черковната ограда.

Когато било р-Ьшено да излЪзатъ, сжщевр-вменно раз

поредили да се запали и Каймакамовата кжща, за да не

би, като остане праздна сутриньта, да я завзематъ турци

и да мърятъ отъ нея въ двора на черковата, което се и

извършило. Избътали не голъма часть, защото надеждата

1) Г. Димитровъ .Княжество България* т. II стр. 479
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била слаба за да пробиятъ и не всъкой се ръшавалъ да

излъзе. Сждбата на твзи избягали е сжщата както на пръдиш-

нитв: тъ се пропилвли изъ полето. Нъкои се спасили, а

други били избити.

Сега оставали, значи, само Гиневата яхна и Натевата кж-

ща, прилъпени, както казахме, непосредствено до оградата на

черковата. Отъ гвхъ се минавало въ черковния дворъ и то

именно тъй : отъ Гиневата яхна въ Натевата кж.ща и отъ

тукъ, пръзъ единъ изкъртенъ прозорецъ, въ училището, а

училището е свързано чръзъ странична врата съ чер

ковата.

Пръзъ нощьта сръщу 1 Май, сл-вдъ като излъзли бъ-

гащитв, въ черковата и въ двътъ- поменати кжщи съ учи

лището оставатъ още няколко стотинъ жени и двца и всич

ко сто и тридесеть и шесть души въоржжени хора. Су-

триньта почва се бомбардирване на черковата. Сега вече

топътъ забучалъ, разбира се, отъ съвсъмъ близо. Черковата

се издига на л-ввия брътъ на Перущинската ръка, леглото

на която е твсно и прорито. На двсния бръгъ, отъ къмъ

Изтокъ, който е по висъкъ, били поставени топове. Пашата

замърялъ сега по прозорцитв на черковата. Гранатитв влизал.;

вжтр-в; гв повалили полилея, изкривили желъзата, които

поддържатъ каменигв черковни стълпове и пр. . Всичко

туй си личи още днесъ въ печалнитв остатъци на тази

черкова, останала въ развалини, която, нав-врно, ще тр-вба

да се запази така, като памятникъ на отчаяната робска

борба.

До объдъ, всички хора отъ училището, Натевата кжща

и Гиневата яхна се прибрали влтре въ черквата : около

това вр-вме турцитв — войници и башибозукъ — зачестили

съ дружни залпове отъ височините.

Въ този моментъ отъ черковата се подалъ знакъ за

предаване : пръзъ прозореца на женското отдвление про

врели черенъ платъ, закаченъ за кжса върлинз — това било

знаме за примирие.

Гърмежите временно спрели. Трима старци понесли

черното знаме за къмъ неприятелския лагеръ.

Тъзи старци парламентйори стигнали при турцитв,

събрани подъ Власюзица, преговаряли късо време, и когато
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тръгнали назадъ, за да донесатъ разултата на прътоворитъ

и обърнали гърбъ къмъ турцитъ, били коварно упушнати.

Цълото пространство между черковата и Власювица било

вече равно поле — пожарътъ извършилъ своето — та всички

обсадени въ черковата били очевидци на дивашката под-

лость. Имената на убитигв сж : Стаменъ Карлювъ, Мишю

Даневъ или Поповъ') и Рангелъ Аракчиевъ.

Тогава настжпила героическата развързка — единствена

въ това възстание : хората ръшили да се борятъ до смърть.

Като не знаяли какво може да послъдва, пр-взъ нощьта

прънесли вода отъ черковния изворъ, който шургвлъ по-

сръдъ двора. Пренасянето вода костувало десетина жертви,

между които юначните Димитръ Малинчовъ и Костадинъ

х. Танковъ. Турцитъ, закрити задъ нЪкои развалини отъ

околни изгоръли и разрушени здания, измървали на прицълъ

жертвитъ си. То не е било усилие на една властъ да при

веде въ подчиненость разбунтувани поданици, но безсър

дечна забава на кървожадни ловци, които се гаврили съ

предсмъртната агония на своя омаломощенъ отъ рани ловъ.

Тъмната нощь на 1 сръщу 2 май издигнала своя че-

ренъ плащъ надъ клетото възстаническо гнъздо, дъто се

въдворила тишина, тъй величава понъкога пръчцъ смъртьта.

На зараньта, 2 май, четвъртъкъ, всички въоржжени

хора се броили до 1 16 души. Турцитъ подпалили училището,

като искали отблизо да блокиратъ черковната ограда. Скоро

послъ това и самия дворъ на черковата, който от:<ъмъ учи

лището ималъ, както казахме, врата, се напълнилъ отъ баши

бозуци и черкези. Сега вече границите на перущенското бун

товно царство били само четиригв стъни на храма.

Рашидъ паша, въ послъдния моментъ, пратилъ писмена

покана да се прЪдадатъ борцитв. Писмото било донесено

отъ едно младо момче Апостолъ Наневъ или Ивановъ,')

хванато пръзъ по-първата нощь. Но възстанницигв не дове

рявали, а въ промежутъка на гвхнитъ двоумения, турцитъ

продължили неприятелствата. Дворътъ билъ отново задър-

стенъ съ хора, които ожесточено стръляли въ всъкой про-

0 3. Стояновъ, .Записки* т. 111 стр. 287.

|) 3. Стояновъ .Записки* т. III, 287.
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зорецъ. Скоро и главната врата била разбита. Тъй че и

самия храмъ вече билъ достжпенъ за врага. Двама отъ бор-

цигб Стоянъ Къневъ и Тодоръ Велчевъ, хвърлили се на

ножъ срЪщу нахлуващигв отъ пжтнит-в врата войници, гонили

ги до вънка, но намърили славна смърть на неприятелските

щикове.1) Ранго Аивазовъ падналъ продизанъ отъ куршумъ.

Изл-бзлитб отъ черкова борци пакъ се повърнали назадъ;

Иванъ Тилевъ и Г. Натевъ, който ни разказва тЬзи сцени,

били ранени.

Вънъ не могло вече да се изл-взе, а вжтр-в нъмало

какъ да се седи : пушекътъ отъ гърмежи и отъ гранатигв

задушилъ всички. Тогава се извършили ония сцени, които

никоя епопея не може да възкреси.

Кочо, най-трогателниятъ отъ героитъ на тази нещастна

година, вдъхновенъ отъ безнадежностьта на положението,

покачилъ се въ женското отдЪление, дъто било с-Ьмейството

му. Отчаяниятъ баща, подигналъ своето бозайниче на ржцЪ,

помилвалъ засмъното невинно сжщество и посл-в вече —

това не може да се разкаже като фактъ, безъ да се про

сълзи чов-бкъ — насочилъ хладната ц-ввъ на револвера въ

розовигв устица и теглилъ. Малкото ангелче само потре

перело и огаснало така, безъ да подозира жестокигв млки на

родителя си. Тогасъ, великиятъ Кочо обърналъ спасителя-

револверъ къмъ нещастната майка, която и тъй вече била

полумъртва отъ ужасъ. Като свършилъ и съ нея, той, съ

единъ свинецъ въ устата, простналъ и себе си до нейния

трупъ.

В-врниятъ другарь на Кочо, Спасъ Гиневъ, коРто съ

него заедно се покачилъ въ женското отделение, послъдвалъ

великия прим-връ. Всичко двадесеть и двама мжже, жени и

дъца намърили подобна героическа смърть, за да не по-

паднатъ въ «вражески ржцъ\

Захарий Стояновъ б-вл-вжи — което не може да се

опровергае — че и Спасъ Спицеринътъ послъдвалъ примъра.

Спасъ Г шевъ убилъ тригв си дъща и своята жена ; а два-•

1) 3. Стояновъ .Записки' 288, III., казва, че Велчевъ разгонилъ тур-

цитЪ, а на връшане паднали въ двора, пронизани отъ^ куршуми, което, макаръ

и неточно, ала пакъ е ецно и ежщо.
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мата съ Спицерина убили, по собствена молба, осемнаесеть

жени и тогава се самоубилъ. А самоубили се още : Коста

Р. Арачиевъ, Калоферъ Пашевъ и Апостолъ Рупчевъ1).

Послъ това, пушекътъ и голъмия задухъ изтикали хо

рата вънъ отъ черкова. Войската отворила пжлъ и преда

ването се свършило. Това било по мръкване: слънцето ецва-

що било зашло на западъ.

Окървавения трупъ на Перущица — най-трагичния,

може би, отъ всички възстанали български пгвзда — лежалъ

безпомощно въ нозътв на тържествующия врагъ.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

Б а т а к ъ.

I.

Батакъ. Причини на разгрома. Преговори. Начало на катастрофата.

Преговори съ Брацигово. История съ пратените коне. Появяване на Бару-

танлията. Начало на стълкновението. Рачположение на Батакъ. Начало на

бвгството. Деморализация. Обшо разположение на пълчищата. Стълкновение

на долния край. Борцитп на „Галагонката*. Исканията на Барутанлията. Коя

бътатъ.

Отъ всички други мъста най-нещастенъ е края на Ба

ташкото възстание. Ако геройството се заключава само въ

способностьта да се подложишъ подъ съкира, нъма герой

ство по-голтзмо отъ онова на батачени.

И тукъ, както почти всвкждъ, слъдъ като дадоха воля

на ентусиазма и възстанзха, оставаше или да умратъ въ

борба съ врага, или, като го виждаха по-пр-ввъзходенъ, да

му се подчинятъ. Но да се пр-вдадатъ въ ржц-вгв на ба-

шибозукъ, значеше сб едно пакъ смърть, и затуй батачени

тръбваше да чакатъ редовна войска; дотогава, обаче, би

тръбало да се сражаватъ докрай. Ала тъкмо въ тая точка

направиха гв голъма гр-вшка : ето защо ги сполетъ печал

ната сждба.

1) .Записки" т. 111, стр. 292.
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И все пакъ тр-вба да признаемъ, че ако Батакъ не ле

жеше на самата най-далечна граница на възстаналата область,

войската щ-вше да стигне тамъ по-скоро, и ние не щ-Ьхме

днесъ да имаме една отъ най-мрачнигв страници въ исто

рията на оная размирна епоха.

Всички благоприятни условия тукъ си бвха подали

ржка, за да пр-вдизвикатъ н%що най-чудовищно.

Не стигаше, че едно единствено село остана да раз

чита само на собственнигв си мишци — защото споредъ

плана, ако помнимъ, тр-вбаше много отъ ближните села да

се притекатъ въ него, а не се въстява нито едно; не стига,

че туй самичко село лежеше още и на най-далечната точка

отъ всичките възстанически сили, че за своето изолиране

6% жертва не само на безтактностьта на общигв апостоли,

но и на невежеството на епохата и на наивностьта на всич

кия възстаналъ св-втъ тогава и на своите ратници — това

не било достатъчно : тръбаше слъдъ всичко туй нещастниятъ

Батакъ да бжде забиколенъ отъ най-закоренелигв главорези,

най-фанатизирани и невежи, които, за попълнение на злото,

беха и най-многочислени тукъ отъ всички други възста-

нали краеве.

Тикнато дълбоко въ недрата на Доспатъ, Батакъ лежеше

готовъ курбанъ на прага на Чепинския помаклжкъ и Родоп

ските кържалии за да бжде разкгрвавенъ съ единъ размахъ.

Отъ обявяване на възстанието до 25 Априлъ, батачени

п-вятъ бунтовни песни, както всвкжде другаде и, разбира

се, нищо не предприематъ. Не така било съ големците-аги

въ Чепинското корито — въ Ракитово, Дорково, Костан-

дово и Корово. Тъ съзнавали опасностьта на новосъздаде

ното положение и били сериозно загрижени да се . измък-

натъ изъ него. Правителството въ Татаръ-Пазарджикъ, зали

сано отъ много страни не било въ състояние да помисли въ

скоро врЪме за тъхъ. А за това тЪ знаяли още отъ пър

вите дни на възстанието. Както ни свидътелствува Берингъ,

който грижливо проучилъ въпроса, още на 21, когато Плов-

дивскиятъ мютесарифъ бъше въ Пазарджикъ и направи,

както знаемъ, екскурзия до Калагларе, която не донесе друго

осв-внъ страхове, защото се разбра, че властьта въ оная
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минута не е въ сила нищо да предприеме — още него

часъ, пазарджишките бегове, като се видели заплашвани отъ

къмъ Панагюрище и подъ страхъ, да не се нам-врятъ скоро

и подъ два огъня — защото предвиждало се възстание

и на отвъдния бр-вгъ на Марица, писали на Барутинския

кж.рагасж Ахмедъ ага да поведе родопските фанатизирани

пълчища на помощь на заплашваните еднов-врци по полето.

А пъкъ, отъ друга страна, противниците имъ, батачени,

имали задъ себе си, както се говорило, много други въз-

станали места, пъкъ още и сърби и московци. Агите като

претегляли гвзи важни обстоятелства, решили да направятъ

една необходима стжпка : да искатъ временно примирие отъ

Батакъ. Въ всички военни времена тази мерка е бивала

правена отъ по-слабата страна; да избегне съвършената

катастрофа и, като залъже противника ту съ едно, ту съ

друго, да спечели време додв се приготви. Требало наис

тина, да се почака, докато Ахмедъ ага привика своите хора

отъ Барутина и дори отъ по-далечни места изъ коритото

на Арда, и да се съедини съ чепинци.

Съ особенъ пратеникъ агите изказали желание да се

примирятъ. Вестоносецъ билъ Петъръ Говедаровъ, който

дотърчалъ до възстанническия лагеръ и разяснилъ мисията си.

Баташките пълководци, които малко познавали военна

дипломация, приели предложението.

Насредъ полето, между Ракита и Батакъ, решено било

да пратятъ комисари отъ една и отъ друга страна за спо

разумение. Отъ възстанническа страна били определени

Петъръ Трандафиловъ, Вранко Пауновъ и Ив. Божинъ.

Срещата станала на .тумбата". Отъ турска страна се явили

Мохамедъ Имамовъ отъ Дорково и махлебашиитв отъ Ра

китово и Костандово. Тумбата е малка могилка средъ ба

ташкото поле — продължение на блатото. Като защита на

своите комисари седели сто-двесте души турци по ре

брата на отсрещната височина „Голакъ", която съ разлатото

си туловище дели Баташкото блато отъ Чепинското корито.

Недалечъ отъ тукъ, по височините на „Царевъ Ко-

минъ" Петъръ Горановъ, съ своята свита на коне, чакали

резултата отъ преговорите. За по-трънливи въпроси, некой

отъ комисарите се притичалъ да земе мнението на воеводата.
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Работата била ясна : агите искали едно — никой да ги

яе закача; колкото за твхъ, те, разбира се, щели да сто-

ятъ мирни. А пъкъ ако било писано да стане българско

царство, гв отъ сега обещавали да му бждатъ поданници.

П. Горановъ отговорилъ наизусть, както знаялъ отъ

апостолските проповеди и отъ устава на революционните

комитети: мирното население не закачаме.

Разбира се, че онези аги не беха мирни хора, но кой

ги е разбиралъ тогава !

Тъй, малко по-късно, поетътъ идеалистъ, Ботевъ, обле*

ченъ въ формата на революционеръ-войвода, пуща единъ

върлъ черкезинъ, хванатъ, когато обира сиромашкия потъ.

Пустналъ го, защото оня, хванатъ и обезоржженъ, молилъ

и обещавалъ покорность. Сжщия день, щомъ бива пустнатъ,

хищникътъ билъ пакъ въ първите редове на бишобозуш-

кигв пълчища и налиталъ съ найголема немилость върху

изнемощълата възстанническа чета

Идеята си е друго, а действителностьта—пакъ друго.

Очевидно, агите сж били невежи въ всичко, невежи

дори и въ идеи и человеколюбиви идеали, само не въ едно:

да използуватъ момента отъ военно гледище.

Едничко условие имъ наложили батачени, а и него

хитрите аги съумели да обърнатъ съ главата надолу и пакъ

се изпълзнали изъ затруднителното положение. Батачени

били съгласни да ги оставятъ на мира, но и гв се задъл

жавали да отпуснатъ българските селяни въ Каменица и

Ракитово да се пр-вселятъ мирно въ Батакъ. Съ тази м-врка,

Батакъ пгвше да се усили съ нови защитници, а помаците

печел-вха нови врагове.

Но практичните стратези отъ Чепино, които не знаяли

наизусть никакви революционни устави, ето какъ диплома

тически разръшили тоя трънливъ въпросъ. Българските

махлебашии отъ Каменица и Ракитово били въ твхни ржцъ

птиче въ кафесъ, което угажда на господаря си.

Прочее, Мохамедъ отъ Дорково, братъ на х. Имамъ,

първенецъ, главния отъ прътоворящитв, подбралъ отъ Ка

меница чорбаджи Пею, и отъ Ракита Тошко Тупаровъ. На '

другия денъ отъ пръговоритъ, тъ се явили на мъстностьта
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Мехтера. Съ твхъ билъ още Метю Бекташътъ отъ Раки-

тово. Мехтаръ се нарича мЪстото до самия изворъ подъ Св.

Троица, — височинка надъ самия Батакъ.

Сега, гбхното послание било много практично и ясно.

Двамата коджабашии имали сърдечната поржка, да се

изправятъ пр-вдъ страшния баташки воевода, съ голъмия

калпакъ, и като му се поклонятъ най-страхопочитателно до

земята, да му кажатъ, че твхнитв хора като сжщи братия

си живъяли въ любовъ съ своите османски комшии и за

ради това не имъ е по сърдце да се пръселятъ въ Батакъ.

По този начинъ, вчерашното условие, разбира се, пад

нало, а пъкъ батачени н-вмали нуждната воля, за да го на-

ложатъ съ оржжие въ ржка.

Собствено, тъ нъмали и сила да сторятъ това, защото

б-вха сами. Тр-вбаше да нападнатъ тези турски села, още

докато е вр-вме, да ги обезоржжатъ и приведатъ въ покор-

ность, а не да се договарятъ съ тъхъ. Но за туй тръбаха

сили, каквито въ Батакъ нъмаше.

Оттукъ почва катастрофата. Чувствуващи своето без

силие, батачени тръбало съ нехайството на единъ фаталиггъ

да чакатъ оня часъ, когато ще легнатъ на дръвника подъ

гвкирата.

Съ залъгванията по твзи прътовори минаватъ цъли

три хубави дни: 25, 26, и 27 Априли. Разбира се, че из

губеното за Батакъ е било спечелено за главорЪзигв.

Въ слщото вр%ме не могло да се сбждне и едно друго

н"бщо за батачени, което можеше да има особно значение

за бждащата зашита на селото отъ неприятеля. Брациговци,

заедно съ околните села, събрани тамъ, изявили желание

да се пръселятъ въ Батакъ, но и това се осуетило.

Както планътъ за това пръселение, така и неговото

ощетяване станало по слъдующия начинъ.

Въ планътъ на вЪзстанието, който бъше твърд-Ь добръ

извъстенъ на Петлешкова, стои, както знаемъ, че всички

села отъ политв на Родопите се събиратъ въ Брацигово и

послъ, споредъ развитието на събитията, оттеглятъ се въ

планината къмъ Батакъ. Въ съгласие съ това, Петлешковъ

писалъ писмо до Батакъ, като искалъ мн-внието на бата
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чени, както и кждъ да се събератъ. Писмото отнесълъ на

26 Априлъ Ив. Глувчевъ, като ималъ за другарь едного отъ

външните села.

Сжщия день отъ Батакъ се били отправили за Браци

гово Ст. Поповъ, за когото говорихме подробно на свое

мъсто. Съ него тръгналъ П. Тошковъ, съ специална порж.ка

отъ баташкия комитетъ. Последната се състояла въ туй, че

батачени желаяли да знаятъ, какво става въ Брацигово, да

вл-взатъ въ споразумение съ своитъ съсъди и, въ случай

на нужда, да си помагатъ взаимно.

Ст. Поповъ, който избъта отъ Пещера, слъдъ няколко

дневно скитане се бъше прибралъ, както знаемъ, въ Ба

такъ на 24 сръщу 25 Априлъ. Той слъзълъ въ кжщата на

П. Горановъ. Тукъ имаше още забътнали пещерци: Кюсе-

ивановъ баща и синь, Христо Попче и Д. Миндовъ. Ст.

Поповъ обиколилъ слщия день баташкитъ позиции и тъй

като страхливиятъ вижда често повече отъ всъкой другь,

р-вшилъ, че Батакъ не може да се държи за дълго. Прочее,

той намислилъ незабавно да бъга за Брацигово. Ръшението

си съобщилъ на П. Горановъ, а тоя намислилъ да му даде

за другаръ и проводникъ единъ батаченецъ, по който да

може да чака писменъ отговоръ отъ Брацигово.

Ст. Поповъ и П. Тошковъ тръгнали отъ Батакъ по

скрити балкански пжтеки на 26 сутриньта.

Въ леглото на баташката ръка, на Поповъ чучуръ сръ-

щнали се обаче пратеницитъ отъ Брацигово и Батакъ. Ив Глув

чевъ ръшилъ да се повърне за нови инструкции, и вечерьта

всички били въ Брацигово. На другия день, 27, тамъ имало съ

брание на комитета. Написали ново писмо, което П. Тошковъ,

придруженъ отъ Г. Ангелиевъ, отнесли въ Батакъ. Писмото

гласяло, че Брациговци сж готови да се прибератъ на едно

мъсто съ Батачени, но искали отъ послъднитъ да имъ пра-

тятъ коне за по-лесно прънасяне. Гого Ангелиевъ заминалъ

сжщия день, 27, споразумението станало, и пръзъ нощьта

се върналъ, пакъ назадъ.

На 28, обаче, пристигналъ въ Брацигово батаченецътЪ

Ник. Хаджиевъ и разказалъ, че всичко е осуетено.

Ето какво се било случило пръзъ това връме.
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Батачени отредили около дв-бстъ коня1) и, карани отъ

двадесетъ въорлжени възстанници, подъ воеводството на

Златанъ Вълчиновъ, пратили ги въ Брацигово съ по два

праздни чувала всъкой. Казало се, че Дъдо Златанъ Вълчи

новъ може да пръведе конетъ отъ безопасно мъсто. ,

Но тази дружина не била достатъчно пръдпазлива.

Близо до Чанакчиево, тя налегЬла на турска засада и била

мъгновенно пръсната. Конетъ паднали плъчка въ турски

ржцъ. Но казватъ, че нъкои коне могли да се спасятъ и

върнали се въ Батакъ. Само единъ отъ възстаницигв, обра

зуващи ескорта, падналъ мъртавъ, а другитъ се изгубили

изъ гората. Никола Хаджиевъ можалъ да се добере до Бра

цигово и разказалъ за катастрофата. Планътъ за съединение

на Брацигово и Батакъ се осуетилъ. Брациговци тръбало

отъ сега вече да се свиятъ за винаги въ своята чорупка,

готови сами да се защищаватъ, както и Батакъ оставалъ

самъ, жертва на хищниците.

Додбто Батакъ и Брацигово губили скжпото си връме

за да се споразумъятъ и събератъ за взаимна защита, безъ

1) 1еремиевъ и Петлешковъ, .История на Бр. възстание" стр. 90, бълЪжатъ

183 коня; Бойчо .Батакъ" казва двЪсгЬ; А. Митевъ „Боягь около Брацигово"

съобщава за сто и седемдесеть, стр. 35; по голЪма точнесть не може Д1 се

постигне. Единствени писмнм източници за сждбата на прЬговоритв между

Брацигово и Батакъ сж кратките бълЪжкн, посветени за това въ книгата

на Бойчо, .Батакъ" и на А. Мишевъ, .Боятъ около Брацигово", но и двата

източника сд кждЪ малко, кждб много разноръчиви. А. Мишевъ пише, че

баташкигв чорбаджии пратили сто и седемдесеть коня, защото .нвкои си

чорбаджии' пъкъ отъ Брацигово пожелали да се укриятъ въ Батакъ

(Стр. 36). Види се, А. Мишевъ нвмалъ възможность да събере по-точни

свъдения за сжщинския характеръ на събитието. Той даже въ разказа си

прибавя, че брациговци се събрали и като намерили виновните двама, на

конто имената не сж дадени, казали имъ .съ голи сабли на ржцъч че ще

бждатъ заклани, ако насгояватъ да стоятъ на пръдателскага си идея, да на-

пустнагъ своитт, огнища и да идатъ въ Батакъ". Такова нъчцо никой не

знае и би било противологично. Бойчо иде по-близо до истината, като отб*-
лъзва, че Петлешковъ пратилъ писмо по Г. Ангелиевъ, съ което извЪстилъ, ■

че Брациговци съ всички села сж готови да дойдатъ въ Батакъ и искатъ

коне, коиТо имъ били пратени. Бойчо полага, че Гого Ангелиевъ билъ пра-

тенъ отъ Брациговци заедно съ Ст. Поповъ. Послъдния обаче е живъ и не

знае да е ставало това. Той прЪзъ врЬме на обсадата стоялъ въ Брацигово,

отъ дъто избъта само кога селото се прЪдаде. Относително датитв, и двата

източника сж твърд* неопр-ЬдЪлени, което се и разбира. Бойчо казва .Тъкмо

въ туй връме пристигна Г. Ангелиевъ и Ст. Поповъ и пр.*, а туй. „тъкмо

това връме' се разбира, по разказа на събитията, 27 или 28. А. Мишевъ

казва, че разграбването на баташкитъ коне е станало на 28, което е, впро»

чекъ, върно. Сжщата дата приема и .Историята на брациговского възстание*.
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нъщо отъ това да произлезе, врагътъ вършилъ своето си.

Всичката сгань отъ Доспатъ била свикана подъ знамената

и; подъ прЪводителството на Барутанлията Ахмедъ ага,

тръгнали за Батакъ. Предвождания башибозукъ отъ Бару

танлията е възлизалъ на нъколко хиляди.

На 29 Априли по мръкнало, стражата, която пазила

по далечния отъ Батакъ гребенъ на Семераланъ, заб-влЪза-

ла, че сганьта приближава откъмъ доспатския пжть пръзъ

Ташъ боазъ. Това било съобщено въ Батакъ и стражата

получила подкр-впление.

Но и тукъ, както на всички други м-вста, военната

наука на възстанницигв б-вше твърдв кжса. Т-б пазили на

главния отворенъ пжлъ, очаквайки неприятеля да дойде

подъ тъхнигв удари, безъ да слъдятъ неговитъ движения.

За нещастие, турцигв знаяли да върватъ и по околни

пжтища. Зараньта, на 30 априлъ, всичкиятъ башибозукъ

не само билъ задъ гърба на семераланската стража, но

слъзълъ на „Петрово бърдо", до самия прагъ на селото.

Единъ батаченинъ, уловенъ случайно изъ гората, билъ

пратенъ въ селото да яви на първенцитъ страшната воля

на башибозушкия пръдводитель. Посланието гласъло : бата-

чени — въ два часа вр-вме — да пръдадатъ орлжието си

и да върнатъ живи убитигв двама стражари, иначе— село

то ще се пръдаде на огънь.

Но и куражътъ на батачени още не билъ съвсвмъ из-

гасналъ. Тб се осмълили да пръдизвикатъ Барутанлията на

борба: отказали да изпълнятъ желанието му.

Тогава, боятъ се почналъ.

За да разберемъ по-добръ дъйствията на едната и на

другата страна, нека направимъ малко едно описание на

полесражението.

Батакъ е разположенъ надлъжъ по двата бръта на

една балканска рЪчица, наричана Баташка рЪка, по долътъ

на която се нижатъ двата реда селски кжщи, покрити съ бал

кански плочи. Паралелно съ селскитъ- кжщи, които лежатъ '

няско въ хвсния долъ, точатъ се самите брегове на реката,

които заграждатъ леглото й; тъ иматъ голъ гърбъ и гор-в

се вълнуватъ ниви и ливади. При туй разположение на
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Батакъ, въ него се влиза отъ четири страни: по двата

входа, отъ долния и горния край, двто протича р-вката, и

по двата издигнати брътове отъ лъво и дъсно, които не

сж стръмни 'и високи. По долътъ на р-вката, отъ горния

край, се отива въ Доспатъ, а пъкъ отдолу пжтьтъ води за

Пещера.

Турската сгань, разбира се, идва отгоръч Тукъ, близо

до селото, долътъ на Баташката ръка се раздъля на двъ\

или по-добръ, р-вката получава притокъ отъ дъсно, който

разсича пакъ съ долъ високия двсенъ брътъ. Покрай- този

долъ криволи Чепинския пжть. Разлата цълина, която оста

ва въ жгъла, ср-вщу двата гвзи дола, се нарича Петрово

бърдо.

Тукъ, имено, на Петрово бърдо се появили турцигв,

рано утриньта на 29 априлъ.

Часть отъ башибозушката згань се тълпила въ низи

ната, край Чепинския пжть, готова да се плъзне по бръта

отсамъ и да обхване цълия дъсенъ клонъ надъ селото.

Тукъ сж, обаче, позициитъ нареггъ отгорв на долу :

Беглишкитъ- хармани, Кънева борика, Царевъ коминъ и

Свети Георги. Тъй като мъстностьта между Царевъ коминъ

и Беглишкитъ хармани, на длъжъ по Чепинския пжть и

въ фронта сега на неприятеля, не била достатъчно запазе

на, а пъкъ се заплашвала да бжде незабавно нападната,

П. Горановъ побързалъ да събере отъ Св. Георги и Ца

ревъ коминъ стотина души и затекълъ се да хване моги

лата Кънева борика ').

Сжщевръменно едно отделение отъ двъств триста ба

шибозуци бързали за сжщата височина и, като се видъли

изпреварени, заели въ л-вво бърдото Св. Троица.

Мъстото, което държали батачени, е здраво и надеждно,

ала сами батачени не бъха ни здрави, ни надеждни. Още

откакъ виждатъ сега отблизо врагътъ на сръща си, страх

ливия червей ги заяда много дълбоко въ сърдцето.

0 Зах. Стоячоиъ казва: Влашка могила подъ Кън.-ва борика, (.За

писки* т. III, 318), което не е точно. Азъ згнаиъ описанието на Бойчо, което

при моята обиколка намЪрихъ за нЪрно. - > •.
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Клсо и ясно: бъгството почва прЪди да пукне първа

пушка ; гвзи, които останали, гб не помнили отъ страхъ

себе си

П.

Начало на деморализацията. Агитатори отъ стария лагеръ. Богданова-

та кжша. Първо предаване на оржжието. Клане. Всичкото оржжие пръда-

дено. Касапница. Случая въ училището. Последно клане въ черковата.

Забъгналигв се прибрали въ село, а тукъ сега ста

рото дъление между благоразмни и революционери загово

рило съ най-голъма сила. Ангелъ и Вълко Ковлакови и

Г. Серафимовъ се качили на Св. Георги и пустналн дума

между момчетата, да се прибератъ въ село и тамъ да се

защишаватъ. Идеята била, да слъзатъ долу за да може

послъ- да се каже, че селото не възстанало, но турци на

паднали, а гб си защищавали огнищата. Такъвъ билъ гла-

сътъ на благоразумието.

Всъкога въ великитъ събития началото на деморали

зацията се заключава въ туй, че хващатъ високо да гово-

рятъ ония, които по-напръдъ сж мълчали 2).

0 Тукъ Бойчо даже дава имената на забътналигЪ, (.Батакъ', стр. 55),

което не се опровергава отъ живи поборници. Нека припомнимъ, че Бойчо

е псевдонимъ, а сжщински авторъ е героятъ на тъзи първа среща съ тур-

цитЬ, П. Горановъ. За историята е важно да се знае хода на събитието, а

частноститт» се изпушатъ. Те биха имали место и сж ценни въ монография,

като тая на Бойчо, дъто тръба да се пръдадатъ и местните разпри. Сетне,

историята отбелезва: геройствата, заслугите или грешките, направени отъ

отделни лица, само кога извършеното отъ тЬхъ е влияло на обшия ходъ на

работигЬ; но че Иванъ и Стоянъ изпомежду другите били по-малко или по

вече прилежни да изпълнятъ дълга си, — съ това историята не може да се

занимава.

*> Всички писатели, като Бойчо и Г. Димитровъ, говорятъ единодушно

за безмислената постжпка на благоразумните, Зах. Стояновъ отива дори по-

далечъ съ своя ръзъкъ тонъ: .Чорбаджийското калпаво владичество', казва

тоВ, .това подло съсловие*, хората на ьоето и въ Батакъ, както всъкждЪ

другаде .си останали чисти кръстени турци",— .тръгнали по позициите и

изъ селото да проповъдватъ и обезсърдчаватъ, кого где сръщнатъ, да хвър

ляли оржжието и с-бки да си седълъ на местото. Вследствие на туй вжт-

р-Ьшно предателство, момчетата отъ много позиции се върнали въ селото

■'оставили Мъчгтата си въ разположение на неприятеля' (Злпискй 320).

За жалость, азъ не мога да се съмнявамъ, че Зах. Стояновъ е правъ

гь възмущението си, макаръ и да е преувеличено раздразненъ въ изразите;

чорбаджия, въ истинска смисъль на лумата, въ Батакъ не е имало. Но
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Разбира се, че самитв думи, които Кавлаковци разпу-

щали между борцитв на Св. Георги и другадв, или по

добри, доколко тв сж идентични, не може да се пров-ври :

всички ония хора сж отдавна между мъртвитв. Вълю Кав-

лаковъ е дори първата убита отъ турски куршумъ жертва

въ Батакъ. Турцитв, стр-влящи отъ Царювъ коминъ го про

стрели на площада пр-вдъ черковата. Погребението му, каз-

ватъ, станало тържествено.

Четата отъ Св. Георги се поддала на отровата и се

прибрала въ село. Това е била първа и ръшителна стжпка

аа окончателно предаване: веднажъ околните височини на-

пустнати, не може да се мисли за защита въ едно село,

мушнато въ дупка, което може да се пали и обстр-влва

отъ всички страни. Хората отъ Царювъ коминъ посл-вдвали

сжщия прим*връ, а сл-Ьдъ твхъ се повлекли и хората отъ

Кънева борика и срЪщу Св. Троица.

Отъ посл-вдното м-всто, П. Горановъ вече отсжтству-

валъ въ тоя моментъ. Като видвлъ, че хората отъ другигв

позиции се разбътватъ, той оставилъ за свой зам-встникъ

Серафинъ Милевъ Лулчовъ и припналъ до село, за да разу

беждава да се повърнатъ по позициите. Но въ негово от-

сжтствие хората му сжщо потеглили назадъ за по домо

вете си.

Турцитв използували сгодната минута на общо раз

клащане и завзели м-встата на възстанницитв.

Хората на Беглишки харманъ, подъ воеводството на

Ст. Трандафиловъ, най-ближна позиция при самия горенъ

уместно е пакъ да забележа — азъ разгледвахъ и на друго место тоя вь-

прось — че нито последствията на печалната 1876 г., нито всеразрушающата

сила на летящите години не разрЪши тоя вЬченъ споръ между благоразумни

(.чорбаджиите* на 3. Стояновъ) и борци и революционери. Възстанието,

макаръ и въ кръвь потопено, донесе чужп намеса и освобождение —тъй

както очакваха борците — а благоразумните останаха прави въ своя въз-

гледъ, че подобно слабо възстание, като това въ 1876 г., зето самб по себе

си, противъ една Отоманска Империя, страшилище даже за велики сили по

своята военна мошь, е безумие. Драматизмъгь, обаче, се заключава въ туй,

че годините и разумътъ оправдаха и едните и другите, безъ да разрешатъ .

спора. Днесъ нЬма живъ поборникъ и то отъ най-ярките революционери —

това азъ казвамъ слЪдъ старателно изслушване, — който да не е убеденъ,

че делото на 1876 година е било луда работа, само дето освобождението

дошло .дюшешъ' — ако искамъ да се ползувамъ съ юморния говоръ на

мнозина — и покрило всичко. Но се пакъ освобождението дойде — т. е. чуж

дата яамеса се предизвика точно, както планираха лудите необмислени глави.



Възсганието въ ГУ-тия окржгъ 237

входъ въ селото, повлечени отъ общия потокъ на демора

лизацията, сжщо се разбъгали, макаръ и не всички. На бол

шинството въ единъ мигь се понравило, види се, да влъ-

затъ въ старата си роля на мирни селяни, защото изглеж

дало явно, че играта, която б-вха тъй лекомислено почнали,

е твърдв опасна. „Вижда се, бълъжи уместно „Бойчо",

че всичката история на приготовленията и на самото въз-

стание, всичките по-напр-вжни въодушевления и възторзи

не сж били друго освънъ минутно рабско увлечение"1)-

Горановъ продължилъ пжтя си за въ селото. Било около

три часа слъдъ пладне. Ст. Трандафиловъ и Тодоръ п. Ней-

чевъ, които макаръ и съ малцина момчета, останали още

на Беглишкигв хармани, помаяли се тамъ нъколко време

и престрелвали се дори съ врага, а послъ, кждв 1 1 часа

по турски (около 5— 6 часа), и те се отдръпнали вжтре.

Тодоръ п. Нейчевъ съ неколко души влезълъ въ кжщата

на Джамбазови, а Стефанъ Трандафиловъ зелъ въ лево

къмъ твхната собствена кжща. Тукъ баща му го възпи-

ралъ, да си остане въ кжщи, но той, следъ малко маяне,

побързалъ къмъ долния край, за да се измъкне, това го и

спасява, наистина, после.

Отъ тоя моментъ, за борба и сражения не е могло

вече да се мисли; оставало само поле за частни престрел-

ки отъ разни кжщи ; оставало е поле и за най-посл-вдното

— за пожарища и свчь.

Тодоръ п. Нейчевъ отъ Джамбазовата и Ст. Транда

филовъ отъ твхната кжща, разположени едната отъ една,

другата отъ друга страни на главния входъ, спиратъ

единъ моментъ победоносното влизане на турцитв въ село.

Забъгналитъ четници се скрили, както казахме, вевкой

у дома си.

Турцитв заели на разредена верига височинитв 'и до-

пр-вли непосредствено до селото.

До Богдановата кжща, на долния край на селото,

имало недоправена сграда, още безъ покривъ, отъ тамъ

хвърляли П. Горанови. Надъ Богдановата кжща имало

три-четири чаркове, които първи пламнали.

1) .Батакъ' стр. 56.
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Още отъ началото на бягството, дигнала се страшна

суматоха. То било общо бътане и щуране, кой кжд-в да се

скрие, Моментътъ е добр-в описанъ отъ Бойчо, по разказа

на самия П. Горановъ. Ние ще приведемъ твзи думи, защото

въ вврностьта имъ н-вма кой да се съмнява, а гв гово-

рятъ освънъ за хода на събитията, още и за туй, какви черни

страни има едно селско масово възстание, двто задъ гърба на

борящигв се четници пищатъжени и двца. „Улиците на селото,

казва Бойчо, представлявали страшна трагична и печална

картина, когато влвзълъ Петъръ Горановъ вжтръ въ село

то. Било пладнина, часа кждв 8 по турски (около 3 — .4

слъдъ объдъ). Мжже, жени, двца и старци бътали насамъ

нататъкъ по различни посоки и никой не можилъ да опръ-

дъли наклдъ бвга и защо бвга. По-гол-вмигв викали, по-

малкигв плачели, двцата пискали . . . Мжжетъ стояли посър

нали, трепнати и като автомати машинално вървъли по

женигв си. Всички държали оржжието си, но го държали

като безъ цъль. Едни нарамили пушкигв, а въ рлцъ при-

гърнали едно или двв двца, други награбили дрехи, трети

скжпи ввщи и богатствата си, четвърти подкрвпяли стари-

тв си бащи, иди майки и разнообразието се допълвало съ

всевъзможни картини! Едни бвгали да търсятъ мЪста,

които да не сж. изложени на пожаръ, други носили да за-

копаватъ слестения си потъ, трети се мжчили да се осво-

бодатъ отъ домашнитв си, за да отиватъ да се биятъ съ

неприятеля ; но женитв и дъцата съ отчаяни ревове се

хвърляли върху имъ и ги запирали"1)-

Горановъ се опиталъ да събере въоржжени хора за

защита, и викалъ кого д% сръщне по улицитв ; той за-

плашвалъ, убвждавалъ, защото явно било, че селото ще се

прввърне въ прахъ и пепель. Никой не го чулъ ср-вдъ

всеобщата обезумвлость. „Всички само го гледали съ пе

чалните и безмисленитв си очи и като че се чудили на

ума му".

Паниката била безподобна и „въ пълния смисълъ на

думата".

1) Ср. сжщигб впечатления у 3. Стояновъ .Записки* 324, д*то се

«сритикува системата на цЪлото възстание.
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Както и да е, ала не избътали хората само отъ едно

мъсто— отъ Голагонката, кждъто командували Колю Цър-

пювъ и Тодоръ Колчювъ. Голагонката е брадавица по лв-

вия бръгъ, задъ чарковегв. Тукъ се били закрвпили до

тридесетина души. Първи тъ загърмъли противъ ония пъл-

чища, които нападали отъ долния край ; а тукъ еж били

енимахленци. Тръба да забълъжимъ, че едновръменно съ

пълчищата на Барутанлията, които настжпиха првзъ Семе-

раланъ, отдвено привтасватъ чепинскитъ помаци— мирнитв

договорители отъ вчера и завчера ! — а отъ долна страна

идатъ енимахленци и осеновци. Предварителното съгласие

между всички за общо и съвмъстно нападение личи ясно1)-

Въ единъ мигъ селото било обхванато отъ всички

страни. Гладната за шгвчка и кръвь сгань, като се прото

чила като дълга скоба по лъвия и двения бръгъ надъ

селото, заприщила въ единъ мигъ изхода и отъ долния

край, отдвто можеха нещастнитв заприщени да се измък-

яатъ за къмъ Пещера.

Но ето, приблизително, общото разположение на пъл

чищата, които нападатъ: отъ долния край налитали Кара-

булакъ, Енимахле, Осеново, Фотенъ, Настанъ, Грутно ; отъ

горв : Касякъ, Неплии, Доспатъ, Барутина, Аланджиево,

Жижево и чепинскитъ села.

Осеновци, енимахленци и други се покатерватъ върху

Калина бърчина, при долния входъ, отъ лвва страна ; ка-

терятъ се по ребрата на Божаново дере.

1) За нападенията на този день Зах. Стояновъ пише много неточни

работи. Той приема, че всичко туй е станало на 31 априли, (.Записки* 317).

Но априлъ мъхецъ, разбира се, има само тридесеть дни. Между другото, той

споменува, че отъ прЪдводителигв баташки тоя день се най-много отличилъ

Ст. Трандафиловъ, .който се пустналъ съ 15—20 души чакъ въ позицията

на нападателите, безъ да се повреди ни единъ отъ дружината му". (.Запи

ски* 323). НавЪрно, думата е за бъчетвото на Ст. Трандлфиловъ съ седемна

десета души, за което споменувамъ на свое мЪсто. Г. Димитровъ, (.Княж.

бълг.* 445), който преразказва събитието напьлно споредъ 1>ойчо, твърди,

че Горановъ, нападнатъ на Гробето, .принудилъ се н той да отстжпи за

селото*. Обаче за отстжпление не може лума да става, когато I орановъ самъ

казва, че момчетата му се разбътали. (.Ьойчо* .Катакъ* 58) Горановъ е

живъ и пакъ подтвърдява това. Изобщо» всичко, що е разказано за Катакъ,

като сражение и дори малкото пръстр-Ьлки, конто и азъ самъ сп менувамъ

тука, би трЪбало да се зематъ, като часть отъ общою бягане, при което

«дннични личности прибъгватъ до самозащита.
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Сръ-щу гЪхъ привтасва П. Горановъ съ малкото души

см"вли хора, които го сл-вдватъ — не повече отъ четири-

десеть души. Тв възл-взли сега на Гробето. Завързала се

малка пр-Ъстр-Блка. Тукъ билъ изкаранъ и черешевъ топъ.

Башибозуците се оттеглили за минута.

 

П. Горановъ

Пушки загърмели отъ всички страни, придружавани

отъ дивия ревъ на несм-Ьтна тълпа разбойници.

Останалитъ1 на Голагонката борци се държали по-упо

рито и продължили своя огънь. НЪколко знаменосци отъ

турска страна паднали единъ сл-Ъдъ другъ. Зганьта напрал*

въ полукржгъ отъ три страни и въ гжсти редове се^втур-

нала да задави юначната шопа борци. Завързала се ожесто
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чсна схватка. Но слъдъ сдинъ мигъ позицията вече не

сжщесгвувала : тамъ се развЪвалъ полумесеца.

■ Сега, нападателите се обърнали съ всичьси сили къмъ

Гробето. Тукъ работата се 'свършила по лесно. Върху

малката дружина на Горановъ полетълъ кръстосанъ огънь

отъ разни страни. Нъколко души паднали ранени; мигомъ

останалите живи се разбътали. Самъ воеводата се запж.-

тилъ мирно да си върви у дома.

" ' ' Исканията на Барутанлията били ясни: пушките да се

пръ\цадатъ и двамата стражари да се върнатъ живи. Послъд-

ното не могло да се изпълни, ала убийците могли да бж-

датъ хванати . и опрощението да се изкупи. Съ една дума,

тукъ, както въ Копривщица, между благоразумните изникнала

една и сжща идея : да хванатъ всички виновни, да ги навър-

Жатъ и пръдадатъ на неприятеля, за да спасятъ собстве

ната си кожа

При Ст. Трандафиловъ, както твърди самъ той, се

явили Ангелъ Кавлаковъ,.Тодоръ Христовъ, Серафимъ Геор-

гиевъ и др. за да го вържатъ; той се възпротивилъ и про-

пждилъ ги. Събрали се тогазъ всички, които убили стр

жарите, и хванали пжтя къмъ долния край, за да избътнатъ.

Поели по Калино бърдо. Но скобата на башибозушката

обсада била вече сключена, та б-вжанцигв били посръщнати

отъ неочакванъ залпъ и повърнали се. Тогава извили къмъ

Богдановата кжща, отдвсно, пакъ на долния край. Тъй като

се мръкнало, те направили новъ опитъ. Извили тоя пжть

пр-Ьзъ р-вката въ л-вво, по стръмното ребро на Пюскюлиева

(пъсъклива) скала. Сега вече пробили. Ст. Трандафиловъ,

споредъ както разказва самъ, повърналъ Ангелъ Цочевъ

назадъ, да обади на П. Горановъ, за да се измъкне и той

по сжщия пжтъ. Ангелъ Трепковъ и Илия Дроплювъ из

вели Горановъ по стжпкитв на Ст. Трандафиловъ, съ което,

впрочемъ, самъ П. Горановъ не се съгласява *)

а *) Но както за този моментъ на избягването, така и за непосредствено

лръдшествующигЬ случки има оше една интересна версия. Азъ где я при

веда за любопитство и като илюстрация, безъ да правя окончателни заклю

чения, за което ми липсватъ нуждите данни. .

Отонъ Ивановъ, който., въ битностьта си пещерски околийски начал-

ликъ, по поржка на Зах. Стояновъ; събиралъ сведения по възстанието, сп«-
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Заключението е неизменно и едно: пр-ЬдводителигЪ, а

заедно съ гвхъ, нЪкои по-см-вли и по- щастливи ратници

усп-Ьли да се измъкнатъ. Ангелъ Благоевъ Джурковъ е живъ

и подтвърдява казаното отъ Горанова. И наистина, той билъ

пратенъ още при бЪгство, а не сл-вдующия день. Колкото

менува въ записките си (стр. 2, точка 4) между другото, че П. Хаджи Го-

ревъ (П. Горановъ) пр-Ъзъ нощьта, слЪдъ като се почнали нападенията, .по-

бегналъ изъ с. Батакъ съ цялата си фамилия, безъ да обади никому, и

утриньта проводилъ известие чрезъ слугата си Серафимъ Нисторовъ да бе-

гатъ всички, сл-вдстзие на което обезкуражилъ батаченигв и те влели въ

споразумение съ врага за предаване".

П. Горановъ опровергава всичко туй съ особна бележка. Азъ ще я

пр-вдамъ тукъ ц-бли, защото бележката хвърля светлина върху единъ инте-

ресенъ моментъ отъ баташката грозна сждба и читательтъ, въ беглия раз-

казъ на П. Горановъ, ще има една илюстрация за цЪлото събитие. Допушамъ,

че г. Горановъ преувеличава нЪкои свои действия ; но читательтъ вече знае

моето мнение за всичко онова, що се извършило при нещастната защита

на Батакъ, та не е яуждно, мисля, да правя особни коментарии и тукъ. Ето

бележката :

.На 30 Априлий 1876 година нападнаха башибозуците на чело съ

Ахмсдъ ага Барутанлията с. Батакъ, като най-първо се явиха на западната

страна на селото — Петрово бърдо Азъ, П. Горановъ, потеглихъ съ една

дружина възстаници — около стотина души,—срещу техъ, вънъ отъ селото,

около полвинъ часъ, на .Кънева Борика". Като пристигнахме на местото,

отъ башибозуците се отделиха около двесте души срещу насъ, съ викаае

и псувни. Ний се пустнахме срещу техъ съ сжщото. Спрехме се и хва

нахме въ изровени места позиция. Те се упжтиха къмъ тепето Св. Троица

и се разпоредиха да сечатъ съ балтии дървета, задъ които да се вардягь,

въ сжщото време пристигна единъ възстаникъ и ми съобщи, че отъ пози

цията Св. Георги всичките възстаници влезли въ селото, по приказанията

на трима баташки първенци. Именно : Ангелъ Къневъ, Вълю Кавлакъ и Ге

орги Серафинъ, азъ се споразумехъ съ моите другари и тръгнахъ за селото

да изуча причините и ги убедя да излезатъ всички на местото .Кънева

Борика". Влезохъ въ селото, разправихъ на С. Трандафиловъ и до гдето

говорихме още, дружината отъ ,К. Борика", изъ разни места влезла гь се

лото и оставила позицията, нЬмаше що да се прави, азъ викахъ изъ селото

да излезатъ отъ кжщите, защото турците живи ще ни изгоратъ, никой не

се виждаше въ Селото. Стефанъ остана надъ селото съ една дружина огь

нЪколко души. Близо до селото, на .Гробето", чакахме пристигането на
башибозуците, които бЪха зели позициите: .Кънева Борика' и .Св. Георги ■•

Башибозуците пристигаха медлено къмъ селото, трима отъ моята дружина

прекараха и дървенъ топъ. Като наближиха турците, отвориха престрелката,

хвърлихме и топа два пжти. Турците като чуха гърмежа на топа, всички

легнаха по гърба си, отъ противната страна други башибозуци градъ кур

шуми сипеха върху насъ, ний лежехме по коремъ и не можеха да ни улу-

чатъ. Това трая около два часа. Като видеха моите другари, че и съ топа

не можихме нещо да направимъ на турците, единъ по единъ избегаха въ

селото, азъ съ слугата си Никола Неновъ останахме на позицията и следъ

малко и ний бехме въ селото и се спрехме при училището, тамъ бе и учи

теля Тонжеровъ и неколко души батачене. Като видехъ, че батачене се

уплашиха, уплашихъ се и азъ ; нямаше що да се прави, освенъ да можеиъ

да излеземъ отъ селото, тамъ беше и Серафинъ Милевъ, не мой слуга,

както е з»б*лежилъ Отонъ Ивановъ, а другъ баташки житель,—пратихъ го
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за действията на Ст. Трандафиловъ, ние ги предадохме по

собствения неговъ разказъ. Едно е безпорно : Ст. Транда

филовъ сжщо напустналъ — по-рано или по-късно— бащи

ната си кжща и послъ- избъталъ отъ селото.

Селото останало безъ пр-вдводители и готова плячка

въ ржцътъ на кървожаднигв разбойници.

Сл-вдъ здрача, въ тихо настжпилата пролътна вечерь,

пушканията продължавали отъ всички страни и всвли ужасъ

{йй^^-^д^;.*^^^..^'. * ■*

въ Трендафиловата махала да обади на Трендафилови и всички тамъ въ кж-

щята събрани, да потеглятъ всички къмъ долния край на селото, дъто и азъ

съ няколко души се упжтихъ за тамъ. Като минавахме при моста, събрани

около 30 души батачене въ Капинчовия дюкянъ, единъ отъ тбхъ, именно :

Илия Дроплевъ дигна пушката срвщу менъ да ме застреля. Георги Тюфек-

чията дръпна пушката и азъ си заминахъ нататъкъ. Накрай селбто се спр-вх-

ме и се сражавахме съ други башибозуци. Серафинъ Милевъ се повърна

отъ Трендафилови и ми каза, че гв не нскатъ да излъзватъ изъ селото, при

стигна и Стефанъ Трендафиловъ съ триесетина души по ввщи пушкачи, но

слЪдъ като се притемни, изгубиха се. Серафинъ Милевъ ми каза йоще да

се не връщамъ назадъ въ селото, защото ще мя убиятъ ; азъ нъмаше какво

друго да правя освънъ да гледамъ по който и да е начинъ да излъза изъ

селото.

Георги Кюсеивановъ, Иванъ Кюсеивановъ, Христоско Попче, Мито

Миндовъ — всички пещерци около мене се въргЬха. Като се притъмни ху

баво, Ангелъ Пигуроновъ, батаченецъ, ни поведе пръзъ краятъ на селото

въ едно дълбоко дере, още мнозина отъ тоя край батачене, мжже, жени и

д%ца, и щомъ наближихме турската позиция, обсипаха ни последните съ

куршуми. Сл-вдъ като отговорихме и ния съ нъколко вистрЪла, всички наши

избъгаха обратно въ селото. Слугата ми и азъ, като останахме сами, и ний

се върнахме въ селото. Сл-вдъ дълго обикиляне изъ празднигв кжщи, едвамъ

можахме наново да намъримъ пещерци съ 10-на души батачене, азъ имъ

пр-Ъдложихъ, както и по първий пжтъ, да насилимъ съ оржжие върху по

зицията, да излъземъ, макаръ и съ жертви. Съгласиха се и всички тръгнахме,

но изъ друго мътто излъзохме, безъ никакви жертви. Щомъ захванахме изъ

балкана, азъ и слугата ми се спръхме. Пратихме Ангелъ Благовъ Джурковъ,

който е още живъ, да ся-Ьзе изъ сжщото мЪсто въ селото, гдъто б-вха се

събрали най-много мжже, жени и д-вца — въ Богдановата кжща, дъто сж

били и неговигв д-вца; той отиде, ний го чакахме, и слъдъ малко, колкото е

имало тамъ човъци, жени, дъца съ него заедно пристигнаха — въ които

бъмие и моята фамилия, съ изключение на майка ми, братята ми н дъцата

имъ, които станаха жертва на турския ножъ.

Не е истина, че азъ съмъ избъгналъ съ фамилията си, безъ да обадя

никому това. Това е подла и шарлатанска лъжа, човъка е още живъ, който

се върна и съ него мнозина мжже, жени и д-вца, съ които и моята фамилия.

Азъ не обезкуражихъ батачане, а тъ мене обезкуражиха, като искаха

да ме убиятъ и се оправдан гъ на турцигв. Това е истината надъ истините.

Можало ли е на другий день да пращамъ човъкъ въ Батакъ, когато

турцигв бъха заобиколили селото отъ всички страни и не можеше птичка да

пръхфръкне и то Серафинъ Мялевъ, който не е билъ съ менъ, нито е пъкъ

излизалъ отъ селото на вънка. Здравия човешки разумъ зима ли го?

ТЬзи, които накараха да се пръдаде орхжието, тв бъха противници

на възстанието, но мълчаха, защото ги бвше страхъ ; па щомъ настжпиха

турцитв, тъ се явиха първи при Ахмедъ ага Барутанлията за пръдаване на

оржжието, но те и първи станаха жертва на турския куршумъ.*
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въ душата на сплашенитъ б-вдни селяни. Башибозукътъ стръ-

лялъ на посоки върху жилищата, които вече били изпразд-

нени. Всички се затворили въ избрани по-яки домове, които

по-мжчно могли да се подпалятъ: Такива здания били чер-

ковата, училището и Кереловата кжща, въ центра на селото.

Много съмейства отъ долния край били събрани, както ка

захме, въ Богдановата кжща ; сжщо нъкои се закрепили въ

Келешовата кжща, отъ л"вва страна на ръката въ самия долъ

и отъ тамъ стръляли върху налитащигв откъмъ Пъчгекливата

скала башибозуци.

Налегнала тъмна, ужасна нощь, проръзвана феерично

отъ прехвърчащи куршуми и отъ искрещи се въ бездън

ното тъмно небе пламъци на разбъснълитъ внезапно стра

ховити пожарища. Ревътъ на повилнъли нападатели и пи-

съкътъ на изгубени майки и двца, на ранени — валящи

се по разни кжтове — и на затрупани и задушени по

пламналите кжщя нещастни, допълнятъ картината.

Мирното и щастливо до тогава село се пръвърнало въ

всепоглащающъ центавръ и въ адска гробница за своитъ

собствени рожби.

Отъ този часъ вече по-нататъкъ слдбата на Батакъ е

само агония. Ние ще прослъдимъ накратко гвзи ужасни

часове и докрай, макаръ че тв, сами по-себе, не пръчдставля-

ватъ моменти въ самото възстание. Тръба да приемемъ, че

съ разбиването на въоржженитъ ,сили на революционерите,

пр-встава и всвко възстание; всичко друго, що слъ\два, би

съставлявало страници отъ своеволията на турското влади

чество въ България.

I На 1 Май, ц-влиятъ день, положението почти не се

измънило. Пожарътъ продължава да взема все по-големи

и по-голъми. размъри. Батачени защищавали своите сборни

пунктове: Богдановата и Кереловата кжщй, училището и

черковата и кжщата на Джамбазови отъ горния край.

Отъ всички гвзи пунктове, сждбата на жертвите въ

Богдановата кжща тръбало * най-скоро да се р-вши. Тази

кжща, която е слъдъ освобождението съградена отново|и

по-образъ на старата, се намира на самия доленъ край на

селото, построена1 върху малка тераса по ребрата на дв-

■
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сния брегъ и осамотена. Кжщата била на два етажа, безъ

прозорци на долния етажъ, който се счита оборъ за до

машния добитъкъ. По тоя типъ сж построени и сега много

отъ баташките жилища. Сега, въ Богдановата кжща били

събрани повече отъ 200 души, мжже, жени и дъца. По-

р-вшителнитв мжже напустнали тази кжща и се прибрали

въ черновата, като на по-защитено мъсто. Отиването дотамъ,

обаче, не било безопасно, защото неприятелски куршуми

свободно свирили изъ отворените улици и дебнали, жертвите

•си. ОсвЪнъ това, на 1 Май много отъ по-дързостнитв й ла

коми за плечка башибозуци кръстосвали вече изъ селото,

3. Стояновъ, който отъ всичко, що е написалъ, най-

фантастиченъ е въ разказа си за сждбата на Батакъ, казва,

че на 1 Май станала я най-отчаяната битка между баташ

ките възстаници и башибозуците на Барутанлията. Въ една

минута около четири хиляди пушки еж изгърмявали и отъ

дв-втб страни. ') Явно е, че за. никаква битка между въз-

■станници и башибозукъ на 1 Май не може дума да става.

Затворени по кжщята, батачени пушкали наистина, отъ

вр-вме на време, ала само за да отпждятъ подпалвачите,

които охотно се доближавали, за да турятъ запалена главня

подъ гявурската кжща. А башибозукътъ стрълялъ на при-

ц-влъ, дъто му се видъло по интересно.

Въ неделя зараньта, на 2 Май, Енимахленския башибо

зукъ, който специално обсаждалъ Богдановата кжща, на-

правилъ хитри маневри, за да придума обсадените да се

пръдадатъ : нъколко души, които били познати на батачени,

защото Енимахле е комшийско село, се доближили до

сградата, прикрити задъ околните кжщи, и казали съ ви-

сокъ гласъ, че никому нищо нъма да стане, само тръба да

си дадатъ оръжието и да идатъ да гасатъ запалените си

кжщи. Болшинството отъ затворените се поддало на при-

мамванията, на всички се пгвло да подишате чистъ въз-

духъ и да се погрижатъ за опожарения си имотъ. Пъкъ и

нъмали надежда ни за помощь, ни за спасение : се тръ-

баше еднажъ да се пръдадатъ на милость на врага.

1) .Записки' 382. >
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Оржжието било прибрано ма бърза ржка, н-Ьчолко

души го сграбчили и бърже го отнесли въ лагера на ра

достно настървените разбойници.

НЪкои отъ доживелите батачени твърдятъ, че преда

ването на Богдановата кжща станало въ сжбота, на 1

Май, което не отговаря на развитието на работите.

И тъй, пушките се дали.

Тогава, кървожадната сгань мигомъ налетъла отъ всички

страни върху беззащитните жертви. Първо претърсили и

разблекли жени и мжже — за да зематъ всичко, що е ценно.

Почти едновременно се почнало и клане : кой когото долови.

За да не зацапатъ дръхитъ, които башибозукътъ ис-

калъ чисти да ограби, извели жертвите си вънъ, поставили

дръвникъ, съблекли ги и после клали, собствено, секли ги,

като дърва за горене : стръкъ по стръкъ, единъ по единъ.

Въ сжщото време, измамата се повторила и на горния

край и сжщо имала успъхъ. Ахмедъ ага Барутанлията пра-

тилъ до събраните въ черковата единъ куцовлахъ, локаранъ

отъ планината, дъто пасълъ своите стада. Този куцовлахъ

билъ запознатъ съ батачени, защото отдавна пр1жарвалъ

по тия места. Той билъ сега пратенъ да доведе Ангелъ

Кавлака въ стана на Ахмедъ ага, което и сполучливо из-

вършилъ — разбира се, пакъ подъ пр-вдлогъ, че "предво

дителя на башибозуцигв иска миръ да сключи и да поз

воли на гяурите да огасятъ подпалените си кжщи. Кавла-

кътъ отишълъ самъ въ турския лагеръ, дето било запове-

дано да му дадатъ свободенъ входъ.

Всички живи поборници разказватъ, че Ахмедъ ага

тържествено се клелъ да не закача никого, ако раята мирно

сама предаде оржжието си. Това изучили сжщо Скайлеръ

и Берингъ три месеци следъ произшедствието и разказ

ватъ го.

Кавлакътъ се върналъ назадъ; най-напредъ той оти

шълъ у Керелови. И тукъ се повторила сжщата сцена, както

въ Богдановата кжща, едни се съгласили изеднажъ да пре-

дадатъ оржжието си, други предвиждали катастрофата. Най-

после, миролюбието пакъ победило, защото болшинството

било на тая страна. Преди, обаче, да предадатъ пушките,
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р-вшено било, за успокоение на болшинството, няколко отъ

по виднигв стар-ви да идатъ въ стана на башибозука и

сами лично да се уб-вдатъ въ кл-втвата на Ахмедъ ага.

И тъй, отправили се като единъ видъ пров-врочна де-

путация : Трендафилъ Тошевъ Кереловъ, Вранко Димитровъ

Пауновъ, Георги Серафинъ, Петъръ Трандафиловъ, Петъръ

Кахведжийски и Георги Вълювъ.

Ала щомъ т-взи стар-ви стигнали въ неприятелския лагеръ,

били заградени отъ башибозукъ т. е. пл-внени : не ги пу-

стнали вече да се завърнатъ назадъ. И ето защо. Сега

предаването на пушкигв се искало наложително : стар-виг»

оставали залогъ.

Играта напълно сполучила.

Всичкото оржжие било натоварено въ три коля и пре

несено въ лагера на Ахмедъ ага.

Отъ клането при Богдановата кжща се спасилъ съ бяг

ство само Колю Христосковъ Кривовъ ; но въ черковата,

д-Ьто прибътналъ, владъчча такава гвснота и бърканица, че

неговиятъ разказъ за ужаситъ на башибозука не могли да

чуятъ всички.

Прочее и сега, веднага слъчдъ пръдаване на оржжието,

почнало се клане.

Най-напръдъ била изклана депутацията отъ стар-ви.

Оставени били за специално измъчване : Трандафилъ

Тошевъ, Ангелъ Кавлака и Горчо Вълевъ, които скоро послъ-

това лътатъ подъ ятаганитъ и биватъ различно изтезавани.

Клането на останалото множество ставало по специа-

ленъ начинъ.

Щомъ пр-вдали оржжие, хората побързали да изл-взатъ

отъ скритигв си мъста, и бързали да се притекатъ до до-

мовегв си и да гасатъ пожарищата. Въ туй врЪме и ба-

шибозукътъ привтасалъ : ето тогава се започнало чудовищ

ното касапство. Кой както тичалъ по пжтя, билъ съсвченъ.

Мнозина, които о вр-вме разбрали измамата, заловили се

за оржжие : кой за ножъ, кой за свкира, случайно доло

вена и, пръди да издъхнатъ, скжпо платили- на палача

своята невинна кръвь.

А мнозина, ужасени отъ станалото, усп-вли отъ ново

да се повърнатъ и скрили се въ черковата и училището.
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Няколко стотини души, които се скрили, въ голвмото

здание на училището, не се спасили за дълго. Кждъ мрък

нало този день, 2 Май недъля, башибозуците, които на

силили вратитъ на долния етажъ, проникнали вжтръ- и произ

вели свчь. Хората, натжпкани едйнъ до другъ, чакали съ

оскотени отъ уплахъ очи и съ скърстени ржцъ да имъ

дойде редъ, за да бждатъ съчени. Само нъкои жени били

изведени вънъ за обиръ, всички други легнали подъ ятагана.

При туй избиване на хората въ училището става единъ

хрогателенъ епизодъ. Попъ Нейчо Пауновь и учительтъ

Тонджеровъ отъ Самоковъ скрили се подъ дъските на единъ

патъ(мендерлжкъ). Когато турцитъ очистили стаята отъ всички

други жертви, едно момче, на име Тодоръ Лявката, хванато и

въ страха си, — навърно съ надежда да се откупи— изка

зало, кждъ са скрити двамата почетни хора. По-кавънъ,

подъ пата, билъ Попъ Нейчо, когото хванали пръвъ и поч

нали да изтезаватъ. Извили му очитв и когато се говорило

да го свкатъ, Тонджеровъ се хвърлилъ съ голи рлщъ върху

джелатигв, за да защити своя другарь. Той сполучилъ да

повали двама съ ударигв на юмрука си и тогава билъ съ*

свченъ наредъ съ свещеника. Случката, не е премълчана

и отъ други повътствуватели, макаръ и малко иначе раз

казана. ')

Мнозина още останали скрити въ самия подъ, дъто

имало праздно пространство. Слъдъ клането, дали огьнь на

дървеното здание; нещастнитъ изгоръли тамъ до единъ.

Сждбата на скритите вжтръ въ черковата не била по-

розова. Дворътъ билъ задръстенъ съ хора. Още вечерьта,

2 Май, тукъ проникнали башибузуци и произвели ужасно

клане. " ' <

Сега вече оставали живи само ония, които се скрили

въ храма. Но тукъ и не било възможно да се седи : хората

умирали отъ задухъ и жажда.

Сутриньта, 3 Май, понедълникъ, наченала се развърз-

ката и тукъ. Появили се помаци на вратата и заговорили

за пръдаване, но като видъли' безпомощното положение на

') Бойчо „Батакъ" 8*> ; Г. Димитровъ .Княжество България' 451 ; 3.

Стояновъ .Запйски* 338.
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хората, нахлули вжтръ и хванали да колятъ. Нещастнигв

жертви, и тъй вече въ пръдсмъртна агония, оставили се на

волята на джелатина. Имало поединична самозащита на уми-

рающи : голи ржцъ срЪщу свътнали ятагани. Повечето сми

рено навеждали глава подъ острието на свкирата.

Н-вкои жени били отделени и отведени пакъ вънъ —

за обиръ.

Изведенитъ били заклани на беглишкигв хамбари —

горния край на селото, дбто билъ главния лагеръ на баши-

бузука. Тука събрали остатъка отъ всички прежни кла

рнета — повечето жени и по-малко мжже — всичко около

триста души. /:

Барутанлията ималъ нам-врение да запази живота на

тбзи нещастници, за да засели отъ поогв съ тъхъ отново

Батакъ. Той пратилъ, обаче, албанеца Селимъ въ Пазар-

джикъ, да пита на всвкой случай беговетъ тамошни за гвх-

ното мнъние : да пощади ли гяуригв, или не. Пратениятъ

заминалъ сжщия день, 3 Май, по-пладне и на зараньта, 4

Май вторникъ, върналъ се съ отговоръ на жестокия Али

бей — да се изсуши коренътъ на баташкитъ гяури.

Тогава настжпилъ часа на послъдното клане. Повели

тристата души назадъ на площада, пръдъ изгоръното учи

лище и прЪдъ черковата. Подъ училището тече селска ръка.

На моста турили дръвникъ и заработила пакъ оная сжщата

елементарна гилотина — печаленъ памятникъ на помашкйя

гений. Други дръвникъ билъ туренъ въ двора на самата

черкова. Двойната машина работила усърдно. Жертвигв

бивали предварително грижливо събличани.

На 5 Май Батакъ пръдставлявалъ най-ужасното гро

бище, което може да се мисли на земята. Обезобразени

трупове се валяли всъкадб. Нвмало жива душа. Ахмедъ

ага потеглилъ за Брацигово. Помацигв си отишли, като

отнесли всичко, що могло да влъзе въ работа. Само вие^

нето на кучетата се разнасяло изъ глухата атмосфера.

Малкото въоржжени мж.же, които излязоха пръзъ нощьта

сръщу 1 май — единственния ратнически контингентъ на

4>атачени, не представлявали вече отъ себе си въоржжена

сила. Всички се пръснали изъ гората и стараяли се кой
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какъ може да се укриятъ и пр-вхранятъ. За сръща съ врага

и за сражение не могло да става дума. Н+жои отъ гвхъ

попаднали въ ржцъгв на властьта и били освободени.

Други дочакали амнистия въ горигв.

Уцълъли сжщо нъкои хубавици невъсти и моми, ра>

несени по разнитъ хареми на охотливигв доспатски мо-

хамедовци. Много отъ тъхъ били послъ повърнати, благо

дарение на европейската намеса. За гвхната сждба се ре-

датъ множество рапорти на английски консули, печатени

въ синята книга.

Отъ ц-влата депутация на стар-ви останалъ живъ само

Горю Вълювъ, когото Ахмедъ ага отвелъ въ Барутина, за

да прави сапунъ, защото тоя билъ добъръ сапунджия !

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА.

Защитата на Брацигово.

I

Първи стълкновения съ неприятеля. Спечелени сражения. Крепостния

видъ на Брацигово. Мекушавость. Градска и селска партия. Пр-вселяването-

въ Батакъ изоставено. Нападение на Паничери на 30 Априли. Пристигането

на редовна войска. Условията за предаване. Хасанъ паша милостивъ.

На 25 Априлъ събранитъ борци въ Брацигово имали

първия случай да се сръщнатъ съ пъплещигв вече наоколо

башибозушки маси. Завързало се сражение, което е било

единъ видъ кръщавка за блдащитъ боеве. Ц-влата случка

състояла въ слъдното.

Турцигв отъ Айдиновско поле и Кръчимъ дъйсгвували

вече въ съгласие едни съ други и заплашвали Козарско.

Последното село се намира почти на сръдата на пжтя

между Кръчимъ и Брацигово по Овверо-Източна посока. Ай-

диново е на Овверъ. Козарчене не се прънесли още, за

щото възникнало н-вкакво недоразумение.

Комитета ръшилъ да прибере Козарско и да нападне

Айдиново и Кръчимъ, аа да ги обезоржжи. Предполагало
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се, че турцитв сл съединени къмъ полето въ Айдиновско.

Планътъ билъ простъ и добъръ. Козарско, Бъта и Алико-

чово образуватъ полукржгъ ср-вщу Айдиново. Аликочово е

на л-вво, Козарско на дътно и Бъга въ центра. На тригв

мъста пратили по една чета отъ стотина души. Казахме, че

Козарско тр-вбаше да се дигне; имало селяни отъ Алико

чово и Бъта, които искали да поевтятъ напустнатигв си

села и да прънесатъ което било изоставено. Т-бзи частични

нужди внушили и горния ц-вленъ планъ. Четата отъ Бъта

пгвла да нападне отъ центра и да ангажира неприятеля ;

дв-бт-б крила щъли да се потайватъ до извъттно връме и

поел* да ударятъ неприятеля въ флангъ.

Този планъ отпосл-б се видоизм-внилъ. Когато дружи

ната за Козарско, подъ воеводството на Ст. Гьошевъ и Т.

Костовъ стигнала на своето м-всто, отъ другия край на се

лото се задали кръчимскитъ турци. Двтугб вражески страни

сега заели позиция на двата сръшуположни краища на се

лото, което оставало по ср-Ъдата. Завързала се пр-встрълка,

която траяла три часа. Въ туй вр-вме възстаническигв гла

ватари отделили една часть отъ борцитъ и пратили да за-

обиколятъ неприятеля откъмъ тилъ. Въ ръшителния моментъ,

когато пръстр-Ьлката достигнала до най-гол-вма ожесточе-

ность и заприличало, че двамата противника ще се хвър-

лятъ единъ върху другъ, турцитв чули задъ своя гръбъ

сжщо гърмежи и възстанически провиквания и като раз

брали, че сж заобиколени, въ единъ мигъ се разбътали

изплашени.

Сражението било спечелено и насърчило не малко

ратницигв за свободата, които се готвятъ за велика не

равна борба.

Козарско послъ1 това окончателно се прибрало въ

Брацигово.

Едновременно, и до Аликочово станало сблъскване съ

башибозушки пълчища отъ Айдиновско, дъто отново тур?

цитъ били разбити. Т-в оставили на м-всто, споредъ нъкои,

сто и петдесеть души мъртви и три знамена, обаче, това

е преувеличено: отъ турцитв паднали седемь души, а отъ

възстаницитъ осемь и четири жени. Присжтствието на жени
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се обяснява съ туй, че селянит-в, както казахме, отишли да

ловидятъ своитв изоставени жилища, а съ тъхъ тръгнали

и жени. Тъ влъзли въ селото и били нападнати отъ баши-

бозукъ. Четата, назначена за тукъ, довтасала и, подкрепена

отъ другата изъ Бъта, разгонила башибозушката тълпа,

състояща, както казватъ, отъ около двъств души. 0

На 26 и 27 се минало спокойно. Туй връме бъше

употръбено за вжтръшно устройство. Турцигв събирали

сили въ Пещера и пратени били отъ твхна страна съгледа*-

тели, да разузнаятъ какви хора са защитницитъ на Брацигово,

колко сж, съ какви сили разполагатъ и пр. И въ Пещера

както всвкждъ на друго мъсто, между турското простолюг

дие била разпространена мълвата, че възстаницитъ не сж

сами, а между тъхъ има сърби и руси, тайно слъзли отъ

Балкана. За съгледатели били употръбени дори българи,

отъ които брациговци хванали двама : Ив. Т. . Чакжровъ и

Хр. Пунджевъ и задържали ги.

Брацигово е една паланка, съ градски видъ и дори

нъщо повече : то прилича, както казва Иречекъ, на сръдне-

нъковна малка кръпость. Улиците сж твсни ; кжщитъ, по

вечето двуетажни и безъ дворища, лъпнати гжсто една

до друга, и градецътъ пръдставлява наистина кръпость.

По крайнитъ кжщи били поставени стражи по двадесеть

души. Тамъ, двто градътъ билъ отворенъ — дъто излизали

улици — направени били позиции, единъ видъ барикади,

съ дебели греди. Общъ началникъ билъ назначенъ Гого

Ангелиевъ отъ Радилово, а негови помощници : Лазаръ

лиевъ и Ив. Т. Байчевъ.

Нека забълъжимъ, че твзи сж и тримата вънкашни се»-

ляни. Този фактъ отъ една страна, а отъ друга обстоятел

ството, че Петлешковъ въобще не излиза като пръдводи-

тель — всичко туй не е случайность, а кара да се догаж-

даме за едни вжтръшни неуредици и тукъ, както на много

други м-вста. А нуждно е да поспремъ малко на това, още

повече, дъто никой отъ повъствователитъ за Брацигово до

сега не ни е освътлилъ върху пръдмета.

Ср. .Записки' 3. Стояновъ, томъ III, стр. 296; .Боятъ около Браци

гово" А. Мишевъ, 30; .Кн. Българ.' Г. Димитровъ т. И, ст. 456 и .Исто-

влга на Бр. вьзстание" отъ 1еремиевъ и Петлешковъ, стр. 82.
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Нека помислимъ преди всичко, че до 26 и 27 априлъу

д-Ьто сме сега, брациговци имаха широко време, за да

прЪдприематъ всичко нуждно за бждащия правиленъ развой

на движението. Отъ друга страна, самъ Петлешковъ, който

подписа планътъ на възстанието въ Панагюрище, беше

достатъчно ревностенъ ратникъ, за да не остави нищо да

липса въ изпълнението му. Ето отъ тукъ требваше да из

лезе, пр-вди всичко, антагонизмътъ : брациговци мудни, а во-

дительтъ имъ задълженъ да действува. Ние, които Днесъ

спокойно разглеждаме събитията, ние сме всички на единъ

умъ : за насъ устави, принципи, закони и планове иматъ

почти абсолютно значение ; ние търсимъ тъ- да се прилагатъ

грижливо, събитията да се развиватъ правилно, да пости-

гнатъ единъ възвишенъ полетъ, та, най-после, и нашиятъ

духъ да има отъ що да се възхищава : всичко друго—ча

стичните интереси, дреболиите—всичко това намъ ни не

тр-Ьба. Но тогава не можеше да бжде така. Тия хора,

които ще зар-вжатъ топла стреха, които ще повлекатъ

жени и дЪца, за да бждатъ маджири по кжрищата или на

трапници въ чужди колиби — тия хора не можеха да ми-

слятъ като насъ. Брациговци не искали да се м-бстятъ.

Нима панагюрци и копривщени не мислиха слщо тъй? Нима

Поибрене, Петричъ, Мечка и толкова други села не напра

виха сжщото? Ние обяснихме вече на толкова места горчи

вите страни на въпроса. Кой ще напустне безъ принуждение

и безъ сълзи топлата своя стр-вха ?

И така, брациговци сащо не искали да се м-встятъ.

Въобще, самата мърка за масови пр-вселявания бъше ахи

лесова пета за двлото—това е за ,насъ вече ясно. Видехме,

че на 26 Петлешковъ праща хора до Батакъ за споразу

мение. На 27 самичъкъ пръдводительтъ Г. Ангелиевъ отива

да иска коне. Ангелиевъ е, както знаемъ, отъ Радилово ; по

въпроса — той е на селска страна. Селяните изобщо се

бояли, че не ще могатъ се удържа въ Брацигово, поради

неудобството и слабостьта на местото. Но имало и друго,

-^ премълчавано, струва ни се, до сега обстоятелство: бра

циговци не: съ особена охота излизали на позициите. Всички

поветствуватели споменуватъ за ■ строгостьта на предводи*
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телите — селяни, които наместе удряли и плесници на

гражданите, за да ги приведатъ къиъ изпълнение на дълга.

Това обстоятелство -— мекушавостьта на брациговци— още

повече обезкуражавало смислените селяни и те мислили

какъ да се прехвърлятъ въ Батакъ.

Така, именно, се обяснява, какъ лесно селяните ставатъ

партизани на предложението на Петлешковъ, да се преселятъ

и да се изпълни възстаническия планъ.

А сащо и Петлешковъ отблъснатъ, по тоя начинъ, отъ

своите съграждани, лесно се сдружилъ съ селянигв. Техъ

издигналъ въ предводители, защото, въ сжщность, те беха

и революционната сила въ града. Самъ Петлешковъ се

дръпналъ назадъ, защото не искалъ да дразни и така въз

будения духъ на неразбраните. И после, никой не е про-

рокъ въ своето село: требаше външни да заповедатъ.

Планътъ за преселяване, както знаемъ, се осуети : тур-

ците отъ Чанакчии грабнаха на 28 Априлъ пратените отъ

Батакъ коне, които щеха да помогнатъ да се прехвърлятъ

хората по-лесно за местоназначението.

При тоя случай, може, струва ни се, да твърдимъ, че

пакъ брациговци, макаръ и само до известна степень, сж по

могнали за неуспеха. Ако гв усърдно желаеха да се изпълни

планътъ, можеше енергични мерки да се зематъ и да се

запазятъ конете, пратени отъ Батакъ. А тъй пропаднало

всичко. И ако, действително, брациговци и други обстоя

телства не попречеха, немаше, може би, да имаме единъ

Батакъ : събрани повече наедно, възстанниците щъха да от

блъснатъ кръвопийците на Барутанлията, а по-късно мо

жеха съ по-голема сигурность да капитулиратъ предъ ре

довната войска.

Околниятъ башибозукъ на 28 вече се готвелъ да удари.

Брациговци отъ своя страна решили да ударятъ по-

напредъ и да разбиятъ най-близките турски села. На 29

се приготвили. На 30 нападнали Паничери — първото по

редъ турско село, което требало да се разруши.

Завързала се престрелка около селото, но брациговци

скоро се видели принудени да върватъ назадъ : сега вече

самото Брацигово било нападнато отъ всички страни изеднажъ.
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Тъмръшлията привтасалъ отъ Перущица, която съ

сипа ; Айдиново, Кръчимъ и Ясжкория, съ татаръ-пазарджи-

чени отъ долу, пещерци отл-вво, паничерци отгор-в — об

градили града и зели го като въ обръчъ.

Ала налитанията на башибозука били успъшно отблъс

нати по всички точки. Присжтствието на нъколко села

заедно давало взаимно ободрение. И посл-в, сила отговаря

на сила : нападатъ само башибозуци : тв сж, наистина, мно-

гочислени, но и брациговци не сж малко.

Излишно е, може би, да забвлъжимъ, че боевете около

Брацигово, въ тоя си видъ, иматъ характеръ на самозащита,

но не и на бунтъ противъ царството. Мнънието е било

общо, че щомъ се зададе редовна войска, ще се првдадатъ.

И тукъ внезапното избухване на възстанието напра

ви да паднатъ духоветъ още отъ самото начало. Никой

не мислилъ да сс бори съ редовната войска, пъкъ и не

мислима щеше да бжде борбата.

Нападението на 30 привечерь било отблъснато съ много

жертви отъ турцигв. Въ сл-вдующитв дни турци и черкези

дебнатъ изъ лозята, доловете и височините на единъ хвър

лей и времето минава въ частични схватки отъ разни страни.

Дружини отъ по нвколко нападатели се приближавали ту

отъ една, ту отъ друга страна, отъ двто се надввали да

изненадатъ защитниците, ала винаги бивали отблъснати.

Защитниците на Брацигово били бодри А така именно гв

запазиха, своите огнища отъ хищниците, спасиха себе си,

но безъ, разбира се, да спасятъ честьта на безъ време сма

заното българско възстание.

Така минаватъ 2, 3, 4 и 5 Май. Пушканията про

дължавали понъкога и презъ нощьта. Въ послъднигв дни

обсадата се стеснява : неприятельтъ става сб по-многочи-

сленъ и губи търпъние. Малко по-малко прииждате пълчища

и отъ Батакъ. На 6 Май пристига и самъ Барутанлията,

ала нищо не помага; обсадените се държатъ, благодарение

на своите закрити позиции.

На 5 Май привечерь, единъ топовенъ гърмежъ от-

къмъ голъмата пждарница въ долината известилъ присти

гането на редовна войска. Бомбадирването траяло малко и,

повидимому, водило се неохотно и само съ заплашителна
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цъль. Повреди сжщо не еж се случили. Нощьта турила

донъкждб край на заплашителното положение, обаче браци-

говци още отъ вечерьта дали сигналъ за пръдаване. ')

Пристигналъ Хасанъ паша, съ своитъ нъколко табори,.

съ които бъ разсипалъ Еледжикъ. На другия день пристига

и Рашидъ паша откъмъ Пловдивъ -— сжщия — който до

върши Перущица.

На 7 Май зараньта условията за предаване тръгнали

благополучно. Оржжието събрали и прънесли го въ лагера

на пашата. Послъ туй войската влъзла въ града и хванала

да лови когото иска.

Съ една дума, пръдаването било пълно. За щастие,

Хасанъ паша се показалъ по-человъколюбивъ, той не

позволилъ да стане плъчкосване, колкото и да блазнило

това гладния башибозукъ. Единъ чаушинъ, съ десеть вой

ника, билъ оставенъ да пази селото, а Хасанъ паша от-

несълъ съ себе си изловените първенци въ Т.-Пазарджикъ.

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА.

Посл-Ьдни остатъци.

I.

Хвърковатата чета къмъ Балкана. Мнение за комплотъ противъ Бен

ковски. Четници избвгали. Пусия надъ Етрополе. Заклания конь. Скитания

безъ посока. Начало на разпадането. Убийството на Б-влопитовъ. Кжд-Ь се

изгубвагь В. Соколски и Тома Георгиевъ. Четата само двадесеть и петь души.

Около Лопянъ. Послвдно дЪление. Далматинската колония. Неморална страна

на дЪлението. Деветьгвхъ души калугеровци. Сждбата на далматинцигв

Убийството на Бенковски.

Нека още прослъдимъ сега остатъка на въоржженитъ^

сили на Панагюрище и Копривщица — послъдна опора на

Тракийското възстание.

Остатъка отъ Хвърковатата чета, начело съ Бенков

ски, която въ зори на 2 Май оставихме да сй отепива

подъ Мечка, и четата, що изъ Копривщица бъта, за да се

') Иеремиевъ и Петлешковъ .История на Брац. възст.', стр.
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отърве отъ братския български, не турски — пл-бнъ и

единъ день по-рано, сръщу 1 Май, се пуща на пжть : — и

еднитъ, и другитъ бърже направляватъ стжпкигЬ си къмъ

майка Стара-планина — поетически блънъ на вс-Ька юнашка

българска душа отъ въкове -— съ блажена цбль, да отмъ-

стятъ, закриляни отъ хайдушкитъ балкански усои, стократно

да отмъстятъ на врага и да подадатъ ржка братска на гор-

дигЬ и непр-вклонни борци отъ Северна България.

Но уви! то б-Ьше само една сладка мечта, както сладка

мечта бЬ изобщо цЪлия блЪнъ на възстанието.

Нека вървимъ кротко по стжпкитъ имъ. Хвърковатата

чета има пжтеводитель най-яркатата звезда на тракийския

бунтъ и на цълата Априлска революция — Бенковски, а

копривщенската чета водятъ не по малко св1зтлигб жреци

на свободата: Воловъ, Каблешковъ и Икономовъ. Като ги

слъдимъ, ние ще имаме двъ важни задачи : да освътлимъ

докрай героичната сждба на твзи гиганти на свободата и

послъ сжщо да изброимъ всички още, макаръ слаби стъл

кновения на споменатата българска мощь съ турскитъ осви-

репъли пълчища.

Рано сутриньта, на 2 Май, Хвърковатата чета била на

Сивитъ грамади, а послъ и на Лисецъ, които сж поли на

Братия. Отъ Лисецъ Панагюрище лежи подъ нозътъ „като

на тава", както се изразява 3. Стояновъ. Къмъ четата ни

кой не се присъединилъ, нито отъ Поибрене, ни отъ Мечка.

На мъстото на Панагюрище сега се виждали гж.сти облаци

отъ димъ, които се издигали бавно и задушително отъ до

гарящия пожаръ. Забътнали панагюрци имало съ челядьта

въ шумака на Раслатица — току въ подножието на Лисецъ.

Тамъ лежали тъ въ хладната и влажна пролътна нощь

подъ открито небе, кои яли, кои не.

Бенковски опиталъ да събере панагюрци, да усили

четата и да удари на неприятеля, макаръ, разбира се, кж.сно

и да б-Ьше вече. Той повикалъ Маринъ Шишковъ, Тома

Георгиевъ, Б-Ьлопитовъ, и нъколко още други и пратилъ ги

въ гората съ поржка, да привикатъ колкото момчета въорж-

жени има отъ разбитата панагюрска войска да се явятъ при

него. СжщеврЪменно, пратилъ и единъ куриеръ да иска бърза

История на Априлското възстание, т. III 17
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помощь отъ Копривщица : петстотинъ души искалъ той отъ

тамъ, безъ да мисли, че славното чорбаджийско село бЬ

вече зам-внило позорно бунтовния калпакъ съ кирливия

турски фесъ. Разбира се, куриера се върналъ съ неугвши-

телна в-бсть. ОсвЪнъ това, Копривщица била вече обсадена

отъ Хасанъ бей съ златишкигЪ башибозуци. Пратеникътъ

не можилъ ни да влъзе въ селото.

Другигв пратеници на Бенковски скитали до слЪдъ

об-вдъ по ребрата на Братия, но и тъ- намали успЪхъ. М.

Шишковъ нам-врилъ жена си ранена н-Ъкждб и при нея

останалъ и при д-вцата си. Тома Георгиевъ и Бълопитовъ

описали пр-вдъ изоставения воевода жестокото положение

на работигв както трЪба : нищо не могло да се направи.

И тукъ, между панагюрци, както всъкждб другадв, разо

чарованието и б-вдигБ б-вха докарали, разбира се, изв-Ъстенъ

мораленъ отпадъкъ, макаръ и въ ограничени разм-ври. Т.

Георгиевъ споменува въ записките си, че пр-вди Бенковски

да тръгне за Стара планина, между другитъ горчевини ималъ

и това, да узнае, че н-вкои панагюрци искали да го убиятъ.

„По побуждение на нбкои отъ противниците на възста-

нието, казва той, пр-вди да отвори Сърбия война, готвило

се убийство на Бенковски." ') Макаръ това съпоставление

на Бенковски съ Сърбия и да свързва само чр-взъ крали-

маркови скокъ понятия не сходни помежду си, макаръ то

и да граничи дори съ безсмислица, азъ пакъ направихъ

всичко за да провЪря обстоятелствата на тоя комплотъ, но

никакви слъди не еж останали отъ него, или поне стара

телно сега се прикриватъ. Всвкой случай, тр-Ьба за такова

нъщо да се е говорило около Бенковски, по пр-вдположение

или подозрение, като за поводъ еж имали естествената, раз

бира се, упадналость и хладината на хората, но сериозенъ

замисълъ за убийство едва ли ще да е сжществувалъ. Ний

допущаме дори, че н-вкои по-слабодушни личности и да сж

се заканвали да отмжетятъ на главния виновникъ на тЬх-

нитв нещастия, пакъ пръ\цъ очитъ на самия Бенковски

никой нищо, навъфно, не ще да е пръ\цприелъ. Иначе, щ-вше

1) .Б+.лЬжки и пр. 31.
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не само Т. Георгиевъ да споменува за туй, но и други мо

жеха да ни кажатъ по н-вщо. 3. Стояновъ б-влъжи, че хо

рата на Раслатица ги гледали „твърдв съ добро око".1) За

комплотъ той казва, че Т. Георгиевъ, като ходилъ, чулъ да

се говори изъ възстанническитв бъжанци, но 3. Стояновъ

самъ не гарантира.8)

Между това, не само нови другари не приидвали, но

и старитъ* зели да се губятъ. 3. Стояновъ споменува за

н-вколко души, които се явили при Бенковски, но не казва

по-нататъкъ дали сж. останали съ него. Това сж били, на-

в-врно, лица, които, щомъ пристигнала четата, намерили се

на близу отъ нея и не искали да се скриятъ. 3. Стояновъ

е не само повръхностенъ и неточенъ въ тоя пунктъ, но още

и противорвчивъ. Той казва първо : «мнозина отъ панагюр

ските юнаци не закъсн-вха да се явятъ съ оржжието си

при насъ, 8) а малко по късно казва другояче: „Освънъ

нъколко души, които б-вха дошли още въ начало, повечето

неканени, никой другъ не се явяваше ". Неклановичъ въ

своите спомени пише, че никой новъ не се явилъ при Бен

ковски, което ще бжде най-въроятно. Явилите се .нека

нени", за които споменува 3. Стояновъ, нав-врно не сж се

присъединили къмъ четата.

Нри т-взи условия, за едно нападение върху турцитв

не е можело, разбира се, нито да се мисли. Крайчо, пра-

тенъ да узнае численностьта на неприятеля, донесълъ, което

тр-вба и което ние твърд-в добр-в знаемъ : четата б"вше нич-

тожна, за да изл-взе сама противъ страшния многочисленъ

врагъ.

Тогава, при общо съвещание и сжщия день, 2 Май,

р%шили да тръгнатъ незабавно за Стара-Планина. Пжтьтъ

имъ билъ пр-взъ Петричъ.

Четата състояла отъ осемдесеть души. *)

Привечерь били въ Петричъ. Тукъ нъмало ни жива душа.

Почакали да се мръкне и тогасъ едвамъ дружината хванала

пжтя за Стара-Планина. Но тукъ лнпсалъ Крайчо Самоходовъ,

1) .Записки" 165.

2) 1Ш. 166.

3) 150.

4) Т. Георгиевъ .БЪлъжки и пр* — 81.
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знаменосеца на четата. Той оставилъ знамето забучено на

една висока могила, а самъ се скрилъ въ горигЬ, отдвто

послЪ се връща въ Панагюрище. ') Бенковски пратилъ да

го уловатъ, но не го намърили. Знаменосецъ на четата ста-

налъ отъ тукъ на тъй Стефанъ Радоичъ (Стефо).

Напустнали четата сжщо Тодоръ Влайковъ и Радъ

Джуновъ, съ позволение, като съмейни хора. Както Крайчо,

тъй и посл-бднигб се укриватъ посл-в въ Сръ\дна гора и

уц-Ьляватъ.

Цълата нощь вървъли. Пр-вминали пръзъ Златишко

поле, подъ Мирково, и хванали Балкана на гор-в, на реб

рата на който поздравили зората, на 3 Май, върху голата

рж.тлина, Бабата. Ударили въ дъсно. Наблизо въ лъво

остава Етрополе.

Тукъ забътнали отъ четата Тодоръ Банченина (хайду-

дутинъ) и вЪтренеца Пено Хайдутина. Двамата хайдути

отвели съ себе си и 6 отъ най-добригв коне на четата,

между които оня на Бенковски, на Сутичъ и Неклановичъ

и Мария Сутичъ.

Нощували на височините надъ Етрополе. Тукъ бал

канския ситенъ дъждецъ се пръвърналъ въ лапавица, та

измжчилъ и така измжченигв нещастни възстанници. Наста-

налиятъ день, 4 Май, билъ мъгливъ. Дружината минала

прохода пр-взъ Лопянската планина и не много извърв-Ъли,

защото вр-вмето пр-вчило и сами гв не знаяли посока, по

която да се движатъ. Въ прохода тЪ били съзр-вни отъ

потера, която хванала стжпкитъ имъ и зела да ги сл-вди.

Тъ- пр-Ьспали въ една гора по височините и зараньта, 5 Май,

продължили своя пжть нагоръ.

Въ единъ долъ забъл-взватъ кошари и н-вколко души

се отд-Ьлили съ мисъль да намърятъ хл-вбъ и ягнета. Но

тамъ нъйд-б потерата се била скрила и ненад-вйно нападнала

изъ засада отишлитъ за храна момчета, които сега се разпилъчли

кой на кждвто види. Сава Давидовичъ падналъ на м-всто;

паднали и двъ още момчета. Двама се върнали ранени:

Господинъ Бакърджията и Янко Копривщенеца ; Ив. Некла

новичъ билъ сжщо раненъ.

1) 3. Стояновъ .Записки* 182.
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Тукъ скитали по тия м-вста безъ посока, изнурени,

убити духомъ, и прънощували на 5 сръщу 6 Май ср-вдъ

буковата гора. Дошла имъ идеята да заколятъ конь, което

и направили, за да успокоятъ гладнитъ си стомаси. Единъ

четири годишенъ конь, който принадлежалъ на Павелъ Шо-

повъ, станалъ жертва на бунтовническите ножове.

На 6 Май сжщо скитатъ мъртвешки, безъ посока.

Биватъ отъ близо сл-вдени отъ потера, която ги напада

изъ засада, като залъгала мнозина момчета съ блъяне ужъ

на овци. Тукъ паднали петь — шесть души отъ борцигв.

Мнозина се изгубили въ бърканицата, въ вр^ме на напада-

нието, защото уморената дружина се била разточила на

дълго : по-силнигв върв"вли напръдъ и причаквали отпадна

лите си другари.

Тукъ падналъ Бълопитовъ. Той

билъ само раненъ, но турцитв го съ

секли. Носилъ всичката комитетска ко

респонденция, която паднала въ враже

ски ржцъ2).

Между изгубените били още и

Докторъ Соколски, Т. Георгиевъ —

всичко петнадесеть души разпилъни

изъ гората и изловени малко по-късно

на разни мъста: Орхание, Етрополе, Мир-

ково и пр.3), между игубенитъ 3. Сто-

яновъ туря и трима далматинци, което

 

Неклановичъ въ запискитъ си не спо- Т. Бълопитовъ.

менува.

Останали само около двадесеть и петь души.

Дружината била близу при село Лопянъ, което остава

въ л-вво. Наблизу е селото Брусенъ, а малко по далечъ въ

дЪсно — Тетевенъ. Хванали трима лопянци, които казали,

че селото имъ се намира на около два часа пжть. Тая

ср-вща възродявала измжчената чета, която отъ 5 дни не

била виждала живъ свой чов-вкъ. Двамата дошли до село

1) в. Неклановичъ, 29.

2) 3. Стояновъ .Записки' 214.

3) Т. Георгиевъ .Б-ЪлЪжки и пр.' стр. 39.
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и долеели хлъбъ, ягнета, сланина и кисело млъко. Нощьта,

7 сръщу 8 Май, били водени отъ гбзи овчари, които въ

тъмнината успали да избъгатъ.

Вървъли почти цълата нощь.

Като се съмнало, дружината се вече била надвъсила

надъ долината на Тетевенъ. Въ това нощно скитане се из

губили още н-Ьколко момчета. ') Градътъ билъ близо. Единъ

овчарь, на име Станчо, обадилъ, че въ Тетевенъ има много

войска. Дружината паднала въ крайно униние.

На зараньта, 8 май, Бенковски показалъ самъ ръше-

ние да се раздълятъ останалите петнадесеть-двадесетина

души, а съ него си искалъ да земе само твърдв малцина—

до петь души: 3. Стояновъ, отецъ Кирилъ и двама дал

матинци.

Но цълата колония на далматинцитъ, пр-вдвидъ на

безизходното положение на четата, р-вшила да се предаде,

Съ нея потеглили и н-бкои момчета. Други р-вшили да се

върнатъ назадъ въ Тракия. Раздълата станала съ братски

прътръщания. Ръшенитъ да се пр-вдадатъ се обезоржжили.

3. Стояновъ зелъ винчестера на Кр. Неклановичъ. Бенковски

тръгналъ съ Зах, Стояновъ и отецъ Кирилъ, зели още

Стефо, който не искалъ да се раздъли отъ воеводата.

Имало и други такива, които искали да умратъ съ

воеводата заедно. Тъ еж. били барометра на тоя драмати-

чески моментъ, двто в-врнигБ и покорни войници се по-

казватъ по-велики въ душата си, отколкото т-вхния генералъ.

Безсърдеченъ, като всеки резонеръ, въ минути, когато

прояви енергия, Бенковски заповъдалъ да обърнатъ пушки

ср^щу гЪзи покорни герои 2), безъ да мисли, че съ тази

си постжпка запечатва съ безславие своя кратъкъ и бу-

ренъ животъ.

Имената на пропжденигв се помнятъ донъкжд-в, за

щото имаме доста живи отъ тъхъ. Павелъ Захариевъ Койчевъ,

неотдавна кметъ въ Панагюрище, Павелъ П. Шоповъ, сж.що

живъ, и Стефанъ Г. X Лулчовъ се отбили въ Черни Вить

и отъ тукъ, водени отъ единъ селянинъ, пръдали се на

1) 3. Стояновъ .Записки" 230.

2| 3. Стояновъ .Записки" 241.
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властьта въ Тетевенъ. Отъ панагюрци още имаме: Нено

Якововъ и братия Ангелъ и Станчо Станчеви. Нено е живъ

и Станчо сжщо. Послъдния до неотдавна бвше гради-

наръ въ Пловдивъ. Отделили се и деветь души калу-

геровци, които него день сжщо се пръдали въ Тетевенъ.

Имената имъ сж: Тома Г. Сираковъ, Захарий Стояновъ

Сираковъ, братовчедъ на първия, Атанасъ Тренчевъ Котовъ,

Ив. Кр. Котовъ, Никола А. Лазаровъ, Ил. Л. Чергаровъ,

Христоско (Гачо) Райкинъ, Колю Васелинъ и Г. Т. Кереми-

довъ. Още единъ калугеровецъ, Ангелъ Керемидовъ падналъ

при посл-вдното нападение. За н-вкои отъ тъзи, напр. За

харий Ст. Сираковъ и Тома Сираковъ споменува и Захарий

Стояновъ, че ся. биди пръдани на дълото и твърдЕ юначни

мжже ')■ Бенковски се отдвлилъ отъ всички тия пръдани

хора, защото намиралъ, че като се раздълятъ на малки

групи, улеснява се бътането, съ други думи, защото бързалъ

•да осигури, до нвкждъ, своята собствена кожа.

Отдвленитв далматинци били хванати веднага отъ по-

терата и откарани въ Тетевенъ, отъ тамъ въ София. Били

зл-в изтезавани. Български селяни отъ Български Изворъ

ги приели братски и нахранили. Съ голъма мжка стигнали

въ София, отъ дето посл-в бидоха освободени като чужди

поданици.

Бенковски, като отпждилъ тъй безсърдечно своитъ

юначни съратници, скрилъ се, заедно съ тримата си другари,

въ една пещера, която имъ показалъ овчарьтъ Станчо. Като

се бояли да не бждатъ заловени тамъ, хванали пакъ висо

чините на балкана и се надвъсили надъ село Брусенъ. Тукъ,

въ една пуста кошара, нощуватъ на 7 сръщу 8 Май. сръдъ

лапавица и снътъ, описани живописно отъ Захарий Стояновъ2).

Отъ тукъ единъ отъ овчаригв, Нено Николовъ, 3) кога

се съмнало, на 8 Май, завелъ ги до друга кошара, кждъ

Тетевенъ, на Свинарската лжка. Почти цълъ день скитали

пр"взъ непроходими усои, замъркнали на снъга, подъ от

крито небе, и на 9 по пладне били вече на Свинарска лжка

1) .Записки', ч. 11 — 242.

2) .Записки" 249

3) Г. Димлтрневъ .Княж. България, ст. 435.
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— два и половина часа отъ Тетевенъ. Тукъ тъхния пжте-

водитель ги пръ\цалъ въ грижливигв ржцъ на Вълю Стои-

ловъ Мечката отъ Горнянската ръка, тетевенскитв колиби.

Замръкнали въ една скрита и отстранена пещера, въ която

ги закаралъ бае Вълю. Тукъ пр-внощували. На другия день

промънятъ влажната пещера и пртзспали въ единъ долъ изъ

балкана, указанъ пакъ отъ Въля. (Отъ л-вво кошара и отъ

дъсно Свинарица); малко по-долу тече р. Рибарица. На 1 1

се поздравили поради праздника Кирилъ и Методий. Пакъ

прънощували на слицото мъсто, храна имъ носилъ Вълю,

който хитро се опиталъ да ги накара да захвърлятъ и др%хи

и оржжие. На слтздующия день, едва привечерь, явилъ се

благодътельтъ имъ и повелъ ги къмъ' ръката Костина или

Свинарска, до кошарата на нъкакъвъ свой зеть. До една

ливада, двто имало мостенце, наредили .се да минатъ единъ

по единъ. Тукъ имало скроена отъ рано, по пр-вдателство,

на Въля, засада. Загърмъли ненадъйно пушки : убийцитъ

били шестнадесеть души помаци. Бенковски падналъ убитъ

на м-всто. Отецъ Кирилъ и Стефанъ Радоичъ паднали

ранени. Отецъ Кирилъ послъ умръ въ заточение. Само

Захарий Стояновъ сполучилъ да се измъкне живъ. Той се

скиталъ още цъла недъля изъ гората, додъто хванали и

него; той билъ закаранъ въ Троянъ. Съ смъртьта на Бен

ковски изгубва се не само най-гол-вмиятъ виновникъ на

Тракийското възстание, но угасва едва ли не и послъдния

лжчъ отъ това възстание, защото Бенковски е единъ отъ

послъднитъ въоръжени бунтовници.

Всички други, които се отдвлиха по-рано отъ четата и

които скитатъ изъ горитъ, биватъ изловени единъ по единъ,

което впрочемъ се и спомена вече.



 

Отецъ Кирилъ.
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II.

Слдбата на Копривщенската чета. Съставъгь на четата. Воловъ съ

трима загубени. Пжтьтъ на четворицата. Смъртьта на Караджова. СрЬща

съ други деветь другари. Пжтьтъ на четата. Четворица за Сопотъ. КждЪ се

отдЪлятъ Каблешковъ, Даскалъ Найденъ, Почековъ и Търневъ. Сждбата на

послЪ-шить единадесеть души. Надъ Троянския монастиръ. Къмъ Мара

Гидикъ. Хващането на Хорча. Около Търново. Прьдложение за послЪдна раз

дала. Осждителната страна. Три групи. Хващането на синджирлийци. Сждбата

на копривщенското знаме. Смъртьта на Водовъ, Икономовъ и Стоянъ Анге-

ловъ отъ Т. Пазарджикъ. Спасените Бобековъ, Манчо Маневъ и Хр. Драга-

новъ Животътъ имъ въ Самоводени. СрЪща съ Стамболова. Бягство въ

Ромжния. Смъртьта на Търневъ и Почековъ. Хващането на Каблешковъ и дас

калъ Найденъ. Г розната смърть на четворицата въ Сопотъ. Пръ\цатель попъ.

Нека прослъчдимъ сждбата на копривщенската чета,

за да заключимъ разказа си за окървавена Тракия.

И тъй, Воловъ, Икономовъ, Каблешковъ, Найденъ П.

Стояновъ, Павелъ Бобековъ, Н. Караджовъ, Г. Търневъ,

Хорчо, Манчо Маневъ, Танчо Шабанътъ и Н. Бъ\лов"бждовъ

— все отборъ сили — потеглятъ, на 30 Априли, въ два часа

по турски пръзъ нощьта, за Балкана, по направление къмъ

Троянъ.

Хр. Драгановъ, въ своигв записки, именува измежду

другаритъ си още: Хар. Караджовъ, братъ на Никола,

Григоръ Бошковъ Поповъ, Атанасъ Минковъ Поповъ, Христо

Труфчевъ — отъ Клисура, Стефанъ Почековъ — отъ Ка-

занлъкъ, но пакъ учитель въ Клисура, Стео (Стефанъ)

Ненчевъ Стоевъ и Ив. Г. Поповъ, което е погръшио, а

тръбва да се чете Колю попъ Димитровъ отъ Синджирлии

и Ненчо Налбантина отъ Голъмо (Старо Ново село) '), но

родомъ, както знаемъ, отъ Душанци, при Копривщица, който

ний ще ср-вщнеме и по-нататъкъ. Четата състояла отъ

двадесеть и седемь души, които при самото тръгване

ще сж. били повече. И тукъ числото при различни автори

играе до неимовърность. Г. Димитровъ ни изброява четата

отъ тридесеть и единъ ратници; Зах. Стояновъ я намира отъ

сто и двадесеть души 2); но, както всъкждъ, този писатель

е небреженъ и тукъ съ цифрата : на друго мъчгто хората

1) Страница 3.

2) .Записки", III, 41.
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сж вече само „стотина" *) и пакъ н-бкждб сж ц-бли дв-бсгб.

и четиредесеть души *) !

Четата не вървтзла дълго вртзме скупомъ ; хората зели

скоро да се губятъ въ тъмната нощь — едни насамъ други

нататъкъ. Прочее, на съмване, гЬ останали само двадесеть

и седемь души.

Първоначално почти сж на коне, ала щомъ поематъ

стърмната урва на планината, конетъ- били напждени.

Когато се спущали къмъ клисурската мтзстность, „Ка-

менидица," дружината спрт*ла да си почине въ една гора,

а Воловъ, Н. Караджовъ, Манчо Маневъ и Хр. Драгановъ

подминали съ намърение да причакатъ по-нататъкъ друга-

риттз си. Сетят* вече не могли да се намърятъ. Отд-Бленитт>

въ зори поели върлитъ- поли на Балкана, като се държали

все къмъ Свверо-Изтокъ. Къмъ ттззи четирима БЪловъж-

довъ 3) погрешно смъта и Бобековъ.

Отдъленигв четворица стигатъ на 1 Май на Велюва

черкова — клисурска м-встность въ Балкана. ПрЪзъ деньтъ

тъ- сж надъ самата Клисура и виждатъ нейниттз развалини.

Т-н забтзлъзали и къмъ Златица башибозука, който пъплтзше

за Копривщица. До вечерьта стигатъ самия гребенъ на

Балкана, дЪто и нощуватъ.

На 2 Май намиратъ патя, който води отъ Клисура до

Тетевенъ, и по който и тръгватъ. На билото на планината

ги ср-Ьща потера, състояща отъ стражари и башибозуци,,

тридесеть — четиридесеть души, съ които почватъ пръ-

стрълка. Тб заематъ позиция на една скала, но потерата,

като разбрала, че само сж четворица, насилва да ги заоби

коли. Като виждатъ опасностьта, троицата избътватъ въ

ближната гора; гб се спасиха. Н. Караджовъ, който билъ

твърд-Ь отпадналъ, остава на скалата, двто на утриньта си

намира и гроба отъ настжпилия башибозукъ. Впрочемъ,

върху тоя пунктъ сжществува разноръчие. 4)

0 ма , 108.

2) Ийй., 257.

3) .Първа пушка" 98.

4) Азъ пръдадохъ тукъ разказа на Хр. Драгановъ, който бъше добъръ

да ми даде запискитъ си. Манчо Казва, че прЪдн да се теглятъ на скалата,

въ неЯнитъ поли гЬ се натъкнали неочаквано на потера ; тая дала залпъ н
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Наблизо въ гората преспали забътналигв троица дру

гари. На 3 Май скитали почти безцъ\лно изъ лтзса, като

слЪзли долу по сЬверния склонъ на Стара-планина и на

мръкване пакъ поели билото. Узнали отъ единъ селякъ, който

сечелъ дърва въ гората, че въ Троянъ нъмало възстание»

ала пакъ хванали пжтя къмъ Троянския манастиръ, дъто

Воловъ имаше, както знаемъ, познати и дъто се над-Ъе

сега да нам-Ьри каква-годъ помощь.

На 4 Май се нахранили на краварника на н-вкой си

X. Петъръ, на самото било на планината и продължили

пжтя си за къмъ манастиря. Подушили засада отъ турци,

затуй тръбало пр-взъ нощьта да пжтуватъ, а лръзъ деня

да се криятъ. Нощьта била тъмна и забъркали пжтя. Из-

мжчени поср-вщнали 5 Май сръдъ балканскитъ усои, сл-Ьдъ

като ги мокрилъ дъждъ ц/влата нощь. Този день пакъ се хра

нили при нтзкои дърводълци изъ гората съ чорба отъ бобъ

и замръкнали на близо. Нощьта била пакъ дъждовна.

На 6 Май се борили съ мъглата, безъ да могатъ да

опр-вд-Блятъ посоката, която тръба да държатъ. Къмъ пладне

на 6 Май, намерили случайно при една кошара деветьтЪ

души отъ изгубената дружина. Тия деветь души, остатъкъ

отъ цълата чета б-вха : Г. Икономовъ, Павелъ Бобековъ,

Хорчовъ, Стео Ненчовъ Стоевъ, Колю П. Димитровъ отъ

Синджирлии, Ненчо Налбантина, Найденъ Сланинковъ, Петко

Шаламанътъ отъ Калоферъ (кюркчия въ Елешница), и Стоянъ

Ангеловъ отъ Татаръ Пазарджикъ (убиецътъ на Неджипъ бея.)

Когато четворицата на 2 Май се сражавали на скалата,,

дъто падна Н. Караджовъ, другигв чули гърмежит-в и

само зели позиция до една кула, а да се покажатъ не см-вли.

Но нека видимъ, какво бъше станало съ ц-влата чета.

Казахме, че всички б-вха двадесетъ и седемь души, а

слъдъ като още първия день съ Воловъ се отдълятъ чет-

ворица, оставаха двадесеть и три. Сега, ето какъ се пръ

снали и т-бзи. Всички желаяли да нам-врятъ изгубенитъ, още

Н. Караджовъ падналъ мъхто. Останалите трима се качили на скалата и

дали отпоръ. ТурцитЬ на четири пжти правили обходъ ; Манчо и Хр. Дра-

гановъ държели двъ"ГБ крила, а Воловъ срЪлялъ правъ и задружно тъй от-

блъсвили атакитв. Разликата, въ сжшность не е голяма.
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повече, че съ гЪхъ се намираше главниятъ апостоль. Сж-

щитЪ турци, които убиха Караджова, наскочили и на са

мата чета. Момчетата се оттеглили въ гастия букакъ. Хорчо

и н-бкои стреляли и башибозукътъ се разбъгалъ. Тукъ се

отделили Хараламби Караджовъ, Григоръ П. Божковъ, Ат.

П. Минковъ и Христо Трувчевъ; тъ ударили на дъсно по

балкана, съ намърение да сл%затъ въ Сопотъ, дъто имали

познати, та надъяли се да найдатъ спасение.

На другия день се отдълили още Каблешковъ, Найденъ

П. Стояновъ, Георги Търневъ и Стефанъ Почековъ — по-

слъдниятъ бивши учитель въ Казанлжкъ. Каблешковъ, както

знаемъ, бъше болнавъ и не е можелъ да върви; сжщо и

Даскалъ Найденъ и Почековъ не били за пжлъ. Гого оста-

налъ отъ приятелство къмъ Каблешкова : ималъ познати въ

Троянъ, знаялъ тъзи мъста и поискалъ да придружава

приятеля си, за да го спаси. Намърили една кошара, кж-

д-Ьто овчаритъ об-Ьщали да се грижатъ за болния. Четата

заминала напръдъ; сега оставали само петнадесеть души.

На другия день се отдълили пакъ Хр. Благоевъ, Танчо

Шабановъ, Н. Бъловъждовъ и Лука Гйотлийски, които по

желали да се върнатъ въ Сръдна-Гора. Споредъ запис-

китъ на Шабановъ, обаче, той се отдълилъ на своя глава

скоро слъдъ Каблешкова и върналъ се къмъ Копривщица,

дъто се укрилъ; а това е по-върно1) Въ сжщото вр-вме се

изгубили Тилю (Стоилъ), който билъ кметъ въ Строево и

на когото фамилното име не ни е извъстно, и Енчо X. Пръл-

ковъ Ивановъ, сопотненецъ ; пръдполага се, че гв сами се

отлъчили : Енчо се надъялъ да се укрие въ Сопотъ, а Тилю

тръгналъ съ него. Тия двама дъйствително стигатъ до Со

потъ, слъзли у Енчови, но Тилю билъ проплденъ; послъ,

той хваналъ пловдивския пжть, но го заловили въ Джбене

и той издалъ другаря си Енчо, който сжщо падналъ въ

рАцъ. Почти въ сжщото връме се изгубилъ и Ботю Ивановъ:

той останалъ назадъ отъ дружината и послъ не можилъ да

я настигне. Отбилъ се въ нъкакви колиби за хл"вбъ, д-Ьто

го хващатъ башибозуци. Ботю днесъ живъе въ Карлово.

1) Ср. Н. БЪ.ювЬждовъ, който е на мнЪние, че Танчо Шабанътъ оста

налъ съ Каблешкови: „Първата пушка", 107.
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Той послъ- издаде мнозина. Неговата личность е очъртана

съ неподражаемъ юморъ отъ Захарий Стояновъ.

И така, останалите деветь души, подъ воеводството

на Икономовъ, на 6 Май се намиратъ съ изгубенигв първи

четворица, безъ Караджова, начело съ Воловъ. Икономовъ

билъ вече пратилъ записка до Троянския манастиръ, двто

ималъ познати, и двто дружината искала да сл-взе, но отгово

рили му, че светилището е забиколено съ турска стража.

Но тъй като новосъбранитъ сега дванадесеть души

бЪха много близо до самия Троянски манастиръ, пратили

нова записка до игумена съ известие, че били р-вшени да

избиятъ стражата. Игуменътъ ги отсъвътвалъ и тогава сла

бата чета се ръшила да тръгне по посока къмъ Габровския

балканъ.

На 7 Май се отбили всепакъ около манастиря, за

да се видятъ, за малко, съ н-вкои познати. Захванало да

вали снъгъ. Наблизо въ една осамотена колиба пръкарали

памятната сн-вжна нощь на 7 сръщу 8 и студенитъ сл-б-

дующи дни 8, 9 и 10 Май. Послъдния день, 10 Май,

надвесили се надъ самия манастиръ.

Тукъ Воловъ ималъ познати хора съзаклетници въ ко-

либигв, отъ които повикали четири-петь души. Нъмало на

дежда за възстание. Зели хлъбъ и потеглили за Новоселския

балканъ, за Марагидикъ.

На 1 1 Май сж вече тамъ и сръщатъ новоселци, пръ

снати изъ гората и бъгащи отъ турци. Нощували наблизо,

заедно съ много семейства отъ Ново село. ТЪзи ги приели

много дружелюбно.

На 12 Май хващатъ право къмъ Марагидикъ. По пжтя

се отд-влили Даскалъ Найденъ Сланинковъ и Петко Шала-

манатъ отъ Калоферъ. Послъдния искалъ да се спаси въ Кало-

феръ и Даскалъ Найденъ съ него, като приятель. Дружината

останала само съ десеть души. На 1 3 продължили сжщия пл^ть,

сл-вдъ като преспали на билото. Тоя день стигнали къмъ

долината на Тодорчета— най-далечната махла на Тополеш-

ката община, Габровска околия, като държали пжтя къмъ

Габрово. Тукъ, обаче, отъ едни селяни, които пасъли ко

нете си въ гората, узнали, че възстанието въ Габрово е до
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края смазано, че учители и други са арестувани и закарани

въ Търново. Тогава р-вшили да зематъ направление къмъ

Свищовъ и да избътатъ, ако може, въ Романия. Отбиватъ се

•съ гбзи коняри въ Тодорчета, но не прЪспиватъ, а САщата

нощь продължаватъ патя си, като пръкарали ц-блия 14

Май скрити изъ едни камънаци надъ махлата Руевци. 15

Май пр-вкарали въ една горичка изъ Трънченската община

и пр-Ьзъ нощьта продължили патя си къмъ съверо-изтокъ.

Пръзъ нощьта скитали изъ градинитъ на Гарванската об

щина и въ Ликовскитъ лозя и на съмване, 1 6 Май, недвля,

■отбили се въ една малка воденица. Сащия день пръсвкли

патя Габрово—Севлиево, газили ръка Лопушница и дър

жали отъ страни пръзъ Ариянскитъ лозя. Сетнъ продължили

патя си изъ едно дере, като били издадени отъ селянигв,

що ги видвли въ Янковската воденица. Появили се конни

стражари. Т-в се прехвърлили пръзъ отвъсния спусъкъ на

•едни като стъна прави скали—Гарвановъ камъкъ.1) Всички

могли да се покатерятъ и спасили се ; само Хорчо оста-

налъ, защото билъ тежъкъ, отдълилъ се отъ дружината и

на другия денъ билъ хванатъ и откаранъ въ Търново. —

Другите се крили въ единъ храсталакъ задъ стъната, не

могли да бАдатъ видени и пръзъ нощьта продължили своя

пать пръзъ Козирогската община. Призори стигнали до

границата на Фердинандовската община и близо до Ада

мово прътазили Янтра. Тукъ нъйдъ, пакъ въ малка горичка,

крили се на 17 Май. Пръзъ нощьта продължили пакъ. Тукъ

узнали отъ едни селяни за участьта на Дръновския мана-

стиръ. Прътазили пакъ Янтра и скрили се пакъ на 18 Май,

като прибътвали отъ горичка въ горичка. Пръзъ нощьта

сащо върв-вли, осъмнали до турското село Шемшу. 19 Май

пръкарали легнали край бръга на Янтра. Пръзъ нощьта

стигнали до шосето Дръново—Търново. Вл-взли въ търнов-

■скигв лозя и на 20 Май се крили въ една колиба. Пр-взъ

нощьта, като извили по височинигв на Марино поле, вл-взли

въ Търновския боазъ.

Близо до Пръображенския манастирь, въ гората, пръ

карали 21 Май. Тукъ Воловъ и Икономовъ пр-вдложили,

5) Г. Димитровъ .Княжество България", стр. 414.
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както Бенковски надъ Тетевенъ, да се разд-влятъ на три

групи по трима, за да бждатъ по-малко и по лесно да се

спасятъ. Воловъ, Икономовъ и Стоянъ Ангеловъ отъ Т.

Пазарджикъ първа група, Бобековъ, Манчо Маневъ и Хр.

Драгановъ друга група и Стео Стоевъ, Никола Д. Поповъ

и Ненчо Искревъ налбантина—трета група.

Разделили се всепакъ сърдечно, осв-внъ Стео Стоевъ;

той не искалъ да се прости съ Икономовъ. „До тукъ те

водихъ и служихъ ти, казалъ му той—споредъ както самъ

разправя—двто знаяхъ пжтя, а отъ тука дбто ти го знаешъ,

а азъ нищо не знамъ, ти ме оставяшъ. На второ прише

ствие ще се простимъ" ! Тъ- склонили най-послъ- да го зе-

матъ, но Ненчо и Даскалъ Колю не рачили да се дълятъ,

а пъкъ и Стео не искалъ да заръже добри приятели.

Хр. Драгановъ б-вл-вжи въ запискигв си,1) че отъ ця

лата чета само Икономовъ и Воловъ познавали добръ- гвзи

м-Ьста и пжтя до Свищовъ, но и тб искали да се отдвлятъ

двама, като вЪрвали, че тъй най-лесно ще спасятъ главигЪ

си, а за другигв не искали и да знаятъ. Никой отъ другигв

не знаялъ околнигб м-вста. Теглата и мизерията б-Ъха тъй

големи, че усп-вватъ да леморализиратъ и такава идеали-

стична натура като Воловъ.

РаздЪлата станала на 21 Май вечерьта. Най-напръ\цъ

потеглили Воловъ и Икономовъ по боаза; по т-вхъ синджир-

лийци—пакъ по боаза. Най-послъ- тръгнали Бобековъ, Манчо

и Христо Драгановъ.

Отъ всичкигЪ три, двъ"гб групи не можиха да се

спасатъ.

Двамата синджирлийци съ Ненчо Искрйовъ Налбантина

били уловени до устието на Янтра и закарани въ Свищовъ.

Споредъ разказътъ на Ст. Стоевъ, гб тръгнали за

Самоводени. Минали пр-взъ нощьта подъ селото, и прега

зили моста на Росица. Лежали въ нивигв. Пр-взъ нощьта

се ср-вщнали пакъ съ Воловъ и Икономовъ, но пакъ се

раздвлили. Икономовъ заговорилъ Стео, искалъ да се по-

мирятъ, но той се отказалъ. Отъ едно село, по шосето за

1) Стр 35.
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БЪла, зели хл-Ъбъ. Осъмнали на БЪленския мостъ, но като

се бояли да го минатъ денемъ, повърнали се и спали въ

нивитъ\ Посл-в, хванали по течението на р-вката къмъ Ду-

навъ. Осъмнали до н-Ькакво село, но караулътъ ги усвтилъ.

Т-б се скрили въ н-Ькакви драки. Дигнала се тревога въ

селото. Заградили скривалището имъ и намерили ги. Ненчо

билъ заточенъ въ Акия, но послъ1 повърнали и него при

другитъ- въ Кипъръ, дъто всички били държани въ затворъ.

Съ гвзи трима пропаднало и копривщенското знаме. Ст.

Стоевъ б-вше избранъ за знаменосецъ на четата, на която-

Г. Икономовъ остана докрай воевода. Когато още първата

нощь Воловъ се изгубилъ, Ст. Стоевъ навилъ знамето на

поясъ и по кжсно пр-вдалъ го, заедно съ оржжието си, на

овчаря Кжси Колю, около Б-Ьла. ')

Воловъ, Икономовъ и Стоянъ стигнали до село Трем-

бешъ, д-бто се крили день-два около една воденица, послъ

потеглили къмъ Бъ\ла. Тукъ нЪйд-б не пр-Ьдпазливо седЪли

подъ едно дърво. Съзира ги единъ турчинъ (пждаръ). Ис

кали му тютюнъ и заржчали да не казва. Той съобщилъ

въ БЪла. Потера нападнала незабавно. За да се спасятъ,

гЪ се нахвърлили въ Янтра, съ ц-вль да я прътазятъ. Тя

се минавала, но заблудени отъ смущението, тримата не

щастни ударили пр-взъ бента. Прочее, и гбзи трима юначни

борци за свобода намиратъ гроба си тукъ, въ Янтра, въ

която се удавили. Водата ги отнесла и не знаемъ днесъ

кждъ- еж тбхнигб останки. НЪмаме портрета на Стояна 2).

1) БЪловЪждовъ „Първа пушка' стр. 99; Г. Димитровъ .Княж. Бъл

гария' стр. 416.

г) Хр. Лрагановъ бЪлЪжи въ запискигЬ си, че двамата апостоли съ

Ангеловъ сж стигнали до с. Ръсенъ и се удавили въ р. Росица, което не е

в-Ьрно. (Записки стр. 41.) Георги Димитровъ пише, че удавянето станало на

22 Май, което не е съгласно съ хода на нЪщата. На 19 Май всички сж били

надъ Търново, послЪ преминали насамъ, на 21 се раздЪлятъ, а сжщо Г.

Димитровъ казва, както отбЪ.твзахъ и азъ, че Воловъ и другаригв му пре

карали няколко дни около с. Тъмбрешъ. (.Княжество България", стр. 415)

Като е тъй, смъртьта на апостолитЬ е била къмъ 25 или 26 Май. Хр. Дра-

гановъ 6-ЪлЪжи сжщо, че два или три дни слЪдъ пристигането имъ въ Са-

моводени чули да се говори за трима удавени възстаници, което отговаря

на хода на нъщата. Захарий Стоиновъ не е билъ добрЪ освЪдоменъ за вре

мето на смъртьта. Той го туря на посоки „послъ- двадесеть дена* (.Записки

т. Ш стр. 83) Франювъ бълЪжи погрЪшно, че се удавили Воловъ и Ман-

човъ. (.БЪлочерковската чета въ Др-вновския манастиръ*).
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Тримата, Бобековъ, Манчо Маневъ и Христо Драгановъ,

единственнит-Ь, които се спасиха и не паднаха въ вражески

рж.ц"Б, тръгнали не по стжпкигб на своите другари. Тв

ударили по височинитЪ, защото чули хлопки отъ ближните

тамъ кошари и надвесили се надъ Самоводени. Тука слезли

по баира Кобилица и попаднали въ първата кжща на края

—въ Кобилишка махла, у единъ добъръ българинъ, Георги

Трифоновъ Гецовъ, у когото пръдпазливо похлопали пр-взъ

нощьта и били приети. Гецовъ ги нахранилъ и укрилъ на

22; той почина на 5 Априлъ 1904; жена му Станка е жива

и разказва съ всички подробности случката. Намали хлъбъ

първата нощь и поискали отъ комшиите. Колибата си стои

сжщо и до днесъ.

Тогавашния въ Самоводени кметъ, Георги П. Мариновъ,

сжщо билъ посветенъ въ укривателството и закрилялъ б-в-

жанцитъ. Въ сжщото село крилъ се тогава и Ст. Стамбо-

ловъ, съ когото тримата тракийски бежанци се ср-Ьщнали.

Бобековъ го позналъ макаръ въ селски дрехи и положе

нието на малката дружина се улеснило. Тукъ тъ прекарали

ц-влото лъто.

Най-дълго и най-добръ пр-вкарали тв въ кжщата»\на

добрия старецъ Дъдо Коста Мицовъ, който ги обичалъ като

свои синове. Тоя дъ\цо е между мъртвите. Той е оставилъ

най-трогателни спомени и въ двамата живи — Манчо и

Христо Драгановъ.

Къмъ 15 Августъ Стамболовъ и Хр. Караминковъ пре

хвърлили Дунава. Тъ- извъстили на оставената дружина за

пжтя, който требва да държатъ въ бътството, и въфнигЬ

хора, до които да се обърнатъ. Било къмъ края на Августъ,

когато и тримата другари, Бобековъ, Манчо и Хр. Драга

новъ преминали благополучно Дунава, улеснени отъ патри

отите въ Свищовъ.

Нека прослЪдимъ още сждбата на нъкои отъ тези, що

се отдЬлиха по-рано. Каблешковъ и другаритв му спели

дълбоко, когато ги нападнала потерата. Гого Търневъ и

Почековъ били заклани на место, а Каблешковъ и Даскалъ

Найденъ ходиха въ Троянъ, Ловечъ и Търново. Н. Бело-

в-Ьждовъ, Хр. Благоевъ и Л. Гйотлийски се въртятъ нвкое

История на Априлското възстание, т. III 18
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вр"вме около Сопотненския манастиръ, послъ- слизатъ, между

Овчелари и Киселере къмъ Пловдивъ, но въ БЪлъ Чердакъ

 

Г. Търневъ.

ги пр-вдалъ единъ ханджия; тъ- пролежаха въ затворъ до

амнистията *).

1) БЪловъждовъ е твърдт> забъркалъ споменитъ си, като казва, че слЪдъ

като скитали цъла нощь срЪщу 2 Май, осъмнали до Мара Гидикъ ! Пжтьгъ

оп. Клисура за Мара Гидикъ съ скитане по планината не може да се из

мине нито за двт> нощи (.Първа пушка', 101). Изобшо географията е за

бъркана. Стигнали Мара Гидикъ, когато бЪха тръгнали за Троянъ ! Ще при

бавя, че историята на цълата чета е силно забъркана въ всички повЬство-

ватели. Прочее, азъ намтфихъ съ мжка сведения за гвзи двадесеть и се-

демь души и тукъ изложихъ последователно, което съмъ намърилъ.
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Най-трогателна отъ всички била сждбата на четворица

цв-втущи момци отъ Клисура: Хар. Караджовъ, Гр. П. Бож-

ковъ, Христо Труфчевъ и А. П. Минковъ. Знаемъ, че гв

ее бЪха отделили скоро, слъдъ като Воловъ и другаригЬ

 

Хр. Труфчевъ. Гр. П. Божковъ. Хар. Караджовъ.

му се губятъ отъ дружината, и искаха да сл-взатъ къмъ

Сопотъ, за да се укриятъ тамъ при познати. СлЪдъ дълги

скитания гв се надв-всили надъ селото. Черковата е на

края на село отъ горна страна. Черковния дворъ е за
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граденъ съ ниска каменна ствна. Тт* се прехвърлили пръзъ

оградата и притаили се въ училището. Било по дрезгавина

призори. Попъ Партени се явилъ да служи утрена. Мом-

циттз се обадили на служителката баба Неда, а тази оба

дила на попа. Тоя се стръсналъ и запжтилъ се завчасъ да

иде у Чорбаджи Кирка, за да му съобщи за страшнитъ гости.

Момчетата искали само дръхи, да се пръоблекатъ и да бъ-

гатъ. Попътъ ужъ щълъ да се погрижи и затова излъзълъ.

Въ двора на черковата има чешма. Тука е крайнина, както

казахме, та наоколо живъли цигани. Циганигв влизали често

въ двора за вода. Циганката Арабия влъзла внезапно и ви-

дъла нъкои отъ момчетата и, поразена отъ странното имъ

облъкло, притекла се сжщо при Чорбаджията за мюжде (бак-

шишъ). Когато Попъ Партени, както ни разказва самъ, отво-

рилъ пжтнитб врата у Киркови, циганката вече си излизала.

„Знамъ вече, знамъ* казалъ чорбаджията, щомъ зарналъ

Партения—безъ да му даде да говори—тъй поне разказва

Партени, като, навърно, иска да изтовари грозното преда

телство върху циганката. Послъ това, обаче, Кирковъ, още

пръди попа, тръгналъ да иде въ конака и да обади, а по

пътъ се прибралъ въ кжщата си и давалъ ухо навънъ, за

да чуе, кога ще загърмятъ пушкитъ. Това и станало, защото

отъ конака въ Сопотъ извъстили скоро въ Карлово. Баши-

бозукътъ запъплилъ пръзъ лозята и по височинитъ надъ

Сопотъ. Скоро училището било заобиколено отъ всички

страни. Бъднитъ жертви се скрили въ тавана на училищ

ната стая. Отъ вънъ, пръзъ прозорцитъ, запукали пушкитъ.

Куршумитъ пробили покрива и кръвьта шурнала. Тримата

паднали мъртви на мъсто : Григоръ П. Бошковъ, Хр. Труф-

чевъ и Ат. П. Минковъ, а Хараламби Караджовъ, тежко ра-

ненъ свлекли долу, натоварили го на кола и закарали въ

Карлово, а отъ тамъ въ Пловдивъ. Тукъ той скоро издъхналъ.1)

Тримата паднали били заровени, безъ опъло, единъ до

другъ— нъкакъ на страна, въ двора на черковата. Главитъ

1) Н-Ькои сж на мнЪние, че Хараламби Караджовъ издъхналъ оше по

пжтя за Пловдивъ. Това не е вЪрно. Ст. ДрЪнски видЪлъ Хараламби въ

затвора. Измжченъ отъ ранитЪ и отъ звЪрски обноски на мжчителитв си,

Хараламби отпустналъ, казвагь, нЪкои имена, обаче, доколкото можахъ да

проуча, никой не е станалъ жертва отъ това.
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имъ били отр-Ьзани, турили ги въ чувалъ и Иванъ Данчевъ

пандуринътъ, ги носилъ въ конака отъ дт>то ги пратили

въ Карлово (за което, впрочемъ, нъкои спорятъ) ; послъ-

били повърнати.1)

1) Когато бьхъ въ Сопотъ, въ първата половина на Августъ 1908,

дойде депутация отъ Клисура : клисурци искаха да прибератъ останките на

своитв съграждани ижченици. Търсихме ги и намерихме, простнати единъ

до другъ, подъ равната отжпкана земя : трима левентъ юнаци и главигв по

отделно сложени по една до вейки трупъ. Костите тържествено пренесоха

въ Клисура. Азъ видбхъ и попъ Партения. Да гледа човъкъ нищожни и

долни хора изобщо не е нъчцо утешително, но кога подобни сж още и въ

расо, може лесно да се мисли какво е. Бъше една топла вечерь, пръзъ съ

щото онова връме — Августъ, 1903. Казаха ми, че попътъ не обича да го

запитватъ и крие се. Направихъ да ми посочать кжщата издалечъ и да ме

оставягь. Поел* това азъ влъзохъ внезапно и, тъй да се каже, заробихъ тоя

мизеренъ попъ. Може да си помислите една бестиална натура, единъ наде-

белЪлъ, опусгвлъ и, навърно, пръзъ цЪлия си животъ никога не чувству-

валъ, ни мислилъ човЪкъ, освЪнъ д-вто хубаво е ялъ, пилъ и спалъ. Азъ ще

го похваля само въ едно: той бъше смутенъ, изгубенъ и прямъ, като всички

слаби хора. Ние седнахме колъно до колъно въ една тъмна стая. Тоя инте-

ресенъ Ше а Ше трая само една минута. Той каза това, което азъ и раз-

казахъ : уплашилъ се, обадилъ и чакалъ да чуе пушките. Азъ не го питахъ

нищо по-нашироко, оставихъ го неподвиженъ на мъстото му, поразенъ, на-

в"Ьрно, и удивенъ отъ внезапната грозотия, съ която сж заечили сега твзи

прости думи — думи, които той тридесетъ години близо е повтяралъ въ па-

метьта си, безъ да разбере сжщинското имъ значение. Той направилъ всичко,

за да пръдаде и нищо, за да спаси. Не е било негова работа да жертвува

спокойствието, да жертвува кожата си за хората, той пожертвувалъ хората

за своя кожа. Единъ свещенослужитель на плътьта. Съ тая кожа ще се

провали той въ пъкала. Умирающитъ отъ гладъ ядатъ се помежду си. Той

гладувалъ, за да яде людекитв души. Тоя Партени, съ мазно тъло, низко

чело, съ мазнигв и тъпи погледи порази ме както нищо въ живота. Чув

ството, че той е погребалъ, и толкова съзнателно, тази цвътущи мжченици,

не му липсваше. И наистина, ясно е отъ първъ погледъ, а че и той самъ

не може да не съзнае днесъ, че достатъчно е било чрвзъ бабата или самъ

тайно да имъ обади да бътагъ, щъше и твхъ да спаси, и себе си да не

урони. Колкото за Чорбаджи Кирко, той билъ въ ролята си, и азъ му се не

чудя ; на звъроветЬ дължимъ, струва ми се, извъстно уважение за непри-

косновенностьта имъ.
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ГЛАВА ПЪРВА.

Въ Сливен ъ.

I.

Пакъ предателство. Писмо до Стамболова. Арестуването на Нено

Господиновъ. Кръвавото писмо отъ Панагюрище. Д. Топаловъ и раздвоение

ша духовете.

Сждбата на възстанието въ другите окржзи, откакъ из

бухна то безъ вр-вме въ Панагюрско, зависеше отъ две

обстоятелства : 1 . дали известието за възстание, при ло

шите пжтни съобщения въ ония вр-вмена и при строгия

надзоръ на властьта, ще стигне на вр-вме и въобще до

революционните центрове и 2. дали последните ще се

дигнатъ.

Между това, додето се получи известието за възстание,

работите въ Сливенъ и въ Търново беха зели тревожене

обратъ: и тукъ, както въ Панагюрище, предателството

успева да изпревари бунтовниците.

За да се разясни това, необходимо е да преминемъ

за малко въ Търновско. Случките, които непосредствено

предшествуватъ избухването на пожара, сж почти еднакви

и тукъ, въ Търновско, както и въ Панагюрско, и свързани

сж тесно помежду си. Нека се запознаемъ накратко съ

техъ.
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Онова, което въ Панагюрище се извърши на 13— 14

Априлъ — събранието въ Оборище — пръдстояло тепър

ва още да стане и въ Търново. Революционеритъ на ста

рата столица стояли пр-вдъ дилемата : или да приематъ

безъ поправка ръшенията, зети въ Оборище, или сами да

привикатъ пакъ подобно общо събрание. Търновци, обаче,

спиратъ на послъдното. Мотивъ за това тв сж. имали въ

обстоятелството, че тамъ революционеритъ въобще сж на

мнъние, бунтътъ да се провъзгласи по-късно — нъщо,

което достатъчно се освътли и на свое мъсто.

Събранието е било назначено да бжде, по всъка въ-

роятность, на 25 Априлъ въ Горна-Оръховица. ') Изискани

били пр-вдставители и отъ всички околни мъста, а сжщо и

отъ Сливенъ поканили единъ.

Въ родния градъ на Хаджи Димитра, обаче, сръщу

Гергйовдень, на 23 Априлъ, бъше убитъ, както знаемъ,

бюлюкбашията, който излезе да лови Стоилъ войвода въ

Балкана.

По поводъ на това събитие, което макаръ и да бъше

насърдчително за бунтовницитъ, поради успъшното пръмах-

ване на единъ отявленъ врагъ, се пакъ криеше тръвога въ

себе си, защото показа, че властьта не спи, а напротивъ,

ч* е по стжпкигб на възстанието — по поводъ на това,

Иларионъ Драгостиновъ отправилъ писмо до Стамболова.

Освънъ за убийството на бюлюкбашията, сливенскиятъ апос-

толъ явявалъ сега, че Сливенъ н-вма да прати пръдстави-

тель на общото събрание, но че ще приеме онова, което

се ръши тамъ.

Ето тукъ, имено, съ туй писмо се почва развързката

на събитията. Пратеникъ билъ Г. Николовъ Бъчовката.

1) Въ едно писмо на Стамболова изъ Г. Оръховица до Георги Пет-

ковичъ въ Русе, съ дата 18 Априлъ, е казано, между друго : .Отъ вашия

градъ се призовава единъ отъ първите работници да дойде на нашето ок*

ржжно събрание, д Ьто ще да се р-вшаватъ най-важнигв въпроси за нашиятъ

окрлгъ Чов-Ькъ непр-вменно ще да ни изпратите, който да познава добр*

силата ви и духътъ на населението. Чакаме го безъ друго да пристигне въ

петъкъ или сжбота най-късно*. Посл^днитъ^днч сж 23 и 24 Априлъ. А щомъ

рр-вдставительтъ отъ Русчукъ е тр-вбвало най-късно да стигне на 24 въ Г.

Оряховица, събранието можеше най-рано да почне на 25. В. Захарий Сто

йновъ : .Опитъ за биография на Хр. Ботевъ", 299.
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Като се има пръдвидъ, че убийството е било сръщу

Гергйовдень на 22 Априлъ, или, всъкой случай, единъ два

дни по-късно, г) то писмото на Илариона било писано въ

свръзка съ тъзи случка и, разбира се, скоро послъ- нея,

което се съгласява и съ послъдующето развитие на съ

битията.

Пратеникътъ съ писмото нам-врилъ Стамболова въ

Горна Орвховица и на обратенъ пжть получилъ сжщо еднО

писмо отъ Търновския комитетъ за Сливенъ. Г. Николовъ

се изказалъ на нъкакъвъ учитель, нав-врно шпионинъ, съ

когото случайно се ср-вщналъ въ никаква кръчма8).

Кжщата на Маринъ Станчовъ въ Лътковецъ, кждъто

се маялъ по-напръчцъ Бъчовката, била нападната отъ властьта.

Слугата на сжщия изказалъ за полученото писмо отъ Сли

венъ. Г. Николовъ, хванатъ тутакси, изповъдалъ че писмото

било му дадено отъ Нено Господиновъ. Той носилъ и револвсръ,

който казалъ, че принадлежи на сжщия Нено Господиновъ.

Властьта веднага телеграфира въ Сливенъ, и Нено Госпо

диновъ, пръдседатель на комитета, билъ арестуванъ. Обаче,

всички книжа и бунтовнически вещи, конто се намирали въ

дома му, биватъ набързо прикрити другадъ и нищо не

влъзло въ турски ржц-Б.

Арестуването на пръдседателя силно стръснало съза-

клетницитв. Едновременно, обаче, получило се и кървавото

писмо отъ Панагюрище, съ което се извъстявало, че тамъ

развили знамето; то било донесено отъ двама панагюрци,

за които ний нъмаме св-вдения. Писмото окончателно раз-

бутало духовегв. Тогава набързо пакъ събрали посл-вдни

ср-вдства за барутъ, олово и други бунтовни потреби.

Д. Кукумявковъ казва, че кървавото писмо стигнало

„слъ\дъ заминуването на пратения отъ Л-всковецъ ; " 8) тъй

>] Кукумявковъ .Сливенското възстание" твърди, че е ср-вщу Гер

гйовдень; Нено Господиновъ — че е два-три дни по-късно или пъкъ по-

рано. .Спомени*. Стр. 85.

а) Но ще добавя, че туй твърдене е отъ сливенски източникъ, който

не е над-Ьжденъ: случката става въ Г. Оръховица, доста далечъ отъ Сли

венъ. По разпитванията, които правихъ въ Търновско, властьта по разни

пжтиша ше да е била влязла въ стжпкить на съзаклятието. Както и да е,

подробноститъ не измъняватъ съществото на работата.

*] .Сливенското възстание" 93.
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като разстоянието отъ това заминаване, което пакъ точно не-

знаемъ кога е било, до хващането на Нено Господиновъ,

се мжчно опръдвля, а пъкъ и не е далечъ, тръба да при-

емемъ, че писмото се е получило едновременно съ хваща

нето на Нено Господиновъ. Живия още Нено Господиновъ,

който не изглежда да е особно памятливъ, твърди, че самъ

е билъ хванатъ на 26 въ понедълникъ ; тази дата, обаче,

е правоподобна и отговаря на всичко послъ\дующе, което

ще разкажемъ.

Съ получване на кървавото писмо, било е наредено

Курти Стояновъ, Георги Гиндевъ и Стоянъ Ивановъ пж,-

дарьтъ да заминатъ за полските села, да събератъ всички

момчета, готови за Балкана, подъ знаме, да ги доведатъ

въ града и отъ тукъ да се излъзе.

На самитъ балкански села се писало, че и гвхъ ще

заобиколи четата и ще подбере въоржженитъ хора.

Сжщевр-вменно и въ града свикали общо събрание,

съ пр-вдставители отъ всички махали. Дошли всичко около

петнадесетъ души. Събранието станало подъ единъ орЪхъ

въ Котленскитъ лозя. Вевкой отъ махаленскигв пръдстави-

тели на думи пр-вдставилъ съ колко души въоржжени мом

чета разполага махлата му. Били пръдставени нев-вроятни

цифри отъ сто, дв-бстб и повече души, отъ които нито де

сетата часть намали пушки, а още по-малко били готови

да изл-взатъ. Окончателно ръшили, новоселци да излъзатъ

най-напрЪдъ, на сл-вдующата вечерь да потеглятъ кумлу-

ченигв а най-послъ юнацитъ- отъ Клуцохоръ, съ червенигЪ

пояси.

Ръшението било, четата да излезе на 1 Май, но като

се закъснило, защото момчетата не се събирали, отложило

се за 3 Май. Рвзи дати сж, обаче, твърд-в ненадеждни.

Д. Кукумявковъ пише, че 1 май билъ въ Неделя, а на

ямболци извъстили да стигнать въ ср-вда. ') Но 1 Май е

сжбота, значи, ямболци требвало да стигнатъ на 5 май.*)

Тукъ, обаче, станало едно внезапно раздвоение на ду-

ховетъ. Нъкой си Д. Топаловъ се явилъ самозванъ като

1) ,Слив. възстание' стр. 98 и 99.

2) Ще заб-Ьл-вжа, че за тъкмежигъ на сливенци азъ повътствувачъ не

охотно: отъ гбзи тъкмежи нищо не излЪзе. Но изложението имъ б*ше не

обходимо, за да се отд-влятъ трицит^ отъ брашното.
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пр-вдставитель на Букурешския комитетъ ') и заявилъ, че

възстанието се отлага, защото генералъ Киселовъ игвлъ да

мине съ въоржжени хора Дунава, а него били длъжни да

чакатъ м-бстнигб комитети и да се не дигатъ сами. Отъ

Влашко щ-вли да минатъ още и пр-вдводители, които да

устроятъ и поведатъ хората. Мнозина пов-врвали и съгласили,

се да отложатъ тръгването за Балкана.

II.

БързигЬ мЪрки на Илариона Драгостиновъ и Г. Обретеновъ. Четата

въ Балкана. Ратници отъ Ямболъ. Походъ. Нейково и нейковци. Четата въ

Жеравна. Потера. СрЪща надъ Нейково. Смъртьта на Обретенова и на

Илариона Драгостиновъ. Разпръсване на четата. Смъртьта на Стоилъ воевода.

Четицата на Таню Стояновъ.

Иларионъ Драгостиновъ и Обретеновъ, като видвли

ненадеждното състояние на духовегв между съгражда нигв

на хаджи Димитра, уб-вдили се, че всвко отлагание ще

бжде пагубно, защото ще парализира волята и на остана-

лигв още върни съзаклетници. Ето защо, двамата апостоли

Ч Кукумявковъ ,Слив възст." 98.

Историята съ тоя Д. Топаловъ е твърдъ забавна; той е живъ и

притежава всички признаци на единъ ненормаленъ умъ; не вървамъ да е

билъ нЪшо повече и въ 1876. Азъ н-вма да се простирамъ за него; психо-

логьтъ би намърилъ много да изучава. Както мнозина въ оная бурна епоха,

Д. Топаловъ страдалъ отъ остра мания да борави съ народни работи и да

бжде единъ видъ герой на своето време. Той билъ фотографъ, падалъ се

нЪкакъвъ роднина на Рафаилъ Атанасовь отъ Галацъ и скиталъ нъкое врвме

въ Влашко. Въ 1875 той е учитель въ Айтошко, обаче, по полозръние отъ

властьта или по своя воля, пакъ заминалъ, пролътьта 1876, за Галацъ. Тукъ,

около Рафаелъ Атанасовъ, когото изумЪлиятъ маниякъ и днесъ продължава

да нарича, безъ забикалки, глава на централния революционенъ комитетъ,

Д. Топаловъ подочулъ да се говори за генералъ Черняевъ, както самъ твър

ди, или за Киселски, както повъствува Кукумявковъ — а лъкъ и едното, и

другото е възможно. А говореше се тогава, че тт>зи генерали ше минатъ въ

Сърбия, както наистина, биде по-посл-в, а за тамъ тръбвало да тръгнатъ

всички български воеводи и борци. Това бъше, както знаемъ, идеята на една

голъма часть огъ нашигЬ емигранти, на чело съ Панайотъ Хитовъ. Казвало

се още—а пъкъ и това пий знаемъ — че въ България не тръбва да възста-

ватъ, пр-вди Сърбия да обяви война, защото иначе — всичко бърже ще мине

подъ ножъ — което, впрочемъ, и стана. Тъзи критики разбудили спящата

к1ее Нхе на манияка и той лудо запросилъ пари, защото нт>малъ, и тръг-

налъ съ новата голяма звЪзда въ глава за родния си градъ, който искалъ

.да спаси*— както помпозно се изразява и сега съ всички интонации на за-

бърканъ умъ. Истина е, че той въ читалището държалъ огнена ръчь и раз-

колебалъ и тъй халтавия духъ на сливенци.
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неотложно нагласили, щото всички ръшени за борба момци

да излъзатъ безъ забава на Балкана. Кушъ-бунаръ —единъ

отъ високитъ скалисти върхове надъ Сливенъ, — билъ опрЬ-

дъленъ за сборенъ пунктъ. На Стоила, съ неговигв мом

чета, извъстили да чака на близо — въ Кж.шленскитъ лозя.

Образувала се чета, която излъзла подъ воеводството

на Иларионъ Драгостиновъ и Г. Обретеновъ. Тази чета е

била малобройна. Тукъ били : А. Кутевъ, П. Баневъ, Г. Ко-

мовъ отъ Кортенъ, Ставри Ненчовъ, Дели Петъръ Гендовъ,

Цаню Александровъ, Юрданъ Димитровъ, Стефанъ Кънчевъ

и Юрданъ Бакърджиевъ. ') Тъ тръгнали пръзъ нощьта на

3 Май и се настигнали въ лозята съ Стоила, който ги ча-

калъ съ своитъ десетина другари.

Г. Дражевъ, отъ Ямболъ, който сръщу 1 май идвалъ

въ Сливенъ, за да пита послъденъ пжть, кога сж ръшили

сливенци да излъзатъ, завърналъ се да събере ямболскитъ

възстанници и на 3 Май тръгналъ съ тъхъ за Балкана,

ала пръдателстзото го пръварило. Г. Добревъ билъ пра-

тенъ отъ ямболци да купи оржжие отъ Одринъ. Тукъ

властьта го пипнала, турила го подъ изтезания, които го

принудили да издаде. Телеграфически било заповъдано да

се заловагъ въ Ямболъ Г. Дражевъ, Киро Икономовъ и

Панайотъ Гайдарски, но тъ успъли да се укриятъ, благо

дарение на Василъ Новачковъ, членъ въ мензлиша, който

успЬлъ да имъ съобщи правителственото разпореждание.

Макаръ и да се криелъ, Г. Дражовъ успълъ да събере

слъднитъ момчета : Жеко Андревъ, Панайотъ Млнковъ, Ат.

Тодоровъ и Зах. Великовъ; по плтя къмъ тъхъ се присъ

единили : Ставри Гажевъ и Стефанъ Серткостовъ. Всички

пръстояватъ на слъдующия день скрити по Краставо поле,

задъ Сливенъ, и послъ се съединили съ воеводата на Кушъ

бунаръ.

Стоилъ, съ своята чета, чакалъ на Кушъ-бунаръ нъкол-

ко дни, за да се събератъ всички момчета отъ Сливенъ,

Ямболъ и отъ селата, но никой вече не дошълъ. Тогава

развъти знамето и тръгнали по балканскитъ села, за да си

1) Кукумявковъ .Слив. вазсгание". сгр. 102; Г. Димитровъ: Княже

ство България- 486.
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лрисъединятъ отъ тамъ другари. Пжтьтъ имъ билъ най-

напрЪдъ за Нейково. Тукъ стигнали на разсъмване, 7 май;

четата право теглила на равнището пр-вдъ селската черкова:

тамъ е сега издигнато училище, Нвколко момчета тръгнали

отъ клица на кжща, за да изведатъ способните за оржжие,

които тр-вбало да върватъ съ тбхъ. Съ новосъбранитв из

вършили клетва въ самата черкова.

Днесъ не може точно да се установи, колко момчета

отъ Нейково сж присъединени къмъ юнацит-в. Числото имъ

едва ли ще да е било голЪмо, защото н-вмали оржжие.

Помнятъ се имената на стбднитб :

13).1) . Бенчо ГТвевъ

2). Иванъ Пейковъ

3) . Стефанъ Русевъ

4) . Василъ Недевъ

5) . Тодоръ Илиевъ

6). Недко Тодоровъ

7) . Димитъръ Шериховъ

8) . Еню Петровъ

9) . Кирю Мариновъ

10). Кирю Стояновъ

1 1). Василъ Костадиновъ

12). Иванъ Костадиновъ

Ради Тодоровъ

14) . Геню Тодоровъ

15) . Денчо Кирчевъ

16) . Стойко Драгоювъ

1 7) . Доню Миховъ

18) . Василъ Добревъ

19) . Никола Христовъ

20). СаваМилковъ Бебровецъ

21) . Петко Аврамовъ

22) . Атанасъ Петковъ

23) . Стефанъ Дечевъ

24) . Илия Николовъ

Повечето тръгнали съ надежда, да зематъ оржжие отъ

Жеравна, но скоро посл-в, единъ-по-единъ се разбътали. Други

отнели орлжие отъ каракачанитв, които кжшлуватъ по тия

м-вста.

Сл-Ьдъ часъ или два маене, дружината потеглила за

Жеравна. Отъ Нейково до Жеравна е не повече отъ единъ

половина часъ. Прочее, стигнали още пр-вди обЪдъ.

Въ Жеравна извадили пакъ насила момчета и ги за

числили къмъ четата. Ето и тбхнитб имена:

1) . Василъ Дойновъ

2) . Юрданъ Диновъ

3). Митю Стоян, (дюлгеръ)

4) . Стефанъ Д. Хрусановъ

5) . Гани Вичевъ

«6). Райно Люцкановъ

7) . Вендю Цонковъ

8) .. Иванъ х. Вълковъ

9) . Руско Жейновъ

10). Йовчо Николовъ

11) . Боню Недвлчевъ

12). Киро Цонковъ
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13) . Нено Ивановъ 16). Симеонъ Райновъ

14) . Райно Ивановъ : 17). Рашо Ивановъ.

1 5) . Колчо отъ Килифарево

Като земемъ пр-вдвидъ, че Стоилъ потегли отъ Сливенъ

съ едвамъ десетина момчета, отъ Нейково зема двадесеть

и четири и сега оттукъ седемнадесеть, може да опр-Ьд-влимъ

численностьта на четата — единъ въпросъ, за който различ

ните източници силно се и различаватъ. Прочее, като прие-

мемъ, че момчетата отъ Сливенъ и Ямболъ са били два

десеть — по-гол-бмо отъ това число не може да се пред

положи — ще имаме всичко 2 0—|—24—|— 1 7 ; съ една дума,

четата въ Жеравна брояло шестдесеть и едно момчета1).

Когато четата стигнала въ Жеравна, въ селото имало

трима турци, които продавали брашно. За да не бждатъ

издадени по-късно, възстаницигв се пуснали да убиятъ тЬзи

турци, отъ които единиятъ усп-влъ да избъта.

Но дружината сй маяла твърде малко. Стоилъ, като

опитенъ хайдутинъ, не се забравялъ. Потеглили за Разбойна,

единъ отъ старопланинските върхове между Жеравна и Ко-

телъ. Планътъ билъ, да почакатъ тукъ, догде се събератъ

още момчета отъ останалите села, и тогава да влезатъ въ

Котелъ. Воеводата пратилъ И. Жековъ за Градецъ да под

кани съзаклетницигв да изл-Ьзатъ. А. Гендовъ билъ сл\що

пратенъ за Катуница и В. Желчевъ за Медвенъ.

Сжщата вечерь, на 7 срещу 8 Май, когато дружината

поема ребрата на Разбойна, тя е била спр-Ъна отъ лошото

вр%ме : знаемъ вече какъ презъ тази нощь всекжде вале

снегъ. Четата намалела, защото неколко отъ нейковските

момчета избегали. Като се преброили на 8 Май, отъшестдесеть

и единъ останали всичко петдесеть.

1) Георги Димитровъ я изчислява на седемдесеть и двама. Нено Го-

сподиновъ въ ново връме изпросилъ по едно свидътелство отъ Жеравна.

Сливенъ и въобще отъ всвкждъ, кждьто е могълъ да ходи, въ което се

казва, че Стоилъ дошълъ въ Нейково съ осемдесеть и петь момчета. Съ тия

свидътелства, въ всъко едно отъ които е тръбало непрЪмено, и безъ никак

ва нужда, да се спомене, че Нено Господиновъ е билъ пръдседатель на

Слив. комитетъ, послъдння, благодарение на своето класическо невежество и

на своята изумялость, принася мечешка услуга на историята на миналото

Той безумно желае да означи сливенската чета по-голъма, отколкото си е

била тя, за да величае, види се, себе си, като прЬдседатель на тамошния

комитетъ.
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Между първитъ избягали нейковци се споменуватъ :

Петко Аврамовъ, Никола Христовъ и Еню Петровъ.

Тъй като нощьта била много студена, дружината сляз

ла на Песи долъ, на лъво отъ Разбойна, по посока къмъ

Нейково, въ кжшлата на Паунъ Дойновъ. Тукъ запалили

седемь огнйове, за да се гр-вятъ.

Стоилъ билъ лютъ човъкъ, както ще го видимъ и

по-подиръ. Той се страшно разярилъ за избътналигв и на-

стоявалъ непременно да ги накаже. Отсекли пржчки, съ

които щ-бли да ги биятъ, и тръгнали пакъ къмъ Нейково,

гдъто се мислило, че ще ги уловятъ. Но още отъ клшлата,

като авангардъ, били пратени Дончо Кирчевъ и Киро Ма-

риновъ, за да видятъ, има ли турци въ селото.

Между това, обаче, дружината била пръдадена и по-

терата дебнала вече по следите й. Когато пратениците на

Стоила се надвъсили надъ Нейково, потерата владвяла се

лото и веднага хванала двамата пратени бунтовници.

Предателството извършилъ единъ циганинъ, когото

четата изтървала още по- първия день между Нейково и

Жеравна. Той билъ пратенъ отъ мютесарифина като съгле-

датель, но билъ хванатъ на Кушъ-бунаръ. Четата го повела

съ себе си, додъто отсамъ Нейково той се изскубналъ.

Споредъ нъкои твърдв въроятни разкази, освънъ този

циганинъ пръдателство било извършено отъ самитъ жерав-

ненци, които пратили оплакване по двдо Петъръ хаджи

Стефановъ, че въоржжени хора нападнали селото имъ. Има

ло и селяни отъ Нейково, които донесли сжщото. ')

Мютесарифинътъ незабавно изпратилъ войска да пръ-

сл-вдва четата, местонахождението на която вече доста

добр-в знаялъ. Едно отдъление тръгнало отъ къмъ Котелъ,

за да я приср-вщне, а друго отделение, на 8 май, се озо

вало въ Нейково, дбто турило ржка на пратеницитъ на

Стоила. Избътналигв момчета, които се криеха въ село,

сжщо били изловени.

Сега, пратеницитъ на Стоила, съ бой и мжки, били по

ведени отъ турската потера да й обадятъ, дъ имено е спръ-

1) Сравни Кукумявковъ ,Слив. възстание*, 130.
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ла и дъ се крие четата. Войската, която пръзъ Ичера се

запжтила за Котелъ, стигнала въ Жеравна и сжщо повела

н-бкои отъ забътналитъ отъ четата жеравненци, да обадятъ

кждв еж другаригЪ имъ.

Тъй като пратенитъ до Нейково закъсн-вли да се

върнатъ, Стоилъ пакъ страшно се разлютилъ. Той вече

усвщалъ, какъ се разкапва цвлото двло, но инатинъ по

своему, бърже повелъ отново четата къмъ Нейково, за да

излови и накаже този пжть всичкитъ. Но тъкмо стигналъ

до бичкийницитъ въ горния край на селото, което лежи въ

едно дере, забълъзали войската надъ селото — на пжть

8а къмъ Жеравна. Възстанницитъ не разпознали изеанажъ,

кого иматъ насръща си, но войската, водена отъ хвана-

титъ, които й разказали всичките знаци на четата, зела

овръме въ обходъ, като се старала да пръсече на дружи

ната пжтя назадъ за Балкана. Стоилъ ударилъ тогава на

двено, възлъзълъ на сръщния бръгъ на Нейковото дере, и

заповъдалъ момчетата да върватъ къмъ Раково, ближно

село посръдъ хълместия океанъ на балкана и отечеството

на Раковски, оттдвто тоя носи името си.

Но войската била настжпила близо и завързала се пр-в-

стр-влка. Стоилъ, Иларионъ, Обрътеновъ и Маринъ Дими-

тровъ останали надиръ, заложили се задъ дървета и зели

да гърматъ, за да възпратъ напорътъ на войската, дордъто

четата се отдалечи. Отъ войскаритъ паднали нъколко души

ударени, а войводата се ранилъ леко въ лъвата нога, сжщо

и Маринъ подъ колъното, но успъли да се отдръпнатъ и

да стигнатъ отстжпващата чета. Малко по-горЪ, обаче,

слъдъ като минали Соукъ-Бунаръ, въ мъстностьта Харемъ-

Бунаръ, черкезската конница — защото въ потерата имало и

такава, — опитала се да пръсече пжтя на Симеонъ Нико-

ловъ, който останалъ малко назадъ. Войводата побързалъ

на помощь, пакъ съ сжщигб другари, и съ още н-вколко

отборъ момчета ; всички други пустнали напръдъ да държатъ

посока край Раково, пръзъ Демиръ-Капия за Кипиловския

балканъ, дъто мислили да се съединятъ съ четитв отъ

Търновско.
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Въ новата и по-ожесточена пръстрълка, която се поч?-

нала, паднали около петь войника, но войводата се ранилъ

въ пръста, който, впрочемъ на часа успъли да пр-ввържатъ.

Борбата била неравна, защото четата, като била въоружена

съ кремъклийки, които се измокрили и не могли да хва-

щатъ, почти не отговаряла. Само Обретеновъ и Стоилъ

*■

 

Г. Обретеновъ.

стръляли съ своитъ добри пушки, каквито имали. Обръте-

яовъ, който съ умълата стрълба привлъкълъ вниманието на

войницитъ върху себе си, билъ замъренъ отъ мнозина, улу

чили го и на мъсто издъхналъ. Ранени били сжщо К. Кю-

чюковъ и П. Бановъ.

Тръгнали бързо да отстжпятъ, но войската вървъла

по т^хнитъ сгжпки. Малко по-късно, като спръли да си по-

чиватъ, били пакъ нападнати и този пжть разпърснали се.
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Около воеводата били събрани по-силни момчета: Иларионъ,

Желчовъ, К. Кавржковъ, Дели П. Гендовъ, 3. Великовъ,

Ж. Андреевъ, Г. Дражевъ, А. Кутевъ, В. Кавлаковъ, Ст.

Серткостовъ, Г. Колювъ и Юрданъ Димитровъ. Други се

върнали къмъ Сливенския балканъ.

На 9 май останалигв съ воеводата се въргЬли въ Кална

Усойна—гориста мъстность между Раково и Сливенъ. Отъ

тукъ хванали пжтя за Твърдишкия балканъ. На 10 тв били

пръср-вщнати на Вратникъ отъ потерата на Османъ Бюлюк-

баши. Тукъ падналъ Иларионъ, комуто главата отнесли на

прътъ; сжщо били убити В. Кавлаковъ и Серткостовъ, бай-

рактаръ на четата.

Н-бкои се изгубили или избътали. Войводата останалъ

само съ Г. Дражовъ, К. Кавржковъ, М. Гаджаловъ, В. Жел-

чевъ и А. Кутевъ. Тв се смъкнали къмъ селото Б-вла, били

пръдадени отъ едно воловарче, отъ което искали хл-вбъ.

Появила се потеря. Тв хванали пжтя за Терзоба, тукъ

пр-внощували въ лозята. Пратили А. Кутевъ въ селото да

вземе хлъбъ. Той билъ пр-вдаденъ отъ дюгенджията Енчу

Ивановъ; хванали го. Измжчванъ жестоко, А. Кутевъ из-

далъ, дв се криятъ останалигв. Но Стоилъ б-вше пр-вдпаз-

ливъ ; той промЪнилъ мъстото още съ вр-вме. Додвто по

терата ги търсила, гв хванали пжтя за Алобасъ, сетнъ въз

вили къмъ Бинкосъ. Тамъ, между Изикча и Бинкосъ настиг

нала ги потерата, а тв нтшали вече ни патронъ, нито сили,

за да се биятъ. Р-вшили да се пръдадатъ. Стоилъ билъ

убитъ още по пжтя.

Тъй е била унищожена посл-вдната ратническа сила на

Сливенския революционенъ окржгъ. Обаче, нека заб-влЪ-

жимъ, че, почти въ сжщото врЪме, или малко по-късно,

една малка чета отъ 5-7 души — навърно всички сливенци

— се движи откъмъ Влашко и бърза на помощь на своя

роденъ градъ. Тази малка четица е била подъ воеводството

на Таню Стояновъ, когото имахме случай да споменемъ и

по-рано Таню Стояновъ, младъ човъкъ, на около 30 го

дини, пъргавъ и юначенъ, бтзше пр-взъ днигв на Левски,

») В. т. I, стр. 177.
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началникъ на тайната полиция въ Сливенско и единъ отъ

най-надежднитъ гвлохранители на Апостола. Но пр-вдаденъ

веднажъ, той успъва да се измъкне отъ ноктитв на власть-

та и пр-вминава въ Влашко. Когато се нареждаше Ботевата

чета, въ началото на Май 1876, Таню е тр-вбало да вл-взе

 

Таню Стояновъ.

въ нея, но пр-вдпочелъ, съ 5 — 7 другари, да се запжти

къмъ родния си градъ. Малката четица пр-вминала незаб-Ь-

л*взана Дунавъ откъмъ Силистренско и — по стжпкигв на

Панайота отъ 1867—преминала къмъ Османпазарско, като

гонила, разбира се, да мине прЪзъ Герлово и Тузлука за
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Сливенъ. Татъкъ, обаче, къмъ Османпазарско— мъстото не

Се знае точно—дружината била, види се, издадена, напад

нали я внезапно, въ сънь, и всички били изклани на мв-

сто. Всвкой случай, по-достовврни данни още липсватъ за

гвзи достойни борци отъ 1876 г.

ГЛАВА ВТОРА.

Въ Търновско.

I.

Начало на развързката. Последното заседание у баба Пантелеица.

Ново предателство. Хващането на Измирлиевъ и Пановъ.

Началото на развързката въ Г.-Оръховица ние вече

засегнахме въ по-първата глава. Планътъ за общото „окржж-

но" събрание тукъ, на 25 Априлъ, или около тази дата, се

пръдвари отъ предателството, което изложихме.

Въ сжщото връме, обаче, пристига и кървавото писмо

отъ Панагюрище. Като оповестявало, че пламъцитв на въз-

станието вече свъткатъ въ Тракия, туй писмо отваря очигв

на хората въ този край и ускорява още повече бързия

развой на събитията и тука. Кога точно и по кой пжть

кървавото писмо иде въ Г.-Оръховица — и дали същин

ското кърваво писмо е стигнало, или само достов-вренъ

слухъ за възстание—това сега не може да се установи. Всъкой

случай, не сд\ много ония дни, които може да вл-взатъ въ

пр-вдположение тукъ. Кървавото писмо, ако го има, и ако

би дошло по правия пжть првзъ Балкана, би стигнало въ

Г.-Оръховица най-късно на 23 Априлъ. Но тъй като съоб

щенията сега бъха най-затруднителни, а по-нататъшния ходъ

на събитията ни говори, че до 26 Априлъ тукъ вече иматъ

• йзвЪстие за станалото въ Тракия, то деньтъ на пристигането

на писмото или на слухътъ за възстание ще тр-вбва да

туримъ между тия двъ дати за въстание — 23 и 26.

Когато е билъ хванатъ Бъчовката и се напада кжщата

на Маринъ Станчевъ въ Лъсковецъ, властьта посегнала
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да лови и въ. Г.-Орвховица. Предателството било неоспо-

римъ фактъ. И не били пръдадени само единични личности,

но властьта държала сл-вдитъ- на ц-влото двло.

Още на 25 заптиитв се разтичали да ловятъ. Мих. X.

Стояновъ билъ потърсенъ у дома му, но успвлъда се скрие.1)

Пановъ, пръдседатель на Горне-Оръховския комитетъ,

и Измирлиезъ пратили Ст. Филевъ до Стамболовъ въ Са-

моводени съ извъстие за тръвожнитв постжпки на властьта.

Стамболовъ, който вече знаялъ за безвръменното избухване

на възстанието въ Тракия, а сжщо оц-внявалъ, какъ дълото

би се осуетило, ако властьта внезапно усп-ве да тури на

ржка всички по-видни двйци, запов+здалъ да се събератъ и

провъзгласятъ и тукъ възстание. Но казватъ, че Стамбо

ловъ е далъ разръшение само слвдъ второ или трето иска

не, като — навврно — желалъ да се състои „окржжното"

събрание, та послъ и възстанието да се дигне по приетия

редъ.

Отначало разтревожените и заплашвани отъ катастрофа

та съзаклятници били събрани въ кжщата на Коста Тодора-

кевъ. Кога тоя се върналъ вечерьта у дома си и видълъ

чуждите хора—а пъкъ тревогата изъ града въ туй връме

била вече обща и домакинътъ не е могълъ да не знае каква

опастность има и за него — уплашилъ се и, се едно,

пропждилъ революционерите. Тогава събранитв се прехвър

лили у баба Пантелеица : двъгв кжщи сл една до друга.

Р-вшили, като почакатъ до другия дснь, за да се събе

ратъ още ратници, да излвзатъ на сл-вдующата нощь. А

планътъ имъ билъ още, като се събератъ съ самоводенскитв

и търновските възстанници, които тр-вбало да настигнатъ

всички—една чета до шестотинъ души — да хванатъ пжтя,

както знаемъ, за Балканскитъ поли.

Събраните, които на 27 осъмнали у баба Пантелеица,

били само деветь души: Пановъ, Измирлиевъ, Михаилъ х.

Стояновъ, Петю Ивановъ, Хр. Стояновъ, Ант. Бендеревъ,

Ст. Минковъ, Минчо Ивановъ и Г. Христовъ.

0 Разказ ьгь, че още на 24 билъ хванатъ Маню Тодоровъ, когато

етрЪлялъ съ револверъ въ лозята, не е вЪрно; (Ю. П. Тодоровъ .Спомени",

стр. 6) хващането на Маню е станало по ВелнкденскитЬ праздннци, на единъ

мохабетъ съ гивечъ изъ околностьта.
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Сега вече, нЪкой си Пав. П. Петковъ, турско ухо, кой

то усп-Ьлъ да се вмъкне между съзаклятниците като втзренъ

чов-Ъкъ, посочилъ на властьта самото мтзсто на събранието.

Кжщата на баба Пантелеица била завчасъ блокирана отъ

заптиета. Възстанницитъ излъзли на двора въоржжени. За

хванала се кратка пръстрълка, при която чаушинътъ пад-

налъ раненъ. Съзаклятницитъ се разбягали прЪзъ задните

низки огради.

Краятъ на градеца не е далечъ оттука. Пановъ и Из-

мирлиевъ се скрили въ кжщата на баба Киряка, която е

почти на самата крайность, дъто почватъ градини. ТЬхъ

подушилъ Атанасъ Кантарджиевъ и пртздалъ ги. Рано су-

триньта, 28 Априлъ, и двамата биватъ уловени. Тв бидоха

поогб объсени прЪзъ Май.

Иванъ Пановъ Семерджиевъ е роденъ въ Търново

1854, сл-вдвалъ въ духовната семинария въ Одеса, а есень-

та 1875 се условилъ учитель въ Г.-Ор-вховица. Пртзди да

свърши образованието си, политически бури го призовавал»

на работа, на която той посвЪти своя кратъкъ, но досто-

енъ животъ.

Още сжщия день били заловени всички други по-видни

двадесеть-тридесеть съзаклетници отъ Г.-ОрЪховица, които

незабавно биватъ пратени въ Търново.

Съ туй властьта успива да парализира центра на

окржга. Търновци оставатъ на мъттата си, безъ да проя-

вятъ животъ. Сжщо не мръдватъ самоводенци, отъ които

Стамболовъ не може да подигне нито единъ чов-бкъ. По

тоя начинъ, ц-блото дбло се е считало изъ тия мъхта вече

за ощетено.

II.

БЬлочерковски пунктъ. Попъ Харитонъ. Начало на Дряновската чем.

Офицеръгь отъ руската армия Пармаковъ. Четата на пжть.

Обаче, освънъ центра, Търновскиятъ окржгъ криеше

въ себе си още други и твърдъ надеждни за дълото гн%зда

по крайнинитъ. Разбира се, че ако и тъ не възстанъха,

нъмаше търновско да считаме между бунтовнит+з окржзи.

Но работитъ взематъ изеднъжъ другъ обратъ. Хората сж

тамъ будни и залавят1> се за орлжие.
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И наистина, три надеждни точки въ окржга стояха

още незасегнати отъ предателството: селата около Мусина,

Габрово и севлиевските прибалкански села. Тамъ, прочее,

работите зематъ отъ само себе си своя очакванъ развой.

Нека прослъднмъ това.

Когато на 26 Априлъ отъ Горня-Оръховица извъстя-

ватъ на Стамболова въ Самоводени за грозящата катастрофа,

останалитъ воеводи : Попъ Харитонъ, Караминковъ и др.

били събрани въ Мусина и тукъ, както въ центра, нови

ната за бунтъ въ Тракия бъше вече достигнала до ушитв

на всички. Освънъ това, тръбва да спомнимъ, че Мусина и

съсъднитб й села никакъ не с*. далечъ отъ Г.-Оръховица.

Прочее, още на 25 или 26 тукъ сж знаяли за началото на

края — за предателството и ареститъ. Ето защо, позволе

нието на Стамболова, да се обяви възстание, било общо

както за Г.-Оръховица, така и за Мусина.

Попъ Харитонъ още отъ 26 вечерьта, сл-вдъ кратко

съвъщание съ революционерите, които го окржжаваха, раз-

поредилъ, като главенъ воевода, да се съобщи колкото се

може по-скоро на околните върни села, че възстанието е

обявено. За сборно м-б:то опр-вдвлили Мусина, а за день

на обща срвща—28 Априлъ.

И действително, на опръдвления срокъ хората се при-

тичатъ около доблестния воевода, който ги чака въ Мусина.

На 28 Априлъ една чета отъ повече отъ двъстъ души стои

тукъ подъ знаме.

Тази чета е известна подъ разни имена. Св. Франговъ

я нарича Бъючерковска, защото въ нея влизаха, действи

телно, най-вече бълочерковци ; но михалци се сърдятъ на

тази кръщавка Ние мислимъ, че ако тази чета сама

най-добр-в свърза своята сждба съ Др-вновския манастиръ,

то и ние тр-вба да свържемъ нейното име съ името на

разореното светилище, като я наречемъ : чета на Дрънсв-

ския манастиръ.

Хората идатъ отъ слъ\цнитъ села : Бъла Черкова, Ми

халци, Вишовъ Градъ, Дичино и Голъмо Яларе. Бълочер-

1) Ср. в. .България", № 42 1905 година.
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ковци минаватъ пръзъ Михалци, съединяватъ се и стигатъ

Мусина ; тукъ се събиратъ отъ разни страни и другигв.

Главенъ воевода е, както казахме, Попъ Харитонъ; не

гови помощници, подвоеводи: сж Хр. Караминковъ и Бачо

Киро—всички ни еж. добръ познати. Но въ тази чета сега

има н-вщо друго, което липсваше на ц-влото Тракийско въз

стание : тукъ е Пармаковъ — офицеръ отъ руската армия :

той е военниятъ ржководитель и фактическиятъ комендантъ

на четата. Биографическигв св-бдбния, които притежаваме

за Пармакова, сж твърдъ оскждни; ние ще дадемъ това, което

притежаваме.

Петъръ Николовъ Пармаковъ е роденъ въ селото Гра- ■

децъ, Котленско, пръзъ 1850 година, отъ родители българи

отъ православно християнско в-вроизпов-вдание—баба Станка

(майка му) и двдо Никола Жейновъ— Алтлшармака, нари-

чанъ тъй, защото ималъ на едната си ржка на гол-вмия

пръстъ едно малко пръстче. Повече билъ извъстенъ между

населението на селото Градецъ подъ пр-вкора : Двдо Кода.

Той ималъ трима синове : Тодоръ, Василъ и най-малкия

Петъръ и една дъщеря Руска.

Петъръ щомъ навършилъ петь-шесть годишна възрасть

даватъ го родителитъ- му да се учи въ селското тогава учи

лище. По ония вртзмена градецкото училище е било тъй

уредено, че стояло много по-високо отъ училищата на дру

гигв околни села и градове, и то благодарение на учителя

Димитъръ Русковъ, който се трудилъ неуморно да го по

стави на прилична висота.

Огвдъ като е свършилъ Ш-ий класъ на тамошното

училище, Петъръ Пармаковъ, по волята на родителитъ- си

напустналъ е Градецъ и отишелъ овчаръ въ Добруджа, на

бащината си кжшла въ селото Малъкъ-Гаргалъкъ, Кюстен-

дженско.

Бащата на Пармаковъ е билъ по-рано овчарь, и като

добилъ завидно състояние, купилъ този чифликъ (кжшла) и

каТо позастар-влъ, пр-вдалъ чифлика на синоветв си Тодоръ

и Василъ, при които отива и най-малкия Петъръ. Д-вдо

Никола — бащата, оставалъ въ Градецъ, за да управлява

другигв си имоти: воденица, тепавица, даракъ, лозя, ниви,



 

П. Пармаковъ.
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градини, ливади и да прекарва по-охоленъ животъ на стари

години при семейството си.

По балканските села: Котелъ, Жеравна, Градецъ, Мед-

венъ, Ичера и Катуница, печалбата на хората по ония вр-в-

мена бЪше се по „виделата Добруджа', както сия казватъ,

още и до днесъ. Занимавали се главно съ овчарлж.къ и зе-

мледъ\лие отчасти. Много учение не тр-вбало, па да е тр-в-

бало, н-вмало уредени училища.

Пармаковъ билъ на тринаесеть години, когато отишълъ

овчаръ. Овчарувалъ той три години. Посл-в това пакъ се

върналъ въ Градецъ, но не сл-вдвалъ тамъ, а отишълъ въ

Котелъ. Тукъ той билъ на квартира у свакови си, Даскалъ

Вълйо Бандата. Слъдъ година и повече той напустналъ

котленското училище, понеже е н-вмало за какво да сл-вдва

тамъ, и заминалъ за Тулча. Тукъ постжпилъ въ мастното

училище и въ временния пансионъ. Учителигв му били

Сава Доброплодний и Тодоръ Икономовъ. Когато имали

ваканции, Петъръ е ходилъ да пр-вкарва вр-вмето си на

кжшлата при братята си—въ селото М.-Гаргалъкъ.

Като свършилъ наукитв си въ Тулчанското училище,

въ 1 870 заминалъ за Цариградъ. Тамъ той стоява при единъ

евреинъ като работникъ въ търговска кантора до като си

вземе паспортъ и уреди работата съ руския посланикъ въ

Цариградъ за да постжпи на училище въ Одеса.

Полковникъ Кишелски въ Одеса го настанилъ въ воен

ното училище, въ което се постжпало много трудно безъ

пр-Ъпоржка и настояване отъ страна на н-вкои влиятелни

лица.

На 21 Май 1875 година, той билъ произведенъ пря-

порщикъ въ 59 п-вхотенъ Люблински полкъ въ гр. Нико-

лаевъ—Херсонска губерния.

Пр-взъ годината 1876 Пармаковъ се явява при братята

си въ селото Малъкъ-Гаргалъкъ, на 1 3-ий Мартъ, придру-

женъ отъ Данаилъ Огняновъ, котленецъ ; Пармаковъ билъ

облеченъ сега съ цивилни дрехи и съ френска шапка.

Когато заминалъ за Русия, билъ на деветнадесеть го

дишна възрасть, н-вмалъ мустаци и брада, а когато се за-

върналъ отъ училище, той билъ на двадесеть и шесть го
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дини, съ черни мустаци, средни, и съ чаталеста ср-вдна брада,

черна.

Слъ\цъ н-вколко дни върналъ се ' въ Кюстенджа и отъ

тамъ заминалъ за Търново, дъто билъ назначенъ като вое-

ненъ инструкторъ на I революционенъ окржгъ. Той се от-

билъ въ кжшлата съ намърение да отклони братята си отъ

овчарство и да ги направи революционери—но не успълъ.

Навърно, теглило го още да ги види, сл-Ьдъ като били тол

кова години раздъ\лени. Отъ заминаването на Пармакова

за Търново понататъшните случки изъ живота му влизатъ

въ историята на възстанническото двло въ Търновско.

Точното число на ратницитъ сега въ четата не е тъй

добр-в установено. Досегашното писано по това е пълно съ

противоръчия. Г. Димитровъ ') означава, че сж били дв-вст"Б

и осемдесеть души, но въ продължение на разказа си спо

менува четата като по-многочислена. Така, въ отговоръ къмъ

турския военачалникъ, д-вто не искатъ да се пръдадатъ,

възстанницигв твърдятъ че сж четирестотинъ и деветнаде-

сеть души *) и Г. Димитровъ не прави никакви б-вл-вжки.

Послъ, на 7 Май, кога искатъ да избътатъ изъ манастири,

тв се дълятъ на три отдвления по сто души, значи еж

триста 8) и пр. Явно е, че Г. Димитровъ не е ималъ по

точни св-вдения и прЪмълчавалъ поради туй противоречията.

Най-рано писа за д-вйствията на четата игуменътъ на

Др-вновския манастиръ Отецъ Похомий Стояновъ въ своята

брошура „Очерки и разкази" отъ 1882 година. Но спи-

съкътъ на ратницитъ, приложенъ къмъ тази книжка, е крайно

неточенъ. Сжщо е неточенъ списъкътъ, който четемъ на

каменния паметникъ, издигнатъ за слава на четата въ двора

на Др-вновския манастиръ 4). Най-пълния списъкъ досега ни

1) .Княжество България" стр. 49о.

2) 1Ь1с1. стр. 497.

3) 1Ш.

4) Когато поевтихъ манастиря прЪзъ есеньта [1904], азъ намърихъ не

само десятки имена отъ четниците пропустнати въ надписа на памятннка,

който краси двора на светинята сега, но дори списъкътъ на загинали отци

отъ самия манастиръ не бъше точенъ, което азъ не скрихъ отъ сегашнитЪ

•служители на светилището. Но отговорътъ на послЪднитъ бъше много ориги-

наленъ. БожигЪ хора правяли тогава гроздоберъ и никой не намЪри вр-Ьме

ла извади моливъ, за да запише имената на зябравенить отци; а заслужва
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е донесълъ Св. Франговъ въ своята книга: „Бълочерковска-

та чета въ Др-вновския манастиръ" ; но и този списъкъ

страда отъ голъми неточности: едно и еж що лице е писано

и за убито и за живо, напр. Начо Пенчевъ отъ Михалци '),

едни и сжщи лица сж броени два пжти въ една страница

напр. Лажо (Желю) Тодоровъ 2), Тодоръ Геневъ (Генчевъ)8),

и пр. Азъ допълнихъ тоя списъкъ, колкото ми б-вше въз

можно, като поевтихъ най-главнигв м-вста, отдъто произхожда

четата.

Б-влочерковци сж изл-взли всичко осемдесеть и седемь

души, които ни означава св. Франговъ въ своята книга.

Съ допълнителенъ списъкъ, подкрЪпенъ съ печата на Б-в-

лочерковското поборническо дружество, св. Франговъ ни

съобщи по-късно, че всички излъзли отъ Б-вла-Черкова сж

сто души, отъ които осемь чужди, а къмъ посл-бднитб тукъ

сж прибавени още двама. Та изцбло отъ Бъла-Черкова из-

л&ш деветдесеть и двама души б-влочерковци, а всичко

сто и двама.

Ц-Ълата Дръновска чета се би достойно докрай, и за

служава да се запишатъ имената на всички ратници. Ето,

прочее, списъкътъ на излъзлитв отъ Б-вла-Черкова девет

десеть и двама души.

1. Даскалъ Киро (Бачо Киро) 11. Гатю Станчевъ Стоевъ

2. Попъ Гавр. Трифуновъ 12. Петко Иванчевъ Тончевъ

3. Даскалъ Вас. Недвлчовъ 13. Райко Ц. Даскаловъ

4. Георги Тодоровъ Ничевъ 1 4. Хр. Петковъ Ботована

5. Димитръ П. Койвцалията 15. Юр. Тодоровъ Хаджиолу

6. Иванъ Дишовъ 16. Ив. Николовъ Хаджиолу

7. Колчо Тончевъ 1 7. Лука Райковъ

8. Тодоръ П. Бановъ 16. Петко Райковъ

9. Цачо Ненковъ 19. Стоянъ Миневъ

10. Захария Вълчевъ 20. Ангелъ Колевъ Рачевъ

ше тия имена да се споменатъ въ н Ькон молитва. На тръгване, светигв отци

се заинтересуваха съ моят* пжтнически обуща, каквито имъ се искаше и

тЬ да носятъ; дълги съвещания се правиха дали кундураджиигЬ въ Др-Ьново

ще могатъ да подражаятъ такова н^що. Това ги интересуваше повече. . . .

0 Страница 97 и 101.

I) Стр. 101,

»> Стр. 97.
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21. Недълчо Вачевъ

22. Петко Радевъ

23. Тодоръ Радевъ

24. Кръстю Христовъ

25. Сава Христовъ

26. Лазаръ Станевъ

27. Георги Заневъ

28. Георги Начовъ

29. Стоянъ Колевъ

30. Георги Цанковъ

31. Георги Кирчовъ

32. Руси Гергевъ (Кара Герги)

33. Дончо Сгояновъ Гецовъ

34. Юр. Филевъ Дешковъ

35. Нед. Мариновъ Дешковъ

36. Илия Марчевъ

37. Недълчо Марчевъ

38. Иванъ Петковъ

39. Георги Петковъ

40. Недълчо Маринчовъ

41. Раню Тодоровъ

42. Ив. Димитровъ (Илчолу)

43. Стефанъ Бтзлчевъ

44. Личо Вачевъ (Сейковъ)

45. Трифонъ Димовъ

46. Стефанъ Петровъ

47. Петъръ Пенчовъ

4 8. Ангелъ Тодоровъ

49. Стоянъ Бакевъ

50. Петъръ Бакевъ

51. Цанко Куевъ

52. Тр. Дойчевъ (Петровлу)

53. П. Тотевъ (Павуновъ)

54. Петко Тотевъ (Павуновъ)

55. Юр. Георгевъ(Кръстеолу)

56. Нед-влчо Райчевъ

57. Юр.Михаловъ(Павуновъ)

58. Петъръ Кътевъ

59. Тошо Кътевъ

60. Георги Несторовъ

61. Анчо Ангеловъ (Неновъ)

62. Петъръ Карастояновъ

63. Стойчо Бакевъ

64. Захарий Кръстевъ

65. Алекса Поповъ

66. Петъръ х. Ангеловъ

67. Дончо Димитровъ Сейковъ

68. Тодоръ Душковъ

69. Ив. Дойчевъ (Заневъ)

70. Кучо Петковъ

71. Хр. Вълевъ (Хъша)

72. Мотю Начевъ

73. Тошо Анчевъ (Бановъ)

74. Пею Недълчевъ

75". Свещ. П. Франговъ

76. Юрданъ Магвевъ

77. Цачо А. Неновъ

78. Димитъръ Куевъ

79. Атанасъ Марчевъ

80. Иванъ Недълчовъ

81. Георги Калчевъ

82. Георги Юрдановъ

83. Анчо Радиловъ (Князътъ)

84. Кръстю Ц. Жилковъ

85. Юрданъ Костадиновъ

86. Петъръ Андр. Бакевъ

87. Даскалъ Ат. Дойчевъ

88. Пенчо Колевъ Кирчовъ

89. Петъръ Ив. Тончевъ

ЬО. Иванъ Цввтковъ

91. Дим. К. Камбуровъ

92. Ив. Марчевъ

Чужди сж:

93. Нено Рашковъ (
I отъ

94. Пан. Рашковъ < _ .

95. Нед. Маричовъ (
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96. Т. Несторовъ 1 МаРан" 99. Рачо Халачинъ \ отъ

г гози отъ <

97. Ив. Димитровъ 1Калоферъ1 00. Станю Слбевъ ( Търново

98. Т. Генчевъ { отъ Г.-Ор*хов. 1 0 1 . Киро Ковачъ {отъ Сухиндолъ

1 02. К. Морангозчето | Тяшь

Отъ Михалци се присжсдинили тридесеть и единъ, отъ

които само трима не сж михалчени, а жив-Ъли въ селото

или се намирали тамъ : Лука Т. Лефтеровъ отъ Търново,

учитель, Димитъръ Русчуклия, знаменосецъ на четата и Ни

кола Червеноводецъ, когото пон-вкога см-всватъ съ ДЪдо

Никола отъ Хаинето и който погр-Ъшно броятъ за апостолъ.

Ето имената и на всички двадесеть и осемь души.

1. Св. Стеф. Трифуновъ 15. Минчо Господиновъ

2. Петко Ивановъ 16. Георги Кирковъ

3. Антонъ Миневъ 17. Симеонъ Маринчевъ

4. Петъръ Калчевъ 18. Славчо Колевъ

5. Георги X. Дафиновъ 19, Димитъръ Ст. Ковачъ

6. Кост. Колевъ Маринчевъ 20. Ради Тодоровъ

7. Кирилъ Пенчевъ 21. Гено Станоевъ

8. Димо Митевъ Кроснакъ 22. Иванъ Христовъ

9. Желю Тодоровъ 23. Ганчо Недвлчевъ

10. Начо Трифоновъ 24. Ив. Станевъ Папазъ

11. Тодоръ Станевъ Хубчевъ 25. Колю Бъчваровъ

12. Колю Ив. Бърборковъ 26. Тодоръ Георгевъ

13. Юрданъ Начевъ 27. НедЪлко П. Гължбовъ

14. Начо Пеневъ

Споредъ както разказватъ въ Михалци, Пармаковъ отъ

тукъ потеглилъ съ четата.

Въ Мусина чакали подъ оржжие двадесеть и деветь

души мусинци.

1. Аврамъ Петковъ 9. Иванъ Добревъ

2. Юрданъ Петковъ 10. Трифонъ Г. Коциловъ

3. Хр. П. Иринчевъ 11. Димо Г. Коциловъ

4. Петко Ганевъ 12. Стоянъ Д. Рачковъ

5. Петко Геневъ 13. Стойко Колевъ

6. Колю Геневъ 14. П. Радевски

7. Ангелъ Димовъ 15. Рачо Панайотовъ (Рачевски)

в. Георги Димовъ 16. Иванъ Пан. (Рачевски)
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17. Илия Василевъ 24. Г. Недълчевъ

18. Дончо Колевъ 25. Колю Ив. Куковъ

19. Колю Геновъ 26. Генчо Димовъ

20. Н. Д. Бояджиевъ 27. Дечо Димовъ

21. Гено Димовъ 28. Юрданъ Аврамовъ

22. Величко Д. Помачето 29. ЦвЪтко Тодоровъ

23. Юрданъ Герчевъ

Осв-бнъ това, оттукъ се присъединяватъ, както споме

нахме, Попъ Харитонъ, Хр. Караминковъ, Г. Тюфекчийчето

и Хр. Доневъ Тамбурата отъ Търново, значи всичко три-

десеть и три.

А били събрани отъ околнигв мъста, както слт*два :

Отъ Дичинъ дванадесеть души :

1. Петко Мариновъ 7. Иринчо Костадиновъ

2. Георги Неновъ 8. Тодоръ Димитровъ

3. Христо Начовъ 9. Паунъ Николовъ

4. Стойчо Ивановъ 10. Божилъ Кундевъ

5. Зани Ганевъ 11. Св. П. Драгановъ

6. Тодоръ Ивановъ 12. Вел. Драгановъ

Отъ Вишовградъ шесть души :

1. Св. Балчо Колевъ 4. Колю Недвлковъ

2. Рачо Колевъ (братя) 5. Симеонъ Сжбевъ

3. Гено Мариновъ 6. Никола Радевъ

Отъ Голгьмо-Елари (Биляковецъ) двама :

1. Даскалъ Димитъръ и 2. Юр. Ив. Парцалевъ.

Осв-бнъ това, имало двама отъ Дъскотъ:

1. Св. П. Драгановъ и 2. Величко Драгановъ (братя)

които сл-бзли отъ Дичинъ и въ Мусина се присъединяватъ

къмъ четата.

И тъй, всичко тръгватъ отъ Мусина сто и осемдесеть

и осемь души известни. Св. Франговъ възкачва т-вхното

число до дв-бсгб и двадесеть души, *) като ни е далъ спи-

1) . Бълочерковската чета', стр. 16, Ю. П. Тодоровъ, повтаря сжщото

■ъ своигк .Спомени".
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съкъ само на сто и осемдесеть и шесть души, отъ които

четворицата погр-вшно повторени.

Нека просл-вдимъ сега точно пжтя на четата. Движе

нието не е било тъй бърже, както се иска въ такива слу

чаи, за да с* избътнатъ всички непръдвидени опасности.

Напротивъ, всички били опиянени, а все едно, че за ни

каква дисциплина не е могло да се мисли. Сборна точка е

била една ливада накрай Мусина ; то е малка тераса подъ

мъхтностьта наричана „Чуката", до Димиговската гора, дъто

и днесъ още се намира малъкъ бръстъ.

Ръшено било да тръгнатъ вечерьта на 28, като вър-

ватъ ц-вла нощь по направление къмъ Габрово. До два

часа по турски (пръзъ нощьта) воеводата съ своя щабъ се

измайвалъ въ пл-ввнята на Ив. Рачевъ, а когато и той из-

л-взълъ подъ бр-вста, за да тръгнатъ, рукналъ силенъ дъждъ.

Тогава всички влезли въ двора на Дъдо Гено Костадински

— съсвденъ тукъ, пръзъ една градина. Въ избата имало

бъчва вино, отъ което се черпили доволно всички. Въоду

шевлението и самозабравата били общи.

Осъмнали на Курудере надъ Балванъ, турско село,

което едвамъ е три часа отъ Мусина ! Мъстностьта е отво

рена и четата не могла да се укрие. Двъ- воловарчета, които

пасли добитъка, били непредпазливо подгонени. Казватъ,

че тия воловарчета имали пищови и гръмнали; отговорили

имъ съ вистръли и отъ четата. Съ това дали сигналъ и въ

селото, отъ което веднага тръгва потера отъ башибозукъ да

ги слъди. Едновръменно било извъстено на правителството.

Още до пладнъ, сжщия день, 29 Априлъ, тръгнала войска

и башибозукъ отъ Търново и Дръново, за да заградятъ

пж.тя на комитигв.

Между това, бунтовницигв върв-вли твърдв полека съ

осждителна нехайность.

Отъ Балванъ до Балванска махла, българско село, ед

вамъ е единъ часъ пжть. Четата минава ср-вдъ махлата и

спръчча да си почине. Двъгв села се дълятъ отъ една раз-

лата височина; Кога възстаницигв слъзли въ махлата, за-

б-вл-Бзали вече по диритв си балванската потера, която ги

следила отъ върха на баира. Тръгнали отъ клща на кжща

История наЗАприлското възстание, т. Ш 20
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да изведатъ бунтовници. Но всички млади хора въ селото

се изпокрили. Присъединили се около десетина души, отъ

които повечето избътали по пътя. Останали докрай въ че

тата: Рашко Гергевъ Витановъ, Тодоръ Обрешковъ, Кръстю

Ивановъ, Колю Мариновъ Топалътъ и Маринъ Драгановъ

Бояджиевъ.

Въ селото имало единъ чаушинъ. По чудо, четата,

слъдъ като заловила този чаушинъ, обезоръжила и пакъ го

пустнала, който, разбира се, я шпиониралъ отпоелъ.

Оттукъ натъй, пжлътъ на четата лежи пръзъ хъл-

мести и планинисти вече мЪста. Минали пръзъ сръдъ Ка-

ломенъ, слъзли въ леглото на дълбокото дере до Плачка.

Славчо Колевъ, сдинствениятъ плаченецъ, бакалинъ въ Ми-

халци, отдвто се бъчие присъединилъ къмъ четата, отбилъ

се у тъхъ си. Къщата имъ е тъкмо на върлиятъ дъсенъ

брътъ отгоръ, отдъто надничатъ и крайнитв колиби на се

лото, покрити съ сиви плочи и пръснати още по планината

нагоръ. ')

Отъ Плачка зели два коня — единиятъ на Хинко Ко

левъ, а другиятъ отъ съсъдитъ: Хинковия върнали, а дру-

гиятъ подкарали съ себе си, за да носи едно-друго. Било

около объдъ, между десеть и дванадесеть часътъ.

Сега, забикалятъ селото Пъйна, което остава малко на

дъсно, пръсичатъ разлатия баиръ, обрасълъ съ р-вдка и

стара дъбова гора, надвъсватъ се по малката височина надъ

Рикя, -пакъ слизатъ въ малко дере, възлизатъ отсрЪща по

гжста и пакъ стара дъбова гора, извиватъ отдвсно отъ

Геша и по правата пътека пръзъ хубави ливади пръсичатъ

селото Цинга пръзъ сръдъ. Отъ височинигв на Рикя, Ян

тра е вече пр-Ьдъ очитъ; нейнитъ скалисти и живописни

брътове се рисуватъ като успоредни и гигантски сгъни, които

капризно се виятъ изъ хълмесгия океанъ на балканското

прЪдгорие. Цинга е вече въ самата долина на манастиря.

Когато слизали надъ Геша, единъ пждаринъ — османецъ,

0 Азъ мннавахъ по стжпкитЪ на четата. Братътъ на Славчо, Хинко

Колевъ, твърдЪ интелигентенъ и гостоприеменъ човбкъ, е още живъ. Отъ

високото мЬсго, което занимава твхната кжш, вижда се ясно противниятъ

бр*гь на дерето: а тамъ е дебнала потерата, която отъ Балванъ не губи из-

■идъ бунтовната чета. Впрочемъ, тази башибозушка чета не била още голкма.
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разбира се— като хваща пусия задъ каменната ниска ограда

на едно лозе край пжтя, обърнзлъ своето ръждясало ши-

шене противъ цълата чета и заповъдалъ велегласно да

спратъ. Съ пръзъ куршумъ отъ нъколко отъ четницитъ,

той билъ прострънъ, както се разказва, на мъсто. , . ,

III.

Защита на Дряновския манастиръ. Разположение на светинята. Д*й-

ствията на башибозуци и редовна войска. Въодушевлението на Бача Кйра.

Смъртьта на Попъ Харитона. ПослЪдниятъ героиченъ опитъ. Смъртьта на

Пармаковъ и Тодоръ Лефтеровъ. Краятъ на Дряновското дЯло.

Привечерь — около икиндия — четата била вече въ

манастири. Положението на светата обитель е много живо

писно и оригинално и дори само за това заслужва да се

запознаемъ,—макаръ и на кжсо — по-отблизо съ него.

Дръновския манастиръ лежи на ключа на двъ ръки :

Тр-ввненската и Андешчата, която иде по посока откъмъ

Боженцитъ, но нЪма свое легло, а влиза въ пещери, отъ

които извира тъкмо надъ стънитъ на светилището отъ юго-

западъ. Изворътъ е една голъма фурна, съ дълбоко тъмно

дъно — зъюща челюсть на гигантски китъ, отъ гърлото на

който клокочи цълъ единъ балкански потокъ. Двътъ ръки

скоро се съединяватъ и образуватъ една, която е притокъ

на Янтра и се нарича Дръновска ръка. Оттукъ до Дрънове

е не повече отъ половина часъ. Ръката върви къмъ съверъ

не повече отъ единъ километъръ и изъ Цинга извива къмъ

изтокъ, за да стигне града. Това малко разстояние отъ

Цинга до светилището е манастирската долина, съ тъсни

бахчи по леглото на ръката, която често отвлича всичко.

Двата бръга тукъ образуватъ гигантски и върли урви, които

по горнитъ слоеве сж оголена скала и гледатъ като нароч

но пристроени кръпостни стъни. Въковетъ образували на-

сипъ подъ самата стъна и тукъ е глсто залъсено. Прочее,

единствениятъ входъ и изходъ за манастира е по леглото

на р-Ьката или изъ гжстата гора, по която все пакъ тръба

да се катерите, защото е почти отвъсна. Въ старо връме

ръката е извивала за къмъ Дръново изеднажъ отъ манас
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тиря, надъ който и дъсната ужасна скала образува жгълъ.

Но въковнитЬ насипи като оттикнали реката къмъ Цинга,

образували една висока тераса, като подножие и стжпало

на скалата, и тази тераса, като широкъ въ основите клинъ

изпълня сега завоя на потока до ср-вщу Цинга. Гор-Ь туй

стжпало на скалата е обрасло съ гжста гора, нам-Бств из

коренена, двто ок. и днесъ манастирските лозя. За военните

действия за въ бждеще тр-Ьба да имаме пр-вдвидъ не само

скалитв, които извисоко владвятъ надъ манастири, но и

туй плато, което е не само единъ надежденъ изходъ, но

сжщо опасенъ достжпъ къмъ него. Това е, което може да

се каже за долината на манастири. Дъното на тая долина,

кждбто се сключватъ дв-бгб рт>ки, е заградено съ непри-

стжпни скали. Самото гърло на Тревненската р-вка пръ\д-

ставлява дълбокъ и гвсенъ проц-впъ, въ дъното на който

водата скача отъ виръ на виръ, губяща се въ въмнинитъ

на подровената върла скала. Само надвсно, край гол-Ьмата

като фурна пещеря, отд-Ьто извира другата ръка, извива се

нагоре една пжтека, изкопана на стжпала върху самите

гърди на скалата, и по тая пжтека могатъ да се качватъ

единъ по единъ пъши пжтници. Тя възлиза горъ1 на билото

и води право за въ Габрово.

Четата не се маяла много въ манастиря, поотдъхнала

си и потеглила изъ пжтеката нагорЪ. Но тукъ вече се раз

брало, че башибозукъ и войска настигнали отъ Търново и

Дртзново и завзели двътъ- скали надъ манастиря. Ако четата

продължеше пжтя си, тя нгвше безъ друго, още сжщата

вечерь, да бжде заградена въ открито мЪсто и избита, може

би, още на слЪдующия день.

Тогава р-Ьшили да се повърнатъ въ светилището, дъто

пгвха да нам-врятъ и храна за по-дълго вр-Ьме, и заслонъ

противъ многочисления врагъ.

И така, привечерь, на 29 Априлъ, четата се прибира

въ манастиря, а на 30 врагътъ станалъ още по-многочи-

сленъ, заелъ и скалите на дъното и още отъ сутриньта

обсадата на манастиря отъ башибозуци и войска се почнала.

ВъзстаницитЪ се държали извънредно жилаво на 30

Априлъ, 1 и 2 Май.
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Презъ нощьта, срещу 3 Май, изъ манастири усп-Ьлъ

да се измъкне егуменътъ Пахомий. Той отишълъ въ Дря

ново и направилъ опитъ да спаси обительта.

Следствие застлшванията на Пахомия да спаси майка

си и калугерите отъ манастира, военачалникътъ на турцигв,

единъ бинбашия, ') написалъ ново писмо, съ предложение,

разбира се, четата да се предаде. Но споразумение не се

постигнало; борците не се доверявали. Споредъ Скайлеръ,

тЬ поискали двадесеть и четири часа примирие, за да си

помислятъ но после неприятелствата пакъ почнали.

Между това, отъ Шуменъ настжпила, на 6 Май,2) нова

войска подъ пр%дводителството на Фазлж паша. Той довелъ

повече отъ два табора, съ два само топа, както казва и

Скайлеръ. Освт>нъ това, съ редовната войска вървели мно

жество черкези и башибозуци, гладни за плячка.

Насърдчителни р-вчи не липсвали въ манастирската

крЪпость. Даскалъ Киро въ това отношение направилъ чу

деса съ пламенното си слово, но и топовнигб ядра вър

шили своето. Твърдятъ, че около двъстъ ядра били хвър

лени върху злополучния манастиръ. Г. Димитровъ ги озна

чава сто и осемдесеть. 8) Бомбардирването почнало на 7

Май. Слиция день вечерьта, когато се мръкнало, възстани-

цит-Ь се ръшаватъ на отчаянъ опитъ : да пробиятъ и да

избътатъ.

И наистина, нт>мало вече надежда, че ще могатъ се

удържа въ манастири. Всички огради въ двора били раз

рушени ; покривътъ на манастири сащо рухналъ подъ уда

рите на разрушителния топъ.

Пр^ди опита да избегатъ, въ манастиря се случило

големо нещастие, което лишава четата отъ юначниятъ й вое-

вода Ха ритона. Воеводата влезълъ въ една отъ манастир

ските стаи, дето са държали барута на защитниците. Отецъ

Гавраилъ, калугеръ отъ манастиря, правилъ фишеци. При-

стигналъ четника Тодоръ Генчовъ отъ Гор.-Ореховица, съ

некакво известие отъ сражающите се отвънъ. Тодоръ пу-

1) Англ. Синя книга, I р. 160. 187.

*) Ю. Тодоровъ, 13. .Спомени*.

3) .Княжество България*, стр. 497.
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шшгь цигара, която забравилъ да хвърли вънъ ; щомъ вл-Ъ-

зълъ въ стаята, за да покаже уважение къмъ своя воевода,

добриятъ войникъ изпустналъ съ страхопочитание цигарата

на пода. Ала по пода имало пръснатъ барутъ, който изед-

нажъ се подпалилъ. Тогава, подпалило се и гол-бмото гър

не, кждвто държали запаса отъ барутъ. Взривътъ билъ

ужасенъ. Килията се разрушила. Тримата нещастни изгоръчли.

Харитонъ билъ още живъ, но съвършено лишенъ отъ зрение.

Сл-бдъ това, четата избрала за разпоредитель и пъленъ

воевода Пармакова.

Юначниятъ поручикъ грижливо подготвилъ излазътъ.

Той държалъ една твърдЪ достойна р*вчь на борцитъч Той

имъ открилъ, отъ военно гледище, опасното положение на

четата. Една войска, заобиколена — - казвалъ той — както

сме ние, има два пжтя за спасение, или гърди съ гърди да

излЪзе ср"вщу врага и да си пробие пжть, или да се пре

даде. Той не скрилъ, че так ьвъ излазъ е много опасенъ и

труденъ и че, обикновенно, костува живота на повечето

борци; но хората, въодушевени отъ смЪлия пр-вдводитель,

предпочели да умратъ, отколкото да се пр-вдадатъ.

Тогава, потеглили предпазливо на пжть. За нещастие,

избрали най-защитената отъ турци, най-непр-встжпната точ

ка, д-бто да насочатъ удара си.

Читательтъ помни оная висока тераса, която описахме,

че пълни завоя на р%ката срЪщу Цинга и до манастиря ;

казахме, че леглото на р-вката съставлява единствениятъ до-

стжпъ до светилището, а пъкъ горъ- терасата е пакъ тъй

н-Ьщо подобно. Р-Ьката протича между дв-Ъгб високи сгбни

на скалите, но сама е малка и гвсна и тече дълбоко. Ска-

лигб сж на раздалечъ. Подъ самигв скалисти сгвни се

образувалъ насипъ, обрасълъ съ гора и по двата бръта на

р-Ьката. Насипътъ отъ л-Ьво е незначителенъ и стръменъ,

като една мазилка подъ скалата и тамъ може да се кате-

рятъ хора само по единъ. Насипътъ отъ д-всно е гол-бмъ

и образува терасовидно ребро на отв-всната горъ1 скала.

На терасата сж манастирскит-в лозя. Да тръгнатъ по ре

ката, открито е : щ-вха да бждатъ заср-вщнати отъ силната

турска ц-Ьпъ и бити още отдалечъ и отъ двата бръта. Из
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брали терасата. Знаемъ, че тя б-вше гжсто обрасла съ гора.

Тамъ извжтръ сж, казахме, и манастирските лозя. Къмъ

тия, отъ заднитв врата на манастиря, подъ самата скала,

води една стръмна пжтека, що се катери ребромъ по ска

лата и възлиза на оная тераса. Ето по тая пжтека тръгнали.

Било тъмна, дъждовита нощь, сръщу 8 Май.

Горъ, на самото плато, дъто е равнището на лозята,

имало редовна войска на бивакъ. Сръщу излъза на пъте

ката, на стръмната урва надъ манастиря, турскиятъ воена-

чалникъ поставилъ силна стража, като здраво уцънявалъ,

че тукъ лежи единъ отъ главнигЪ изходи на обсаденото

гнъздо.

Изл-бзлигЬ, които вървъли по трима-четирма, се натък-

ватъ най-напр-вдъ на тази стража. Назадъ ги чакаше смърть

и тб не искали да се върнатъ. Напръдъ, разбира се, е вра-

гътъ. Отдъсно се възправя гигантски гранитното чело на

скалата и затваря всъксй пристжпъ, а отлъво терасата от-

в-всно се пуща надолу и чуе се, какъ зловъщо въ политЬ

й се бие манастирската р-вка, която си тамъ проровила

тъмни и опасни вирове.

Тръбало да вървятъ напръдъ.

Стражата се оттегля въ шумата и открива огънь. Пар-

маковъ, който вървълъ напръдъ, спира първигв редове,

събира сили и дава напоръ. Първата цъпъ е пробита; дру

жината върви напръдъ.

Отлъво, въ гората, явяватъ се нови нападатели. Юнач-

ниятъ пръдводитель командува : напръдъ ! И тукъ е изго-

ненъ врагътъ.

Но главнитъ вражески сили, квартирующи горъ на пла

тото, разбуждатъ се въ туй вр-вме и заематъ позиции, като

образуватъ гжста фронтова верига. Тъкмо въ тоя моментъ

и възстанническата колона се задава отъ края на гората.

Пръзъ една неширока ливада почва едно отъ монас-

тирскитъ лозя ; то стои и до днесъ, заградено съ низка

ствна отъ наредени масивни камъни, — за да не го гази

добитъкътъ, който пасе наоколо. Задъ тази сгъна били

скрити турскитъ войници. Раздали се нетърпеливи вистръли

отъ двътъ страни. Юначниятъ воевода, съ дигната гола сабя
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на ржка, извикалъ „ура! и повелъ щурмътъ. Нощьта е

била тъмна като въ рогъ. Никой никого не виждалъ. За-

гърмъли хората и полегвли.

Станало туй, което се случи съ Наполеона въ Ватерло : -

страшнит-в гренадери напълнили въ мълненосния си напоръ

единъ невиденъ отъ гбхъ трапъ.

Нещастнигв възстаници допр-Ьли до стъната, на която

е трЪбало да се катерятъ, и били съсъчени или измушкани

на мътто.

Нови вълни отъ хора прииждали отдиртз съ бъсенъ

напоръ и лъгали надъ легналигв вече трупове.

Пармаковъ билъ единъ отъ първитъ, който падналъ, а

по него всички други. Отъ осемдесеть до сто души легнали

на м-бсто. Калугеритъ разказваха, че само четири трупа от

после се намерили на отвъдната страна отъ сгъната. Пока

терили се и минали всепакъ нъкои !

Но, като видвли страшниятъ отпоръ, други се втур-

ватъ на л-вво изъ гората и спущатъ се по стръмниятъ ле-

систъ бр-вгъ долу, въ ръката. Пороитв проровили тоя бръгъ

и хората пълзели по бръчкитъ му и като се държатъ отъ

коренъ на коренъ — успъпи да се пустнатъ на безопасно

мътто въ ръката.

Около четиредесеть души се повърнали въ манастира,

за да нам-врятъ върна смърть въ него. Бачо Киро се отд-б-

лилъ съ седемъ души, Попъ Балчо отъ Вишовградъ сжщо

съ нъколко души и Петко Франговъ, днесъ свещеникъ, съ

други петнадесеть души : всички се спущатъ къмъ ръката.

Слъ\дъ този несполучливъ и ужасенъ опитъ, върналитъ-

се четиредесеть души не мислили вече за борба.

Онищожени духомъ, гб излъзли на зараньта отъ монас-

тирската ограда съ бъчао знаме на чело, за да се пръ\дадатъ;

но тъкмо кога се приближили до войската, единъ залпъ по

заповтздь на пашата ги посръщналъ; всички, които не пад

нали мъртви, били съсвчени. Числото на мжченически умърт-

венитъ по тоя начинъ нъкои писатели опр-вдълятъ повече.

Георги Димитровъ полага, че еж били седемдесеть и петь

души. П. Димитровъ приема сж.що туй число; той го е но-

тиралъ отъ Скайлеръ, американския консулъ, когото придру
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жаваше; Скайлеръ въ своя рапортъ ни разказва и подроб

ностите, какъ били умъртвени нещастнигв мжченици.

Отъ ц-Ълата чета можиха да се спасятъ само около

четиредесетъ души.1) Св. Франговъ ни изброява имената

само на четиредесеть и трима поборника. Струва ни се, тъ

заслужаватъ всвка честь, като истински възстанници.

ГЛАВА ТРЕТА.

Габровската чета.

I.

Начало на движението въ Габрово. Планътъ. Съставътъ на четата.

Организация. Цанко Дюзтабановъ. Габровскнятъ монастиръ.

Въ началото на Априлъ, когато въ Горна-Оръховица

се гласвше общо събрание, поискали, разбира се, пръдста-

витель и отъ Габрово. Станало събрание на Гунинъ кла-

денецъ, една мъстность край града, за да избератъ пръд-

ставитель ; това било на 23 Априлия.

Тъкмъли за пръдставитель Цанко Дюзтабановъ, но той

б-вше правителственъ чиновникъ и не мржелъ да си издей

ствува отпускъ. Тогава спиратъ на другъ избора. На 25

Априлъ вечерьта, габровския пръдставитель Асенъ Каменовъ

билъ въ Търново, но тукъ вече Дж. Момчевъ му казалъ

сутриньта, че работата е издадена.

На 28, когато и Асень Каменовъ успълъ да се върне,

въ Габрово вече знаели положително за възстанието въ

Панагюрище. Освънъ това, на 29 габровци сж били сви-

дътели, когато тръгва войска, за да пръслъдва Дръновската

чета. И наистина, пътищата за мирно движение били вече

затворени. Дюзтабановъ, като правителственъ чиновникъ,

съобщилъ за официалната телеграма, съ която се искало

войска и която самъ той билъ прочелъ. Съобщавало се, че

четата се била появила край село Балванъ.

1) Ю. Тодоровъ. .Спомени" стр. 16.
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Отъ Г. Оряховица, действително, н-вмало никакви из

вестия : могло е лесно да се сжди, че тамъ е всичко парали

зирано. Обаче, габровци пакъ решили да възстанатъ. На 30

зараньта, събрали се при моста Щипка : Дюзтабановъ, Тотю

Ивановъ, Хр. Конкилевъ, Екимъ Цанковъ, Пенчо Постомпи-

ровъ, Георги Кръстниковъ и Д. Денчевъ. Огвдъ като се

съветвали малко помежду си, гв р-вшили още на местото

да възстанатъ. За воевода определили Дюзтабановъ.

Планътъ билъ простъ : да свикатъ всички момчета подъ>

оржжие и после—да помогнатъ на четата, която се явила

край Балванъ. Предполагало се, естествено, че тази чета

ще гони Стара планина.

Сборно м^сто назначили Габровския манастиръ.

Отъ Габрово излезли тридесеть души, отъ Етъра се

присъединили дванадесеть. Всички влезли въ колибите Но

вата махала, дето станало общо провъзгласяване на възста-

нието. Ударили черковните камбани. Разбира се, владело

общо опоение ; пели, плакали.

Отъ тука се присъединили къмъ четата всичко триде

сеть и седемь души.

До Габровския манастиръ хората минали презъ коли

бите : Неделковци, Петковци, Камилите, Ганевци, Кръстевци,

Баланците, Курвина могила, Бела река, Златева бахчия,

Потока, Власовци, Чарковете, Бойчетара, Червена локва и

на 1 Май, когато стигнали на сборния пунктъ, четата вече

брояла сто и тридесеть и седемь души. Презъ нощьта

стигнали още осемдесеть и двама отъ Габрово, та станали

всичко двесте и деветнадесеть души.

Ржководители,—щабъ на четата,—се брояли : Христо

Конкилевъ, П. Постомпировъ, Тотю Ивановъ, Г. Бочаровъ,

Данаилъ Бурмовъ, Двдо Михаилъ Гешйовъ, Христо Партин-

ковъ, Н. Каваловъ, Цветко М. Каролевъ, а главенъ воевода,

както казахме, билъ Цанко Дюзтабановъ. Той билъ младъ,

интелегентенъ човекъ; роденъ въ 1844, а билъ синъ на

известния въ Габрово чорбаджия Христо Дюзтабана. Училъ

се въ Габрово, но като билъ самъ даровитъ, изучилъ

и чужди езици, като италиански и френски. Въ 1862 оти-

шълъ да се учи въ Цариградското английско училище, дето
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усвоилъ, разбира се, и английскиятъ езикъ. Той притежа-

валъ воденица край Севлиево, отъ приходите на която жи-

в-влъ. Богатъ и безпеченъ, още и правителственъ чиновникъ,

той <:търчалъ надъ своигв връстници и съграждани не само

съ начетеностьта и дарбитъ1 си, но още и съ своя незави-

симъ и твърдъ характеръ, който, впрочемъ, не издържа

 

Цанко Дюзтабанонъ.

докрай. Само съ влиянието, което, по умъ и дарби, упражня-

валъ надъ своигв околни, се обяснява избирането му и за

воевода, макаръ че самъ Дюзтабановъ — то се знай—нищо

не разбиралъ отъ военни дъла.

Четата била раздълена на седемь части, съ седемь под-

воеводи : Тотю Ивановъ, Пенчо Постомпировъ, Христо Кон-

килевъ, двдо Михаилъ Гешйовъ, Данаилъ Бурмовъ, Хр.

Партинковъ и Н. Каваловъ1).

1) Ще забЪлЪжа, че Бр. ГжСенски, въ своята .История ва Габрово",

употрЪбяватъ други термини, като разд-тзлятъ всички ратници на седемь чети,

съ седемь .четници" - (Страница 140). — название, което не съотвътствува
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Пръзъ нощьта, сръщу 2 Май, опръдвлили маршрута

на своето бждаще движение. За Дряновската чета липсвали

свъдвния, а пъкъ да напущатъ балкана—не е било мислимо.

Освънъ това, четата е тръбало да се храни, следователно,

длъжни бъха да държатъ полигв на планината, кждъто има

български села. Првдполагало се още, че въ Севлиевско —

къмъ Батошево, имено, и Кръвеникъ и Ново Село —- за се

риозните приготовления на които не можеше да не се знае

въ Габрово и отъ по-напрвдъ — предполагало се, прочее,

нататъкъ да намърятъ дори и възстанали села, които биха

могли да послужатъ на четата като база за нейните по

нататъшни ДЕЙСТВИЯ.

Ето така, значи, пжтьтъ на Габровската чета не мо-

желъ да бжде другъ, освенъ къмъ западъ.

II.

Пжтьтъ на четата. Случката на Червенъ- БрЪгъ. До Багошево.

Четата потегля на пжть на 2 Май зараньта — както

казахме, къмъ западъ. Както всекжде, тъй и тукъ дисци

плината липсала. На Червенъ-Брегъ се завързала пръстрълка

между некои четници и двама заптии, които придружавали

пощата отъ Габрово за пръзъ Балкана. Това е било около

деветь часа преди обедъ. Разбира се, че по-големо безумие

отъ това не е могло да се измисли- Ако наистина бъше

необходимо да се нападнатъ пощата и двамата заптии—нъщо,

което никой не може доказа — трвбало поне да се зематъ

сериозни мерки, за да не се изпустнатъ правителствените

агенти, които послъ съ бързото си донесение тръбаше да

повредятъ на четата. Ала малко му мислили.

Жертви отъ престрелката немало отъ никоя страна.

Заптиите избегали назадъ. Но последствията отъ това сж

почти чудовищни. Сега не било въпросъ за думи, пъсни и

на прЪдмета. ВсЬкой участвувалъ е четникъ, а прЪдводителигв сж стотници,

петдесетини, десетици или нодвоеводи. Тъй като оирЬдЪлени названия

всвкой случай л 1псв1ха, което и тукь става явно, азъ приемамъ по-общото:

подвоеводи.
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тържества, а замирисало на барутъ: четата се разкапала.

По-гол-вмата часть отъ момцигв заблагоразсждили да си се

прибератъ у дома. Най-потръсающе под-вйствували силнигв

правителствени пушки : шнайдеригв на двамата стражари

биели на хиляда стжпки и проглушили ушигв на борцигв,

додето тъхнитъ кремъклии пушки прашили пжтя далечъ,

пр-вди да помиришатъ неприятеля.

Останали всичко деветдесеть и четири души подъ знаме.

Намалената чета минала въ колибигв Стомонеци и

Зелено Дърво и стигнала сжщия день, 2 Май, въ Топлешъ,

двто момчетата об-вдвали. По пжтя къмъ четата се присъ

единили отъ ново възстанници и вечерьта на Моровешката

ствна, дъто замръква, дружината нарасла до четиристотинъ

души, но на зараньта, 3 Май, тя пакъ брояла едвамъ сто

тина момци защото пр-взъ нощьта повечето избътали.

Задъ колибигв Байновци, въ мъстностьта Завой, къмъ

четата се присъединили десетина габровци водени отъ Гавр.

Кръстниковъ, съ знаме отъ червено сукно съ надписъ „Сво

бода или смърть", шито отъ Мар. Ив. Ръскова. Тъзи малка

чета носила и вънци, увити отъ габровските дъвици отъ

живи цвътя. Въодушевление не липсало въ пръдводителигв.

Тукъ се получило писмо съ изв-встие, че войската отъ

Габрово се затворила въ казармата. Тя била само единъ

таборъ войска анадоллии '). Явило се мнение, да нападнатъ

и да я обезоржжатъ. Дюзтабановъ се противилъ, пр-вдвидъ

на общия планъ, да не удрятъ градове, но да държатъ

Балкана. Посл-в, страхъ го било да не изгори Габрово.

Мислило се още, че като нападнатъ Габрово, ще извадятъ

насила ония съзаклятници, които не изл-взли доброволно.

Окончателно надд-влъло ръшението на воеводата Дюзтаба

новъ, да се навъртатъ въ полигв на Балкана и да повдиг-

натъ селата.

Сега, цвлата чета се раздълила на дв-в отд-вления, съ

цвль, да обхванатъ повече села и да събератъ повече

ратници. Едното отделение, подъ воеводството на Дюзта-

банова, потеглило за Батошево; а другото отд-вление, което

1) Д-ръ Беронт», .Арх. изследвания", стр. 359.
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води Бочаровъ, потеглило пакъ за Батошево, но отъ другъ

пжть. Първите тръбало да минатъ пр-взъ Дебелъ-Дълъ и

Гжбени, а вторите пръзъ Купенъ, Тумбалово и Стоките.

Преди да тръгнатъ, обаче, Хр. Партинковъ съ н-вколко

момчета се отдълилъ и върналъ се назадъ, само отъ виро-

главие. Той поддържалъ, че тръба да се нападне Габрово,

и като не приели неговото мнъние, зарезалъ и борбата.

Изобщо, липсва всъка дисциплина, както забълъзахме

и по-напредъ.

Дюзтабановъ миналъ пръзъ Гжбени по два часа по

турски пръзъ нощьта, безъ обаче да намъри съчувственници

и продължилъ патя, и по сръднощь стигналъ въ Батошево.

Едвамъ на зараньта стигнало и другото отдъление.

III.

РаботитЪ въ Батошево. Начало на бунта. ПечалнитЬ случки въ Сев

лиево. Хващането на Ст. Пешевъ. Зашита на Батошево. Разорение.

Въ Батошево възстанието било провъзгласено ежщиятъ

день, 3 Май. Този день дошли : Хр. Василевъ Глушковъ и

Цв. Димовъ, пратеници отъ Кръвеникъ, които изв-встявали

за възстание, като канили и Батошево да се дигне.

За да разберемъ, какъ еж се развивали работите по

тези села, би трвбало да се направи едно малко повър-

щание назадъ.

Душа на възстанието въ целата Севлиевска околность

бЪше, както знаемъ, Ст. Пешевъ. На 27 Априлъ Пешевъ

самъ билъ въ Г. Оръховица — тръбало да приежтетвува

като пръдставитель въ общото събрание. Прочее, той ви-

дълъ, какъ полицията напада и лови пръднитъ сили въ

центъра на революционния окржгъ. Тогава, Пешевъ за-

бъгва бърже назадъ пръзъ Търново. Отъ тукъ до Севлиево

сж четиредесеть и осемь километра. Въ сжщото връме,

обаче, властьта го потърсила въ Севлиево, което дава да

се пръдположи, че пръдателството въ Търново е отивало

по-далечъ отъ пръдълитъ на тоя градъ. Пръдвидъ на гро

зящата опасность, и севлиевските съзаклътници като знаяли,
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че Пешевъ, безъ да се свти, че го търсятъ, може вгвкой часъ

да пристигне оть Търново, пратили човъкъ да го присрЪщне

до Ново-Село (Търновско), за да го прЪдупрЪди да бъта.

Пешевъ, действително, продължилъ патя си до Богатоао,

но оттукъ хваналъ патя право за Балкана. За нещастие,

обаче, ръката (Росица) придошла и н-вмало откждъ да я пръ-

газятъ: тр-вбало пакъ да се мине првзъ града. Призори Пе

шевъ билъ вече тукъ и се пригаява въ кжщата на своя зетъ,

Спиридонъ Кънчевъ. На слъдующия день се пръхвърлилъ

въ градината на Ив. Пенчевъ, но билъ првдаденъ, казватъ,

и то отъ н-вкой роднина и хванали го. Това е било на 30

Априлъ \

По-живи революционери отъ Севлиево, като 1онко Ка-

рагйозчето, Ботю Илиев ь и др. уепъли все пакъ да се из-

мъкнатъ и притекли се къмъ балканскитъ гнвзда, които,

по тоя начинъ, получавали силенъ потикъ къмъ възстание.

Но, вънъ отъ това, въ Батошево, Кръвеникъ и

Ново Село, които не сж. далечъ отъ града, знаяли веднага

— още отъ 27 — че властьта вече посъта въ Севлиево

да лови бунтовници. Още повзче, че посегателството скоро

се пренесло и тамъ.

На 30 Априлъ довтасали въ Кръвеникъ до четиреде-

сеть заптии съ башибозукъ и почнали всеобщъ обискъ въ

селото : търсили оржжие. Тукъ душа на възстанието бъха

— както е споменато и другадъ — Дъ\до Филю и не-

говиятъ синъ Хр. Филювъ. Щомъ на 1 Май се почва обиску-

ването, привтасали още двама заптии съ опръдълена запо-

в-вдь: да хванатъ Хр. Филевъ и да го каратъ въ града —

при общото пръдателство въ Севлиево, неговото име, най-

послъ, било сжщо издадено. Дтздо Филю, обаче, успълъ да

прЪдупръди сина си; тоя се облъхълъ въ бунтовническата

') НЪкои искать Д1 кажать, че Пешевъ, подложенъ на мжка, издалъ

своит* другари, коего ачъ не мога да потвърдя. Заедно съ Пешева били хва

нати — само по подозрение, може би - доста видни граждани, като То-

доръ х. Ангеловъ и Ст. Богдановъ ; послЬдния билъ касиеръ на табашкото

дружество и дружествени пари похарчилъ за комитета Сега, стегнатъ, о5а-

дилъ истината и веднага били арестувани всички членове табаци. Аресту

вали сжщо членовете на терзийското дружество — пакъ по предателство

Така че агвло би било да се изтовари, при гЬзи условия, предателството

върху Пешева.
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си форма, привикалъ върни съмишленници и—възстанието

пламнало. Кръвеничени твърдв умно постжпили : тв излвзли

на боаза, който води право за въ града и заприщили пжтя

на башибозука. Нвкой се притекълъ, обаче, да имъ обади,

че сж заградени. Тогава тв побързали да се очистятъ првзъ

Батошево и оставили селото на мира. Така и работата

почнала. Въ недвля, 2 Май, явила се чета башибозукъ отъ

ближното турско село Гръдница, завързала се и првстрвлка,

безъ жертви, обаче ; гръдничени се върнали назадъ и всичко

това не е било още сериозно, разбира се. На трети тукъ

стигналъ Йонко Карагйозчето. Въ Табашка махла се крияли

още Ботю Илиевъ, Дончо Фесчията и Никифоръ Симеоновъ

— които подържали духоветв въ тия мвста.

Когато пристигналъ Дюзтабановъ, селянигв въ Бато

шево поискали да заколятъ кехаята Хюсеинъ-ага, помакъ,

но зоеводата не далъ; въодушевлението за възстания и

свобода било голвмо у селянигв.

Съ обявяване на възстанието селянигв рвшили да се

оттеглятъ въ Балкана, а въ село да останатъ само способ-

нитв да носятъ орж.жие. Првзъ нощьта, срвщу 4, батошевци

двйствително пратили жени и двца въ „града"—залвеена

височина на юго-изтокъ отъ селото.

На 4 Май дошълъ самъ Хр. Филювъ отъ Кръвеникъ

и поискалъ помощь. Сжщото врвме стигналъ и Г. Бочаровъ

съ своето отдъление и цвлата дружина тръгнала за Кръве

никъ. Само десеть-петнадесеть души били оставени, подъ

началството на Г. Бочаровъ съ Никифоръ Симеоновъ и

Гавр. Кръстниковъ, да пазятъ Батошево. Тъ образували, за

едно съ батошевци, една значителна чета отъ четиристотинъ

и осемдесеть души, но само четиредесеть - петдесеть души

отъ гвхъ били надеждно въоржжени. Извадили десетници,

разпоредили стража, а Бочаровъ останалъ началникъ.

Поставили стражи на Чукара, въ лозята сръщу Де-

релии и Севлиево, Чуката пакъ сръщу Дерелии и на Чукитъ

и Могили — къмъ Душево.

На 4 минало въ спокойствие. На 5 Май нападнали

севлиевски турци откъмъ Душево. Тв били дввсгв-триста

души, ала не се осмвлили да напратъ сериозно. На 6, обаче,
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башибозуци и черкези се връщатъ по-многочисленни и стре

мително нападнали.

Селото било земено въ полукржгъ. Най-напр-вдъ на

паднали отъ л-бво по Росица. „Чуката", която затваря дола

до моста ■— входътъ въ селото — дала залпъ и напада

телите се теглятъ. Но гв забиколили на двсно и като се

съединили тамъ съ главнитв сили, нахлули подъ „Чуката"

и прЪзъ лозята.

Възстаницитъ бърже се пръснали почти безъ съпро

тивление. НЪкои се запр-вли на Ешовъ рътъ и стрЪляли,

но не одържали напора. Бочаровъ даже не уатвлъ да на

пише записка до Дюзтабановъ, за да го вика на помощь.

Черкезката конница нахлула въ селото и произвела свчь

надъ бътащитв.

Двама отъ Габровските момци се залостили въ кж-

щата на Двдо Миня, Горна махала. ТЪ били Иванъ Тосевъ

и Иванъ Дянковъ. РЪ върнали два пжти съ ум-вла стр-влба

нахлулата турска колона и помогнали на мнозина да из-

бътатъ. Кжщата била запалена и двамата юнаци изгоръли.

Бочаровъ съ Никола Симеоновъ усп-вли да прибътнатъ

до Кръвеникъ. Гавр. Кръстниковъ, Кънчо Буреновъ и Не-

д-влко Хрелски могли да стигнатъ до Ново-Село.

Батошево запалили отъ всички страни.

Привтасала редовна войска, изловила всички останали

живи съзаклетници, които поагв биватъ затворени въ Тър

ново, а по-късно освободени.

IV.

Кръвеникъ. Боеветъ около Ново-Село. Разорение. Бъгство на Балкана.

Хвашане на Дюзтабановъ. Посл-бдни остатъци отъ четата.

Нека просл-вдимъ пжтя на Дюзтабановата чета. Като

тръгва на 4 Май отъ Батошево, Дюзтабановъ замръква на

Енювъ ржтъ, а на 5 стига въ Кръвеникъ. а

Но той не остава и въ Кръвеникъ. На 5 Май Дюз

табановъ заминалъ за Ново-Село, като оставя около четй-

редесеть души отъ Габровската чета въ Кръвеникъ. На 3
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Май тукъ били дошли няколко въорлжени хора на помощь

и отъ Ново-Село. Малката помощь оставена отъ Дюзтаба-

новъ на 5, подъ командата на Гого Куевъ, севлиевецъ, па

зила на Гръднишкия боазъ, ала на 6, четвъртъкъ, тя наме

рила за добръ да се прибере назадъ и, заедно съ ново

селци, тръгнала да гони Дюзтабанова въ Ново-Село. Тукъ

оставалъ сега само Н. Каваловъ, съ десетина габровци. Съ

други думи, кървеничани били мълкомъ пръдоставени сами

на себе си.

Послъ, ето какво се случва съ туй нещастно село. На

8 Май деньтъ миналъ спокойно.

На 9 Май Кървеникъ билъ нападнатъ отъ многочие-

ленъ башибозукъ, подъ пръдводителството на Пл-ввенския

каймакаминъ, Дели-Неджибъ и на едного отъ севлиевскитв

фанатизирани бегове, Саадулахъ ефенди, които водили зна

чителни тълпи сжщо отъ черкези. Селото било заобико

лено. Двдо Филю, съ няколко възстаници, пробилъ си пж.ть

пръзъ редоветЪ на неприятеля ; той стига послъ- на Зеле-

никовецъ, около Мара Гидикъ, тамъ се крие нъкое връме,

но бива издаденъ и тъй като не се пръдава, а сражавалъ

се съ послъдни сили, то пада като истински възстаникъ

на мъсто. Синъ му, Хр. Филювъ, б-вше хванатъ и об-всенъ

въ Севлиево.

Между това, въ Ново-Село кипъла сериозна работа.

И тукъ, както въ Батошево и Кръвеникъ, огъньтъ пламва

въ свръзка съ работигв въ Горна-Оръховица.

Слъдъ като правителството падна въ сл-Ьдитъ на гла

сеното възстание, покрай другитв апостоли, билъ потърсенъ

сжщо и Христю Ивановъ Голъмия. Той, обаче, успълъ да се

укрие въ Троянския монастиръ. А тъй като изглеждало, че ще

го издебна гъ и тамъ, той сполучилъ да се пръхвърли до мах-

лата Скандалото, а отъ тукъ дошълъ въ кжщата на Попъ

Петка въ Ново Село. Духовете били приготвени. На 1

Май отъ Кръвеникъ се върналъ Иванъ Машевъ, който съоб-

щилъ, че тамъ сж. вече на кракъ и че е стр-вляно противъ

турци. На сл-вдующия день бъха имъ искали помощь отъ

Кръвеникъ, както кръвеничани поискаха и отъ Батошево.

А тъй като съ молба за помощь бъше дошълъ самъ Хр.
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Филювъ, когото въ Ново Село много добръ познаватъ, то

и новоселци не се забавили да се въоржжатъ. Съ Христо

Филювъ пристигналъ още Дончо Фесчията и юнко Кара-

гйозовъ. 1)

На 3 Май сутриньта хората били вече на кракъ. По-

гр-вшно, прочее, твърди Ю. П. Тодоровъ, *) че „възстанието

въ Севлиевска околия избухнало пръди 1 Май — на 26

Априлъ, по причина, че апостолигЬ работили много открито

и пр." Йонко Карагйозчето зелъ пръдводителството на една

чета, която си поставила за задача да пази прохода откъмъ

Дебнево. Друга една чета отъ седемдесеть и петь души

заминали за Гръднешкия боазъ къмъ Кръвеникъ. Втора

една чета подъ воеводството на Дончо Фесчията отишла

сжщо да пази Гръднешкия боазъ.

И тъй, още на 3 Май почнали сраженията около Ново-

село, защото, значителни тълпи башибозуци налитали да си

пробиятъ пжть откъмъ Дебнево, — отъ другия край на се

лото, — но били отблъснати.

Имало направени и два черешови топа, които Кара-

гйозовъ поставилъ при Зла ръка.

На 4 Май отъ къмъ Дебнево настжпили до петсто-

тинь души и повече башибозуци. Сражението се почнало.

Възстаницитъ се държали жилаво по своитъ мъхта. Топо

вете сжщо били запалени, ала единиятъ, който билъ бу-

ковъ, пукналъ. ТурцигЬ, които познавали добръ- м-встнр-

стьта, пръвели едно отдъление отъ своигв хора изотзадъ

и забиколили възстаницитъ Но Карагйозовъ налетялъ на

атака, пръсналъ турцитъ и пробилъ си пжть. Отъ борцигв

паднали дванадесеть души.

На 5 вечерьта пристигналъ и Дюзтабановъ. На 6 Май

четитъ се съединили и задружно се укръпили да пазятъ

прохода на сжщото мъсто, при Зла ръка, дъто станало

първото сражение. Заградили пжтя отъ Дебнево съ камъни

и дървета. . 4

Турцитъ се показали по объдъ, но само надзиравали,

а сражение не станало. ')

•) Ср. ,Ново-Селското възстание* отъ[Ив. Н. Марангозовъ, 1903 стр. 18.

*) .Спомени* стр. 39.

«) .Новоселско възстание* стр. 23.
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' " Загубата на тоя день ес заключаваше, обаче, въ туй,

че турцитъ насилватъ на Гржднишкия боазъ ; оставенигв

тамъ около четиредесеть габровци се теглятъ къмъ Ново

Село и башибозукътъ, макаръ още да не см-ве да излъзе

въ долината, но почти изн/бло владъе входа.

За да разберемъ по лесно ходътъ на работигв, добръ-

е да се мисли оригиналностьта на положението на селата,

за които е дума. Представете си едно дълго пр-вдгорие на

Стара планина, една гигантска буца, една продълговата рун-

тава могила, която като завеса крие отъ Севлиевската

равнина селата Батошево, Кръвеникъ и Ново Село — по

на единъ два часа разстояние едно отъ друго. Отпр-Ьдъ е

могилата, а отдирЪ гигантската сгъна на Мара Гидикъ.

Помежду разлатата могила и балканската сгвна, образува се

гвсча планинска пазва, която не е друго, освънъ дълго

Планинско гърло, което въ форма на полум-всецъ тръгва

отъ Севлиевското поле, за да излъзе пакъ на него, но отъ

другата страна. Полум-всецътъ е разсвченъ на дв"в чръзъ

тътния гръднишкия проходъ до Кръвеникъ. На двата рога

на полум-всеца сл Батошево, отъ двсно, и Ново-Село отъ

л1зво, а въ ср-вдъ е Кръвеникъ. Но тръба да мислимъ още,

че въ тая дълга гвснина , между планината и пр-вдгорието,

осв-внъ тритв села, като герданъ се нижатъ още безброй

колиби и „махали", както наричатъ тукъ малкитъ селца.

ОсвЪнъ това, двата края на тъсната планинска пазва сли-

затъ въ полето отдясно съ Батошевската р^ка, а отъ лЪво

съ Ново-селския или Дебневски боазъ, по който се изтича

Зла р-вка. Тия сж двата главни входа за вжтрЪшностьта.

И поогб, въ ср-вдата на завесата, Гржднишкия боазъ, между

Ново Село и Кръвеникъ, е най-правия пжть отъ Севлиево

и води едновр-вменно и въ двътъ села, а входътъ откъмъ

Батошево е по-широкъ и по-достжпенъ. Турцит-Ь виждали,

прочее, че трудно е да се пробие пр-взъ боазигЪ Дебнево

и Гръднишки, а за туй почватъ отдолу — откъмъ Бато

шево. Ние видехме, че на 6 Батошево пада. Едновр-в

менно, обаче, съ нападението върху туй село, турцитв пра-

рили демонстрации отъ двата други боази, за да—отвличатъ

възстанническигв сили.
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На 8 те събиратъ сили около Кръвеникъ, който сега

вече нападатъ откъмъ Батошево и Гржднишкия боазъ, до

дето откъмъ Дебнево само заплашватъ. На 9 Кръвеникъ

пада и съ туй иде редъ и за Ново Село, което тр-Ьба да

бжде нападнато откъмъ Батошево, Гржднишкия боазъ (Кръ

веникъ) и откъмъ Дебнево (Зла река). Естествено е, че, по

този планъ, на 8, както казахме, било е сравнително тихо

около Ново Село. Осв-бнъ това, този день вали снътъ и

е студено, както всвкждъ- въ България.

Но ето че настжпва 9 Май. Казахме, че Кръвникъ е

на единъ часъ оттукъ. Победителите на това село про

дължили своя пжть. Едновременно нападението се подело

и отъ Дебневския боазъ

По тоя начинъ, възстанницитъ- се виждатъ изеднажъ

забиколени отъ две страни и не дочакали сражението. Дюз-

табановъ далъ запов-вдь да се оттеглятъ въ Балкана. Мно^

зина се пръснали още на местото. Н%кои отъ селяните се

опитали да влезатъ въ селото си, но били избити.

Карагйозовъ забегналъ къмъ колибите Каябашъ; тамъ

го хванали и сетне биде обесенъ въ Севлиево, наедно съ

Ст. Пешева.

1онко Карагйозовъ билъ младъ и енергиченъ младежъ. Той

е ималъ не повече отъ 28 години. Въ революционните

работи е двйствувалъ като дЪсна ржка на Пешева въ Се

влиево, дето го знаяли като двловодитель на комитета.

Баща му билъ сапунджия, а той работилъ при него. Отъ

1875 "година билъ посветенъ на делото, за което и до

стойно слага своята глава.

Селото било дадено на сечь и огънь. Обирите и без-

чинията траяли до 1 5 Май, когато стигнала редовна войска.

Колю Тодоровъ, ковачътъ на сабли, защищавалъ храбро

своята кжща, но раненъ въ двете ржцв, билъ хванатъ и

съсеченъ на кжсове.

Дюзтабановъ съ четата заскиталъ къмъ Мара Гидикъ.

Те били около сто души. ') Юнаците се държали упорито.

Черкезите ги издебнали на 10 Май, нападнали ги нена-

1) Г. Димитровъ .Княжество България" стр. 501.
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двйно отъ всички страни, и четата почти се пръснала, но

пакъ повечето успъли да се събератъ на едно. ')

Прочее, на 1 1 Май, остатъка отъ четата, около седем-

десетина души, наближили Мара Гидикъ при Рани-

бунаръ. Тукъ близо при единъ изворъ били присръщнати

пакъ отъ черкези и наченала се пръстрълка. посл-в пре

минали въ бой гърди съ гърди. Постомпировъ и Фесчиевъ

паднали съсвчени, мнозина други били ранени ; ранилъ се

и самъ воеводата. Четата отстжпила и пръснала се изъ

гората.

Ранения въ лъвата ржка 2) Дюзтабановъ, воденъ отъ

единъ Новоселецъ, отишълъ къмъ върха на Мара Гидикъ

— Калето, а тукъ къмъ него се присъединили двадесе

тина четници.

Разд-влили се на зараньта на групи, за да пжтуватъ по

незабъчл/взано. Деветь души тръгнали съ воеводата : 3) Г. Бо-

чаровъ, Христо Конкилевъ, Илия Кончевъ, Тотю Димовъ, Г.

Хр. Илювъ, Хр. Велчевъ Точилото, Христо Мацковъ и Кънчо

Г. Буреновъ. Тъ тръгнали по посока къмъ Изтокъ.

Подъ Мара-Гидикъ, въ дола на р. Тжжа, тъ се ср-вщ-

нали на слъдующия день съ дтздо Филю. Той билъ самъ и

1) Нека отбълъжимъ мимоходОмъ, че най-капиталния трудъ въ нашата

книжнина по габровските работи, книгата на Бр. Гжбенски, въ тази точка

— бътането на Дюзтабановата чета по Мара Гидикъ — е твърдъ- отрнво-

ченъ. Гжбенски, на страница 172, казватъ, че четата била разбита и пръс

ната, като не обяснили, колко и кои четници еж паднали, а на страница 176

продължаван, неочаквано, че четата тръгнала по билото и пр. и тутакси да-

ватъ списъкъ на седемдесеть и двама души, оть които се състоялъ остатъкътъ

й ! Но като земемъ пръдвидъ, че цьлото число на четницигв и пръди не бъше

по-голъмо отъ това (Г. Димитровъ .Княжество България', томъ II, стр. 501.

означава 80 души) то ясно е, че четата не била пръсната Изобщо — ще си

позволя да прибавя — трудътъ на Гжбенски е една добросъвестна работа,

що се отнася до записване само туй, което се чуе, и да се не притуря нищо,

но обработката е слаба. Това е най-големия недостатъкъ на книгата, като

не се земе въ внимание, че събирателигв не могли да приведатъ отдълнитЬ

движения въ Габрово, Кръвеникъ, Батошево и Ново Село подъ общъ зна

менател!., като ги свържап. съ разпространение на извъсгието за възстание

отъ Панагюрище и Сливенъ до Горна-Оръховица и посл-б вече последова

телно и отделно по тия мъхта. Тв твърд* слабо и откжелечно проучили и

приготовленията. Слабо знаятъ революционната организация въ окржга и

ходътъ на агитацията. Затуй не могатъ да еждятъ, кждъ е пострадало общо

то д-ьйствие. При тоя грамаденъ трудъ, който сж положили, можеха да на-

пишатъ н-бщо по-систематично.

2) Ю. П. Тодоровъ .Спомени" 103.

3) Г. Димитровъ „Княж. България" стр. 501: групитъ били по седемь

души ; Гжбенски .Габрово", 182, неопр-вдълено число, които пакъ се д-Ьлятъ.
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казалъ, че бъта въ Сърбия. Тъ се разделили, защото Филю

зелъ къмъ Западъ.

Тази група скита безъ посока н-еколко дни, като Хр.

Велчевъ се изгубилъ и останали осемь души. Най-посл-в,

на 16 Май, гб се надв-всили надъ колибите Тодорчета. Тукъ

се изгубили двама : Тотю Димовъ и Г. Хр. Илювъ, които

отишли да зематъ хлъбъ и не се върнали. Останалите ре

шили да се пръснатъ, кой на кждвто види. Съ Дюзтаба-

новъ останалъ само- Бочаровъ, и тв се запжтили къмъ

Синковица, а къмъ твхъ се присъединиЛъ и Хр. Мацковъ.

Нощували надъ колибитв Байновци. Дюзтабановъ тукъ се

запжтилъ къмъ едни познати нему колиби, а двамата дру

ги, като били останали малко назадъ, изгубили го. Самичъкъ

Дюзтабановъ слъзълъ до колибитв Байновци, срЪщналъ

познати. Колибаритв не се ръшили да го прибератъ и пра

тили Д. Гаревъ да извъсти въ колибитв Горнова могила.

Ив. Колевъ, селския чорбаджия тамъ, щомъ узналъ, пратилъ да

изв-Бстятъ въ Габровд. Сжщевръменно, съ още двама мах-

лебашии, този Ив. Колевъ отишълъ въ Бойновци, самъ по-

въ\дъ Дюзтабанова къмъ Габрово. Наблизо ги срЪщналъ

Исинъ чаушъ, съ три заптиета. Дюзтабановъ като прЪспалъ

една нощь, въ Габровския затворъ, отвели го въ Търново,

двто и биде объсенъ. Двамата негови другари, които се изгу

били, сетн-Ь сполучили да се укриятъ у Христо Цоневъ

отъ колибитв Цоневци, дЪто останали четиредесеть дни и

посл-в се прибрали тайно въ Габрово.

Малкото отдвление съ Тотя Ивановъ върв-вло пакъ

къмъ Изтокъ. Надъ колибите Тодорчета тв сжщо рЪшили

да се пръснатъ по единъ въ познати колиби. Но до ямата

на двда Стойно Минчевъ се събрали Тотю Ивановъ, Христо

Конкилевъ, Колчевъ и Кънчо Буреновъ. Тукъ случайно дошли

и Хр. Филювъ съ Коста Априловъ. Слъ\дъ като се крили

четиредесеть дни, пръснали си и тЬ. Тотю Ивановъ съ

Христо Филювъ се крили още осемнадесеть дни и се раз

дълили. Хр. Филювъ се върналъ да се пръдаде въ Кръве-

никъ, Тотю останалъ и крилъ се пакъ въ горичката надъ

селото. Билъ издебнатъ отъ властьта и забиколенъ. Той не

искалъ да се даде живъ, стрълялъ сръщу тридеестьтъ души
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обсадители и падналъ пронизанъ отъ куршуми. Главата му

посл-в, набита на върлина, носили въ Габрово, на показъ.

Той билъ синъ на заможни родители, на 28 години, свър-

шилъ класното училище и пр-вдалъ се на търговия.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

Последни искри.

I.

Патревъ, Кирковъ и Гждевъ около ТрЪвна. Несполукатвъ Шипка.

Зборъ на четата отъ ТрЪвна и другигЪ колиби. СрЪща съ башибозукъ надъ

Новата махала. Разпръсвание на чегата. Улавянето на Тодоръ Кирковъ. Смър-

тьта на Патревъ.

Остава да разгледаме последното бунтовно гнездо въ

Търновския революционенъ окржгъ, —гонова, въ което още

избухватъ пламъци. Когато излагахме приготовленията, не ми

нахме безъ да отбЪл-вжимъ четирите точки, дъто се явява

движение въ окржга ; а туй бъха Търновскигв села, Габрово,

Севлиевскигв села и Тр-ввна. Търновци се защищаватъ въ

Др-вновския манастиръ, Габровската чета се бие заедно съ

Севлиевци —всичко туй видъхме : остава да прослъдимъ що

е станало въ Тръвна и нейнигв околности.

Тръба да се припомнятъ още имената и на три агитаторски

сили, които заминаха къмъ този край : Хр. Патревъ, Т.

Кирковъ и Ст. Гждевъ. Тъ сж отправени да подготвятъ

духоветъ въ Шипка, и когато часътъ удари, да подадатъ

ржка на борците отсамъ Балкана — въ Габровско.

Да видимъ сега, какво става около тъхъ.

Когато и тримата тръгваха отъ Горна-Оръховица, ин

струкциите, които имъ даватъ оттамъ, гласели, че гб ще

подготвятъ духовете въ Шипка, а за възстание, ще чакатъ

заповедь отъ Горна-Ореховица. Но знаемъ, че въ Търново

и Г.-Ореховица не мислеха за твърде ранно възстание, та

и тримата агитатори търпеливо очаквали времето, безъ да

сж. имали особенъ успехъ въ Шипка съ агитацията си. Преди
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всичко, гв стигатъ тукъ твърдв късно — кждв ср-вдата на

Априлъ, което и разгледахме на свое м-всто.

Както и да е, а къмъ края на месеца - почти въ сж-

щото вр-вме, както въ Г.-Ор-вховица и БЪла-Черкова,—т-в

вече знаяли, че възстанието въ Панагюрище е обявено. Тогава

зели да се стътатъ за въ Балкана и гв, но очакваниятъ

сигналъ отъ Г.-ОрЪховица не пристигналъ дори и до 2

Май. Тръгнали войски и башибозукъ отъ Казанлъкъ за

Габрово ; настанало страхъ и бъркотия. Шипчени се изпла

шили и пропъдили опаснигв хора отъ себе си. Тогава Пат-

ревъ, Кирковъ и Гждевъ пишатъ писмо до Хр. Досевъ въ

Новата Махла, като го канятъ на една ср-вща. Т-в се наистина

ср-вщнали, съ Хр. Досевъ, когото придружавалъ и Пейо Хри-

стовъ, пакъ Ново-махаленецъ. Ср-вщата станала на мъчггность-

та Сидачевецъ, не далечъ отъ колибите Езерото, които сж

подъ върха Кокотката. Ц-вльта имъ била да се споразум-вятъ

за възстание. ПослЪ вече слезли заедно въ Новата Махла.

Тукъ се събрали на общъ съв-бтъ до петнадесеть души и

р-вшили : да тръгнатъ хора въ дв-в посоки, за да събератъ

въоржжени възстаници изъ околностьта. Патревъ и Кирковъ,

придружени отъ нЪколко м-встни селяни, тръбало да обико-

лятъ ТрЪвна и Боженцигв, а Глдевъ, съ други задължилъ

се да обиколи : Желтешъ, Ко^тадинитв, Баланитв, Кряков-

ци, Тодоровци и др. Колкото въоржжени момчета се събератъ

отъ една и отъ друга страна цгвли да се приведатъ въ

Новата-Махла.

Въ Тр-ввна всичко шестнадесеть момци поср-вщнали

организаторите на възстанието. Мюдюринътъ Ив. Бака-

ловъ билъ въ туй вр-вме . на отпускъ, властьта се пред

ставлявала въ градеца отъ единъ чаушинъ и четири заптии.

Дружината поср-вщала своитъ блдащи водители и забила

байрякъ сръдъ площада пр-вдъ градския домъ. Чаушина и

заптиигв избягали. Посл-в това, тръгватъ отъ кжща въ

клчща, привикватъ всички желающи бой съ врага : събрали

се деветдесеть души. ')

Още сжщия день дружината потеглила на пжть. На

Гатовъ-ханъ, който е единъ километръ отъ Трявна, оста-

1) .НЪщо по възстанието въ ТрЪвна" отъ Н. Балабановъ, 1901, Дря

ново, стр. 4.
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нали само шестдесеть души — другигв изчезватъ ; на ко-

либигв Енчовци, дбто пр-вкарватъ нощьта, осъмнали два-

десеть и петь души 1 На другия день еж. вече въ Новата-

Махла, но останали само петнадесеть души.

Между това, Гждевъ обиколилъ другигв колиби : То-

доровци, Илювци, Богдановци, Баланитъ и Генчовци. Въ

тъзи колиби двйствувалъ въ сжщото вр-вме още и габро

веца Христо Петровъ. Нему Тоти Ивановъ, който миналъ

на 30 Априлъ пръзъ Новата-Махла, билъ поржчалъ да съ

бере момчета и да ги доведе на сборния пунктъ въ Габ

ровския манастиръ; Хр. Петровъ ги привежда, обаче, само

до Новата Махла.

Въ поменатигв колиби селянитъ се кръстили съ кръвь

по неочакванъ начинъ и възстанието се улеснило. Когато

Габровската чета, на 2 Май, гърмяла въ пощата на Червени

бръгъ, известието за това скоро полегЪло изъ околностьта.

Селянигв се наежили. Въ Генчовци имало двама заптии,

Селимъ и Узунъ Али, които търсили кмета по правител

ствена работа. Събранигв при Хр. Петровъ десетина мом

чета въ Тоторовата махала, готови вече за пжть, р-вшили

да убиятъ двамата заптии и примамили ги къмъ ония ко

либи, ужъ че търсениятъ кметъ е тамъ. По патя нападнали

заптиигв изъ засада, обачг^ никой не се наранилъ, и два

мата търтили да бътатъ. Бътащитв били приеръщнати отъ

колибитъ- Богдановци и Бичкия. Узунъ Али падналъ раненъ

и сетнъ- билъ прибитъ, а другиятъ се спасилъ. По тоя на

чинъ, въ убийството на единъ стражаръ зели участие и Ко-

либарскит-Ь махли, които вече знаяли, че ще има да отго-

варятъ пр-вдъ правителството, а съ това вербуването на

момчетата, р-Ьшени за борба, се улеснило. Хр. Петровъ съб-

ралъ, по тоя начинъ, тридесеть-четиридесеть души, отъ които

сдружени още и съ Гждевъ, пръвалили въ Новата-Махла само

двадесеть и петь души и се присъединили къмъ събранигв

тамъ. На 6 Май тукъ се събрали до седемдесеть души

въоржжени хора. На другия день четата тръгнала съ раз-

в-вно знаме за колибитъ Костадинит%. Четата провъзгласила

за свой воевода Патревъ, като старъ бунтовникъ — дру-

гаръ на X. Димитра — а Глдевъ и Кирковъ оставали като

подвоеводи.
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Въ колибигЪ Желтешъ, дъто пр-вспали, къмъ четата

се присъединили попъ Георги Антиповъ съ осмина души. *)

По плтя за Боженцитъ- сръщнали Пейо НедЬлчевъ,

отъ Бтзла Черкова, раненъ, който бъгалъ отъ Дряновския

манастиръ и разказалъ имъ за разбиването на сжщия.

Четата обиколила още колибитв : БаланигЪ, Фърговци

и Генчевци, достигнала числото сто и двадесеть души и

върнали се пакъ въ Новата-Махла.

На 9 Май отъ Габрово потеглили много турци, подъ

прЪдводителството на Афузъ ага и Исинъ Чаушъ. При това

извъчггие, почти половината се разбътали отъ четата, като

вевки хващалъ горитв, за да се укрие по-здраво. Остана

лите борци заели позиция надъ Новата-Махала, на мъстно-

стьта Дебели ржтъ или Чукара, дъто причакали неприятеля.

Турцитв били башибозукъ и редовна войска. Башибо

зука се явилъ въ фронта на възстанницитъ, за да ги за

лъгва, додето редовната войска, която още отдалечъ на

правила видъ, че ще се отдъля, за да тръгне по друга по

сока, а въ сжщность пръдприела обходъ, изкачила се задъ

гърба имъ. Възстаницигв се борили съ куражъ противъ

башибозука, който далъ десетина жертви въ пр-встрълката.

Но кога видвли, че ги забикаля редовна войска, отстж-

пили бърже и пръснали се изъ гората, безъ да могатъ

послъ- да се събератъ. Ст. Гждевъ се спасилъ, като се крилъ

въ горитв около Шипка, послъ въ Габрово, до прол-втьта

1877, когато се пр-вхвърлилъ въ Влашко. Тодоръ Кирковъ

уловили въ една българска кжща, въ махалата Драгановци,

около Елена, пръдаденъ отъ една жена2) и той биде об-всенъ

на 24 Юни 1876 г. 3) Патревъ пр-вминалъ къмъ Сливен

ския балканъ. При село Ченгя (Провадийско), пръдаденъ

отъ единъ овчаръ, забиколила го потера. Това било въ края

на Май. Патревъ се билъ до послъдна минута и легналъ

на юнашка смърть. Главата му, набита на върлина, занесли

въ Айтосъ. *)

') Гжбенски .Габрово" стр. 198

») 3. Стоявовъ .Записки" томъ И, 166.

*) Ю. П. Тодоровъ .Спомени' стр. 143, означава Об-всенъ на 29 Юни;

билъ на около 28 години, високъ, снаженъ .Записки* 3. Стояновъ, т. Ш

666: .момъкъ като планина". ■ •:

*) Жално, че не разполагаме съ портрета му.
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Нека отб-вл-вжимъ, че за четата на Патревъ, Г. Ди-

митровъ споменува само тъй — мимоходомъ ') и то подъ

име Партинковъ, което е гр-вшка. X. Партинковъ отъ коли

бите Байковци, бие се юначно въ четата на Дюзтабанова ')

и послъ" бива хванатъ и осжденъ на заточение въ островъ

Кипъръ, двто и умр-влъ. *)

 

Тодоръ Кирковъ

Съ Патревъ и Гждевъ запознахме читателя още отъ

напр-вдъ. И двамата са отъ Шипка и връстници. Патревъ

€ билъ снаженъ и см-влъ ; той не б-вше по-старъ отъ два-

десеть и осемь до тридесеть години.4) Въ 1868, когато

минава съ X. Димитръ, билъ хванатъ и пратенъ на зато-

1) .Княжество България' стр. 501.
•) Ю. П. Тодоровъ .Спомени" стр. 27.

») Гжбенски Бр. .Габрово" стр. 245.

4) Ю. П. Тодоровъ .Спомени" стр. 143.
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чение въ Акия, отдъто сполучилъ да избъга. Т. Кирковъ

е роденъ въ Ловечъ, 1847, като е билъ приблизително

пакъ връстникъ съ по-първигв. Той се училъ само въ род

ния си градъ, въ 1874 билъ посветенъ въ комитетски

работи, а въ 1875, при усилнитъ пр-всл-вдвания на властьта

Кирковъ забъгналъ въ Букурещъ, дъто живълъ при вуйка

си, Ив. Драсовъ, ') а послъ- вече минава Дунавъ съ дру-

гитъ воеводи.

ГЛАВА ПЕТА.

Вратца и Ботевата чета.

I.

Работите въ Вратца. Списъкъ и преминаване на четата.

Накрай, слъ\дъ като се запознахме съ всички опити

за бунтъ въ тригв революционни окржзи -— Търново, Сли-

венъ и Пловдивъ, остава да хвърлимъ единъ погледъ и

върху последния окржгъ, Врачански, за да видимъ, какво

се извърши и тамъ.

Още когато излагахме приготовленията, биде споменато,

че въ Вратца възстание н-Ъмаше. Като е така, този отдтлъ

можехме да завършимъ съ всичко онова, що се изложи до

сега, но едно особно обстоятелство ни задължава да се вър-

немъ пакъ къмъ врачанци.

Ще си спомнимъ, че въ окржга на Заимова оржжие

не можиха да си доставятъ. Ала, при все това, гол-бмигб

суми, които б-Ьха събрани, било съ измамнич^ската про

дажба на лойта, било поср-Ьдствомъ частни вносове — тия

суми не пропадатъ. Напротивъ, като се вижда, че е твърдъ

рисковано да пр-Ьносятъ оржжие пр-взъ Дунава, хората на

Заимова се отказали отъ своето си, и предназначили съ

браните суми за една въоржжена чета, която да навл-взе

*) Ср. писмото на, Ив. Драсовъ въ .Градътъ Ловечъ* отъ Д-ръ^П.

Ив. Стояновъ, стр. 72.
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отвънъ. Така, именно, се въоржжава дружината на великия

Ботевъ. 2

И отъ тази минута пакъ — откакъ вратчанци отстжп-

ватъ своето оржжие — сждбата на бждащето движение въ

окржга се свързва съ дъйствията на четата. И -ето защо,

отсега вече ръшението на вратчанци за бунтъ гласи нищо

друго освънъ : тъ ще възстанатъ тогава, когато мине че

тата. А съ други думи, ако четата не мине, то и за въз

стание въ Вратца не може дума да бжде; както и обратно,

че щомъ мине чета, то и нейното движение се свързва съ

Вратца.

Извъстно е, разбира се, че въоръжената чета мина.

Ние вече изложихме историята на нейното организуване.

Нека продължимъ сега понататъкъ.

Точното число на ратниците, които се ръшили да ми-

натъ Дунавъ, не е тъй установено, както не сж записани и

самитв имъ имена, които би тръбало добръ да знаемъ. Заха

рий Стояновъ, въчно небръженъ, когато се касае до цифри,

казва ни, че сж сто и осемдесеть и петь, но това само на

страница 20 отъ неговиятъ биографически трудъ,—добръ да

се отбълъжи: на страница 346 тъ сж вече двъстъ, на стра

ница 406 сж сто и деветдесеть и петь, а на страница 473

3. Стояновъ е пакъ за сто и осемдесеть, а пъкъ на цъло

ни е далъ списъкъ само на сто и седемдесеть и двама души

и то, безъ да ни обяснява изоставената листа, разбира се!

Ние споменахме вече за Иваница Данчевъ, че той много

пише за себе си, не е забравилъ дори да спомене, че за че

тата самъ той билъ изхарчилъ цъли 435 жълтици, които,

впрочемъ, въ равносмътката за цълата чета, що притежаваме

запазена, никакъ не личатъ — та за себе си чов-вкътъ е

много направилъ, ала никждъ не спира да състави списъка,

да спаси жестоко намЪстъ осакатените имена на своитЬ

бивши другари ; а като тъхенъ вербователь на вр-вмето, той

би могълъ сега да изправи кое-що. Сжщо и г. Заимовъ

ни е оставилъ безъ никакви бълъжки върху непълния спи

съкъ. Азъ съжалявамъ, че Гмалкото вр-вме, съ което сега

за-сега разполагахъ, не ми позволи да поработя и върху

тази точка ; но надъя се, че това ще мога направи въ
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близко бждаще. Имаме доста още живи другари на Ботева,

и цълиятъ поимененъ списъкъ на героигв за свобода ще

може напълно да се възобнови.

Но, по длъжность, тукъ даваме мъсто всепакъ на не

пълния списъкъ, публикуванъ отъ Захария Стояновъ, върху

който ще тръба да се чопли за напръдъ.

1 Христо Ботйовъ родомъ изъ

2 Давидъ Теодоровъ „ »

3 Никола Куруто (байрак.) ,

4 Георги Апостоловъ . ,

5 Никола Обретеновъ

6 Воиновски (офицеръ) . .

7 Иваница Данчевъ , ,

8 Перо Сп. Симеоновъ

9 Петъръ Н. Юрдановъ

10 Юрданъ П. Инджето „ .

1 1 Сава Пеневъ „ „

12 Кирилъ Ботйовъ „ „

13 Прокопий Дянковъ п »

14 Юрданъ Кжршовски „ .

1 5 Попъ Сава Катрафиловъ „

16 Анастасъ Алексиевъ „ .

17 Димитъръ Ивановъ „ ,

18 Димитъръ Калевъ „ ,

19 Христо Тодоровъ

20 Петъръ Мариновъ

21 Димитъръ Дишлията „ ,

22 Георги Матевъ „ „

23 Сава Савовъ

24 Митю Ангеловъ

25 Сава Димитровъ „ „

26 Йовчо X. Петровъ „ я

27 Сава Димитровъ „ щ

28 Руско Робевъ „ »

29 Иванъ Кожухаровъ , ,

30 Иванъ Христовъ я .

31 Колю Черкезътъ

32 Кънчо Скорчевъ „ „

Калоферъ

Вратца

Джумая

Ст. -Загора

Русе

Габрово

Свищовъ

Велесъ

Търново

Търново

Търново

Калоферъ

Свищовъ

Елена

Елена

Свищовъ

Севлиево

Габрово

Калоферъ

Ловечъ

Сливенъ

Свищовъ

Вратца

Вратца

Вратца

Котелъ

Тетевенъ

Котелъ

Ченге (Айтоско)

с. Дели-Орманъ

Бъла-Черкова

Тръвна
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33 Христо Ивановъ родомъ изъ Сопотъ

34 Петъръ Ивановъ Ловечъп я

35 Сава Младеновъ Тетевенъ

36 Христо Ивановъ Габровскигв колиби**

37 Ицо Лазаровъ Ловечът «

38 Петъръ Левски Карловом

39 Тонко Биволчето с. МикраI1 п

40 Колю Семовъ Микрап ■

41 Тодоръ Стойковъ Микра" и

42 Единъ турски арнаутинъ и Албания

43 Петраки Жеорджеско Македония«

44 Едно 17 годишно момче Л-всковецъЯ *•

45 Христо Лазаровъ неизвестноЯ V

4 6 Недвлчо Тончевъ п Търново

47 Димитъръ Кутевъ м Сливенъ

48 П. Боевъ с. МикраЯ 9

49 Димитъръ Батевъ Чирпанъ с. Кайматая п

50 Димитъръ Берковица» »

51 Вълчо Македонецътъ Македония

52 Никола Майковъ Ловечъч Я

53 Пенчо Христовъ с Микрап

54 Василъ Петковъ с. Микрап я

55 Дако Ионковъ с Гложене»>

56 Илия Минчевъ (Пандурски) » с. Гложене

57 Василъ Ненчевъ ТетевенъН

58 Атанасъ Горовъ Пещера1

59 Спасъ Соколовъ ТулчаИ

60 Н. Кючукътъ СливенъН

61 Стоянъ Ловчелията Ловечъ (мах. Хармането)11

62 Стефанаки Савовъ ВратцаН

63 Марко Бошняковъ Вратца" -

64 Митю Цв-втковъ Вратца

65 Петъръ Ванковъ Свищовъч »

66 Коста Апостоловъ Свищовъ

67 Йорданъ Апостоловъ

-

Свищовъ« -

68 Тинко Христовъ Карлово

69 Никола Сопотлията Сопотъ (десятникъ)

70 Пенчо Сопотнянецътъ Сопотъ
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7 1 Христо родомъ

72 Върбанъ Господиновъ

• 73 Единъ руски князъ

• 74 Единъ бошнакъ

75 Димитъръ Тодоровъ

76 Димитъръ Икономовъ

77 Курти Чобанинътъ

78 Илия Чобанътъ

79 Димо

80 Стефанъ Поповъ

8 1 Василъ

82 Илия Тодоровъ

83 Ненко Гачевъ

84 Иванъ Докторовъ

85 Никола Астарджиевъ

86 Маринъ Петковъ

87 Станчо Василевъ

88 Славко Ивановъ

89 Иванъ Тоневъ

90 Христо Дачевъ

91 Тончо Кунчевъ

92 Пенчо Минковъ

93 Хаджи Бенчо

94 Иванъ Стойковъ

"95 Хаджи Георги Гржблата

96 Стойко' Фучеджи

97 Христо Арамовъ •

98 Тодоръ Стояновъ ,

99 Стоянъ Стайковъ „

100 Антонъ Стояновъ (Танасовъ)

101 Янко Атанасовъ ,

102 Димитъръ Т. Ночовъ ,

103 Нено Ивановъ ,

104 Димитъръ Кючюка ■„

105 Георги Костовъ .

106 Кръстю Андр-вевъ ,

10 7. Георги Андр-вевъ . <„

изъ Севлиево

. Русе

• Русия

. Босна

„ Н.-Махла (Габровско)

. Троянъ

„Кара-Омуръ (Силистр.)

„Кара-Омуръ (Силистр.)

„с. Атмаджаларе „

, Бесарабия

. Троянъ1)

Ловечъ

Тетевенъ

1) Повторенъ въ списъка на 3. Стояновъ.

История на Априлското възстание, т. III

Калоферъ

Пл-Бвенъ

Сопотъ

Тулча

ш

Тетово

Неврокопъ

Якуруда

Призренъ

Неврокопъ

Пирдопъ

СмолскО

Егри- Паланка

Неврокопъ

Карловб

22
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108 Илия Видуловъ родомъ изъ Карлово

109 Ангелъ Тодоровъ й » Разградъ

1 1 0 Димитъръ Казакътъ и и Сливенъ

1 1 1 Хаджи Костадинъ и щ Сливенъ

112 Антонъ Македонеца и 1' Охридъ

113 Илия Лазаровъ П И Локорско

114 Владимиръ Тодоровъ В ' я Мачинъ

1 1 5 Христо Клинковъ II Етрополе

1 1 6 Ненчо Христовъ Ловечъ

1 1 7 Атанасъ Ивановъ • и Ор-вховица

118 Досе Дюлгеринътъ ■ п Др-вново

119 Никола Димитровъ ш Г.-Турчета

120 Михаилъ Каназирски и Болградъ

121 Димо И Калоферъ

122 Михаилъ » Браила

123 Василъ Стояновъ я Троян/ь1)

124 Ангелъ Стояновъ Панагюрище

125 Христо Гецовъ я Етрополе

126 Атанасъ " Радино

127 Иванъ Поповъ я и Калоферъ

128 Никола Поповъ я я ' Калоферъ

129 Янко Бояновъ « ш Оръховица

130 Христо и и Калканъ Дере

1 3 1 Иванчо >' Сливенъ

132 Ганчо я Др-вново

133 Драганъ Ивановъ „ с. Правецъ (Ор-вхов.)

134 Киро Търново

135 Марко Атанасовъ Браила

136 Цанко Минковъ Казанлжкъ

137 Георги Христовъ » " Карлово

138 Никола '■ София

139 Атанасъ п Самоковъ

140 Никола т Търново

141 Н. Нановъ и » с. Руска

142 А. Ивановъ Чартазановъ , >• Ор-вховица

143 Антонъ >• Габрово

144 Никола * » »

1) В. по-гор*.
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Подгорица

с. Аладагли (Сливен.)

Карлово

Сливенъ

Карлово

Видинъ

Тетевенъ

Тр-ввна

Сухиндолъ (Севл.)

Котелъ

Ст.-Загора

Божанци (Габровско)

Калугерово (Търнов.)

Троянъ (повторенъ)

Котелъ

Русе

Севлиево

Габрово

с. Мирково

с. Сараня (Каз.)

Шуменъ

п

Добружа

Силистренско

неизвестно

Габровско

Троянъ

. „ Силистренско

тр-вбвало да прибавимъ име-

съобщени отъ К. А. Цанковъ,

съ обозначение на възрастьта. Той твърди, че въпросния

списъкъ, писанъ съ моливъ, билъ запазенъ отъ онуй вр-Ьме

въ богатата му инакъ архива, която и другадЪ споменахме.1)

Ето тия имена :

1 Цаню Данчевъ отъ Габрово

2 Младенъ Тричковъ , Пиротско

145 Антонъ Черногореца родомъ изъ

1 46 Александръ X. Димитровъ ,

147 Петъръ Паскалевъ ,

148 Стефанъ Газибаровъ щ

149 Петъръ Дкжмеджиевъ

1 50 Младенъ Павловъ „

151 И. Цаневъ ,

152 Захарий Петровъ .

153 Недвлчо Цаневъ ,

154 К. Хараламбовъ

155 Стоянъ Войвода .

156 Христо Стояновъ ,

157 Пенчо Манчевъ ,

1 58 Василъ Троенчето

1 59 Пенчо *

1 60 Иванъ Кръстевъ »

1 6 1 Анастасъ Джумалиевъ „

162 Стефанъ П. Димитровъ ,

163 Пенчо Стаменовъ „

164 Тодоръ Минковъ „

165 Атанасъ П. Рахиловъ „

166 Маринчо Никовъ „

167 Коджа Иванъ Моканецътъ,

168 Малкиятъ Иванъ ,

1 69 Сава Букурещлията ,

170 Нено Ивановъ ,

171 Ненчо ,

172 Йовко .

Къмъ този списъкъ би

на четиредесеть души,ната

') Ср. .Официални ромъно-турски документи', стр. 5.
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3 Тодоръ Качевъ

4 Димитъръ Юрдановъ

5 Димитъръ Ганчевъ

6 Тодоръ Кирковъ

7 Василъ Кжнчевъ

8 Бойко Стелиновъ

9 Георги М. Стойковь

10 Василъ Ивановъ

1 1 Данчо Ивановъ

12 Тодоръ Илиевъ

13 Тодоръ Стойковъ

14 Иванъ Нед-влчовъ

15 Василъ Христовъ

отъ Ломъ-Паланка

„ Търновско

Горни Турчета

„ Сопотъ

н

Копривщица

Самоковъ

Търново

Ловни Долъ (Търновско)

Бълоградчикъ

Ловечъ

Панагюрище

Търново ')

Въ военно отношение четата не е била безъ компасъ:

въ нея влизатъ двама офицери — Петъръ Радоиновъ отъ

Петербургъ, русинъ, който постжпилъ като доброволецъ и

се нарича въ списъка, „князъ", а ималъ чинъ капитанъ, и

Войновски, пакъ младъ офицеръ отъ Габрово, който е фак

тически командантъ на четата.

Планътъ за движението е билъ, момчетата да сж на

групи събрани по разни пристанища на Дунавъ и ца се

!) При голямата разбърканость на наименованията при Захарий Стоя

нова, азъ намЪрихъ, че много отъ тъзи четиредесеть души сж обозначени

въ списъка му, макаръ често и погрешно, ала нЪкои и досушъ не се сръ-

шатъ тамъ. За да спестя трудъ на интересующигБ се за провърка, азъ от-

бвлъжихъ тъзи, които не се' ср-вщатъ въ голъмия списькъ; тв сж всичко

петнадесеть. Погрешни сж у Зах. Стояновъ или недописани имената на {Ди

митъръ) Ботевъ отъ Кайматево Чирпанско (стр 470), (Георги) Юрданъ Апо-

столовъ (стр. 471) отъ Свищовъ, Илия Тодоровъ отъ Ловечъ (писанъ То

доръ Илиевъ), Теофанъ Радановъ, руски капитанъ, писанъ само .единъ рус

ки князъ" (стр. 471), Пеньо Христовъ (Атанасовъ) отъ Ловечъ, Атанасъ Ива

новъ (Днмитровъ) отъ Ор-Ьховица, Никола Пенчевъ (писанъ само Поповъ).

Отъ Видинъ.въ гол-вмия списькъ имаше означено само едно лице — Мла-

денъ Павловъ (стр. 473), а въ малкия списькъ стои пакъ едно лиие отъ Ви-

динь съ име Пандели Стояновъ — дали не сж едно и сжщо? Малкиятъ спи

ськъ, споредъ казването на К. А. Цанковъ, принадлежи на една особна чета,

която въ Пикетъ се присъединила къмъ Ботева. Тя е, нав-врно, онази на Ка-

трафилова, макаръ че неговото име липсва тамъ. Остава и туй обстоятел

ство да се провъри. Ще добавя, че въпросъ е още, дали всички лица отъ

тази четица се присъединили къмъ Ботева, както К. Цанковъ претендира да

знае, или не. Тогава имаше голямо движение. Мнозина заминаваха за Сър

бия; а които минаха, съ Ботева, не б-вха намЪрили връме да се упозна»п>

помежду си. Тръгването бъше сжщо една тайна: мнозина до последния мо

менть сж знаяли само това, че отиватъ за Сърбия Тази бърканица потпгв1

чила, безъ друго, на 3. Стояновъ, да състави по-точенъ списъкъ на.ц-Ьлата чета.
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качватъ на опръдъления параходъ като градинари, посл-в

да се пръвъоржжатъ, да пл-внатъ за една минута парахода

и да го изведатъ на пустинно м-всто по българския брътъ.

Разгледахме по-рано, кой е билъ авторътъ на тоя завое-

вателенъ планъ.

Планътъ билъ точно изпълненъ. На 16 Май Ботевъ,

съ тридесеть до тридесеть и петь момчета, качилъ се отъ

Гюргево на австрийския параходъ „Радецки"; послвдния

пжтувалъ нагоръч Отъ Зимничъ сжщо се качили петнае-

сеть — дваесеть ратници ; отъ Турно-Могурели още двае-

сеть и петь — триесеть. ОсвЪнъ това, оттукъ се присъе

динили Войновски, Спасъ Соколовъ, когото познаваме като

апостолъ въ Вратчанско, и Кирилъ Ботевъ, по-малъкъ братъ

на поета. Всички, що досега се качили, брояли се на по

вече отъ сто, както изв-встява н-вкой свой влашки прия-

тель самъ Ботевъ съ записка отъ „Радецки". Понататъкъ,

отъ Корабия и Пикетъ, воеводата очаквалъ още стотина.1)

Параходътъ продължавалъ своя пжть пр-взъ цялата

нощь и на 17 Май, около 10 часа пр-вди пладне, допрълъ

последната бунтовна скеля — Пикетъ : тукъ се качватъ

рускиятъ капитанъ, Обретеновъ, Апостоловъ, Мито Цвът-

ковъ, Сава Пеневъ отъ Търново, Перо Македонецътъ и

Черногорецъ, който при Ботева заема сжщото мъсто, както

Стефо далматинецъ б-вше въ четата на Бенковски, и още

четиредесеть или повече момчета.

Малко по-надолу отъ Пикетъ, дружината се облекла

въ бунтовнигв си дрехи, развила знамето, параходътъ пла-

номърно, безъ шумъ, билъ заробенъ и, по командата на

бунтовниците, сл-взълъ на Козлудуй.

II.

Пжтьтъ и сждбата на Ботевата чега.

Съ излизанието си на суша, четата направила непред

пазлива постжпка : ближната погранична стража се притекла

да види, защо чуждиятъ параходъ тъй неочаквано слизг

•) 3. Стояновъ, .Опитъ за Биография' стр. 339.
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дЪто не тръба. Нетърпеливите бунтовници се прицелили,

единъ турски войникъ падналъ мъртавъ на мъсто.1) Оста

налата стража избътала къмъ Ломъ и, нав-врно, бъше най-

близката и сигурна доносчица за четата.

Пр-вди четата да мине Дунавъ, Апостоловъ и Обрете-

новъ пишатъ Заимову да приготви петдесеть конски каруци,

които да прънесатъ четата до Вратца. Заимовъ наистина

заповъдалъ на Лукана отъ Галиче да приготви исканите

кола и да чака на опредъленото место ; но тъкмо два дни

преди да мине четата, Луканъ билъ арестуванъ отъ оряхов-

скитъ власти по предателство ; той после умръ1 въ зат

вора.2)

По тоя начинъ, пжтьтъ на четата се забавя ; тя сега

тр-вба да мине равни, открити полета, по които да се

движи съ убийствена мъдленость и пеша, изложена всекой

часъ да бжде съзр-вна, заобиколена, избита, и при туй, да

се изнурява безцелно отъ единъ и така убийственъ пжть.

Изобщо, тр-вба да се каже, че отъ оня часъ, откакъ

ратниците стжпватъ на родния брътъ, техъ претл-вдва зла

орисница съ редъ несгоди. Отъ Козлудуй къмъ четата се

присъединили само двама : Младенъ Павловъ учитель въ

селото и Георги Димитровъ Кантарджийски, който е билъ

родомъ отъ Рахово, но сега се намърилъ тукъ и минава

подъ знамето.

Четата е тръгнала около два часа сл-едъ пладне отъ

Козлудуй, съ направление, разбира се, на Югъ, къмъ Вратца.

Сл-вдъ единъ часъ пжть, въ селото Бутанъ, борците за

свобода се натъкватъ на първата вълна на разочарованието,

което после ще ги задави по-скоро отколкото врагътъ : се

ляните бътали отъ техъ, като отъ най-злия неприятель.

На 1 8 дружината осъмва надъ Борованъ. До Вратца

сж още петдесеть километра оттукъ. Тя е далечъ ! Требва

пакъ да Се отбележи, че въ туй гол-вмо село, отд-вто четата

е очаквала да се присъединятъ къмъ нея най-малко до че-

тиристотинъ съратници, не се намерилъ живъ човъкъ, който

да донесе единъ котелъ вода, за да напои изморените пре-

1) К. А. Цанковъ, .Документи", стр. 18.

2) Ст. Заимовъ, „Ктюди", стр. 140.
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горъли отъ жажда юнаци. Или очакванията бъха фантастични,

или приготовлението е било двтинско . . .

Оттукъ вече дружината е засл-вдена отъ отдъление черкези,

които я безпокоятъ на бързигв си коне. За нея, разбира

се, остава само една надежда : да я посръщнатъ нови рат

ници отъ Вратца и да я засилятъ, инакъ, тя е бърже из

губена, както и стана.

Задъ Борованъ, наредъ съ село Баница—въ двсно, из

дига се голиятъ връхъ на Миленъ камъкъ. Четата бърза, по

съвета на Войновски, да хване пр-вдната камениста чука

отъ планината за позиция. Въ политв още, додето се движи

по открито поле, тя е нападната отъ башибозукъ, съ чер

кези, които я пръвъзхождатъ въ численость. Но четата ус-

пъва да отблъсне врагътъ, възлиза гор-в, напуща първата

чука и намъттва се на самия Миленъ камъкъ. Но тукъ,

убита отъ безсънна нощь, отъ умора и жажда, тя бива отъ

ново заобиколена отъ придошлия още по-многочисленъ ба

шибозукъ, къмъ който скоро се притича и редовенъ аскеръ,

(отъ Вратца !) на помощь. Пристигналата войска е била подъ

командата на Ибраимъ бей, бинбашия. Той водилъ два та-

бора пъхота, единъ ескадронъ кавалерия, а башибозуци били

триста и черкезите четиристотинъ, които минаватъ подъ

негова команда.1) Турскиятъ военачалникъ ималъ, естестве

но задачата да изолира бунтовниците по такъвъ начинъ,

щото никой отъ вжтр-вшностьта да не може да имъ се при

тече на помощь. Най-голъмъ страхъ турскиятъ военачалникъ

ималъ, разбира се, откъмъ Вратца, дъто кипежътъ на ду

ховете не бъше тайна за властьта. Всъка минута той очак-

валъ да се намери между два огня, ала неговото положение

съвършено се поправя, слъдъ като на помощь му пристига

откъмъ Орхание Келъ-Хасанъ паша, съ значително отделе

ние войници.

Сражението трае до вечерьта и само настъпилата тъм

нина разтървала ожесточените врагове Отъ четата паднали

повече отъ тридесеть ранени и убити. Между твхъ и зна-

меносецътъ Курто, Попъ Сава Катрафиловъ, Атанасъ Го-

ровъ и др.

1) Заимовъ „Нтюдн", 188.
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Попъ Сава Катрафиловъ е една отъ заб-БЛ-вжителнигБ

личности въ четата на Ботева* Роденъ въ Елена, той е билъ

достатъчно образованъ, билъ е учитель въ Карнобатско, но

всвкжд-в съ буйния си нравъ дразнилъ подозрителностьта

на турскигв власти : казватъ, че се попилъ по погрешка,

но скоро хвърлилъ расото, билъ въ Русия, а послъ- рабо-

тилъ въ печатницата на Ботева въ Букурещъ. Тоя безпо-

коенъ духъ нам-ври граба си на Миленъ камъкъ, д-вто е

билъ оставенъ между раненигв. Курто е билъ родомъ отъ

Ески-Джумая и се занимавалъ съ манифактурна търговия

на дребно по тузлушкигв турски села. Тамъ той добилъ

гол-вма извЪстность съ своето безстрашие и съ юнашката

си снага.

ПрЪзъ нощьта тръгнали да си пробиятъ пжтъ. Тогава

пада и Давидъ Тодоровъ, интелигентенъ търговецъ отъ

Вратца, който познавалъ язицигв : немски, френски и

ромжнски.

На 19 Май четата осъмва надъ В-вслецъ, единъ отъ

ония л-всисти вериги— пр-вдгория на Балкана,—които като

в-внецъ окржжаватъ Вратца. По полигв па В-вслецъ сж ху-

бавит-в вратчански лозя. . .

По чудо, потерата този день изгубила сл-бдигб на из

морената дружина. Момчетата могли да поседнатъ, да се

отморятъ. Но по пжтя за В-вслецъ изгубили се още братътъ

на войводата Кирилъ, Иваница Данчевъ, Рускиятъ капи-

танъ Радановъ, Мито Цвътковъ и Димитъръ Дишлията отъ

Сливенъ.

Между това, ето какво се б-вше случило въ Вратца.

Появяването на Ботева върху Милень камъкъ, на 1 8, май

ие остава тайна за никого въ центра на революционния

окржгъ : войска тръгва да се бие, башибозуци пъплятъ,

ранени биватъ домъкнати — всичко това говорило колкото

трЪба. Осв-внъ туй, на върхъ 18 Май отъ ОрЪхово дов-

тасалъ Станю Байчевъ, живъ още, и донесълъ на вратченци

най-положителното известие, че четата е турила вече

кракъ върху отечественната земя. Не стига това, но отъ

Миленъ камъкъ успЪлъ да избвга Младенъ Павловъ, учит

тельтъ отъ Козлудуй, който се б-вше присъединилъ къмъ
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четата, и той още по-добрЪ описалъ работитв. Сега вече

н-вмало враченци на кжд-в да шаватъ. Отъ твхъ се искало

работа.

Но между съзаклетницитв въ града сжществуваше

остъръ раздоръ; караницата водила своето начало още отъ

оня моментъ, когато вратчанския комитетъ позволи съ не-

говитв пушки да се въоржжи външна чета : мнозина отъ

патриотите не искали да отпуснатъ своите пушки изъ ржц-в.

Интригитв се разпалили дотамъ, че, както ни разправя самъ

Заимовъ, той заплашилъ съвършено да зар-вже града.1)

Разбира се, при твзи условия, силата на вратчени,

колкото и не значителна, парализирала се съвършено и

отъ само себе си. Но все пакъ, категоричното изв-встие на

Станю Байчевъ, мисъльта, че наблизо до вратата на града

български юнаци се биятъ съ въковния врагъ—всичко туй

стр-вснало мнозина, и сжщиятъ день станало събрание въ

кащата на Мито х. Ангелакевъ спахийчето (Иотинъ). Тукъ

се рЪшило, вечерьта да грабнатъ оржжие, а за сборенъ

пунктъ опр-вдвлили черковата св. „Възнесение".

Вечерьта, действително, сто и петдесеть—дв-вств лошо

въоржжени хора запжтили се къмъ черковата. Едновременно

били разпратени хора да подпалятъ отъ четири страни града.

Пожарътъ, обаче, избухналъ твърдъ- слабо и билъ веднага

потушенъ.

Планътъ на врачани е билъ, да излЪзатъ по селата

и като наелектризиратъ селската маса. да образуватъ една

по-внушителна мощь. Но този планъ си останалъ една мечта.

Ботевата чета бЪше отвлекла почти цвлата войска вънъ

на полето. Само една рота е оставала като стража въ града

и тя квартирувала въ ханътъ на Стефанъ Савовъ. Вратчени

тр-вбало първо да ударять върху тази войска и да станатъ

пълни господари на своя градъ, но тв не се рЪшили и

на тая, въ сжщностъ, не особно опасна стжпка : войската

сама дотолкова е съзнавала своето нищожество2), че носътъ

си вънъ отъ затворения ханъ не е смЪяла да подаде.

Дод-вто възстанницитв се събирали въ св. Възнесение,

по улицитв — кое волно, кое неволно, дали се нъколко ви-

1) .Етюди", стр. 191.
2) .Етюди", 189. - • ;
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стръла. Градътъ съвършено се разтр-ввожилъ, турцигв се

изпокрили.

Както и да е, тази тр-ввога която всепакъ усгтвватъ врат-

чани да дигнатъ около си, не минава—трт>бва да го признаемъ

—току тъй. Войската и башибозука, които на 18 се сража

ваха на Миленъ камъкъ, щомъ се научили за станалото,

мислятъ вече — на слъдующия день — не да пръсл-вдватъ

бъгащата чета, но да пазятъ гърба си : гв се върщатъ къмъ

града. Додето напръдъ гледали да изолиратъ четата, за да

не би н%кой да дойде къмъ нея отъ Вратца, сега се по

старали да изолиратъ града, за да не дойде въ него н-вкой

отъ четата.

Разбира се, на 19 Май вратчанци осъмватъ пакъ въ

черковата, но сега вече достатъчно омждрени. Сами повече

не станали, отколкото бЪха, а пъкъ дори и намал-ввали, а

положението само отъ себе си е ставало безизходно. Въ

сжщото вр-вме войската и башибозукътъ усп-вва да се по

върне и яко обхваща града отъ всички страни.

Сега вече могло пакъ да се действува, но съвсъмъ

тайно. Въ отчаянието, въ което изпаднали, вратчанци по

мислили да молятъ четата, дано тя се втурне въ града, да

разбие турцигв и да спаси, макаръ връменно и себе си и

гвхъ, които явно е -— сега не бЪха ни бунтовници, ни

нищо, а добри шгвнници. До В-вслецъ били пратени Гаче

Ивановъ и Мито Хаджийски, които се върнали съ записка

отъ Апостоловъ и дори съ надежда, както разправятъ въ

Вратца, че, действително, четата желала да дойде сжщата

вечерь въ града.

Но работата е, че никой не дойде и нито можеше да

дойде. Войската и башибозукътъ владвяха полето; четата

сама твърд-в добръ познаваше т-вхната сила, знаеше своята

малочисленность въ сравнение съ врага. Въ туй положение,

да слъзе отъ височините на Вътлецъ значеше да се даде

да я хванатъ долу по равнината или, най-малко, да я уни-

щожатъ.

Така че отъ тука нямало пакъ да се помогне на врат

чанци

Отъ друга страна, слъ\цъ пладне, сжщия день 1 9 Май,

въ града привтасва вече и самъ Келъ Хасанъ паша съ своя
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значителенъ отрядъ отъ три—четири хидяди души съ 2 ба-

тереи артилерия. Възстанницитъ що бъха събрани въ св.

Възнесение, всички на минутата се разбъгали кой на кждъто

види : всъкой търсилъ скривалище, за да спаси кожата си.

Самъ Заимовъ, слъдъ безуспъшни опити да се крие ту въ

една, ту въ друга кжща—сръдъ настъпилата деморализация,

всъкой се пазилъ отъ него като отъ чума — изкочилъ,

пръоблеченъ като шопъ-копачъ, съ мотика на рамо, вънъ

отъ града и бива хванатъ нъколко дни послъ между селата

при Баница.1)

Едновръменно съ двамата пратеници до Въслецъ, изъ

града успъли да се измъкнатъ, пръоблечени като турци,

Мито Ангелакевъ съ Кото Дзезовъ. Тъ се запжтили къмъ

Долна-Кремена. Побили байрака, що носили отъ Вратца,

сръдъ село; селянитъ, подготвени отъ напръди, събрали се.

Дори имало въодушевление. Мито пратилъ да извъстятъ и

на другитъ села : Брусенъ, Горно- Кремена, Баденици, Старо-

Село и др. да ставатъ. Имало надежда, че ще сполучатъ

да събератъ въоръжена сила и да поведатъ работата по

нататъкъ. Едновръменно и четата била пръдупръдена за

приготовлението, а туй, види се, ще да я спръло, всъкой

случай, за да не направи нъкой отчаянъ опитъ съ единъ

маршъ върху Вратца. Захарий Стояновъ загатва за това

обстоятелство, но пръувеличено ; той твърди, че на Косте-

левския мостъ Ботева чакалъ другъ воевода, Мито Спахий-

чето, съ триста души юнаци, събрани изъ Долна и Горна

Кремена и други села ! 2)

Скоро, обаче, дълото на Ангелакевъ Спахийчето и нь

патриотитъ отъ Долня-Кремана рухнало отъ само себе си,

както и тр-Ьбаше да се очаква. Слъдь пладне привтасалъ нъ-

какъвъ селякъ, който възвъстилъ правдивата истина, че въ

Вратца всичко е вече Свършено : дошла войска и лови ко

гото си иска—тамъ нъма ни възстание, ни дяволъ. Това

пръснало нещастнитъ селяни : никой вече съ никого не се

вид-бли. Самъ Ангелакевъ се спасилъ съ голъмъ трудъ, като

се крилъ пръоблеченъ.

1) „Етюди", 193.

2) „Опитъ*. 436.



348 История на Априлското възстание

Ясно е, че съ туй се и свършва цълото Вратчанско

възстание. Остава сега да прослъдимъ само печалната съдба

на нещастната чета, начело съ излъгания поетъ воевода:

то не е вече възстание, не е нито борба, а добиване на

една шепа нещастни хора—подхлъзнати еднажъ и нахълтали

твърдт* дълбоко и не предпазливо въ една вражеска страна.

Ако би било на место да се употреби въ подобни случаи

какво и да било сравнение, ние бихме казали, че съдбата

на Дреновската чета, на четата на Дюзтабанова, на Стоила

и на Бенковски — бъше хиляди пъти по-розова, отколкото

оная на тази шепа немилостиво подиграни и на мъчениче

ска смърть подведени хора. Първо и първо, попъ Харитонъ,

Дюзтабановъ, Стоилъ и Бенковски не бъха такива мечта

тели и идеалисти като Ботева ; твхната душа не бъше се

издигала до небесата, за да свали оттамъ образътъ на бляна

за свобода, не бъше се разпъвала на кръста на спасителя,

за да ни разгласи оттамъ струните на адските страдания

на роба, тия хора не бъха полетели въ България съ ония

крилати сънища за тържеството на свободата, съ оная поетска

безгранична любовь и съ крилатото дов-врие къмъ народъ и

бащиния, за да разбератъ и сега всичката сила на отровата на

разочорованието. Да, само туй нещастно сравнение би ни раз

крило великата оная роля, която играе при всъко историческо

събитие моралътъ на душите. Една шепа беззащитни ка

лугери, които своеволно предложиха своите килии за пол-

слонъ, пръвърнаха Попъ Харитона и неговитв другари въ

безподобни герои, които и до последно издихание защи

щаваха беззавътно високи човъшки правдини само затуй,

защото защищаваха едно свое собствено гнездо. На Дюз

табановъ, на Стоила, на Бенковски и на всички не липса

едно бъдно село, което да свърже съдбата на своитб без

защитни хижи съ туптежа на сърдцего, съ живота, съ бед

ната жертва на една шепа борци, решени да сложатъ юнашки

кости за отечествени права. А за възторжените соколи на

великия поетъ се паднаха въ делъ дивитв гори, д"бто, по

лугладни, убити и прокудени, требаше да заклопятъ очи

съ горчивата клетва на безуспешни мъченици въ уста. И

милостива пакъ беше съдбата, че направи единъ отъ пър
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витъ въ реда да угасне поетътъ, за да не дигне пръдъ

неговите горди очи завесата на пълното разочорование.

Ц/влйятъ денъ на 1 9 Май Ботевъ и неговит-в другари

почивали на Въслецъ, а когато се стъмнило, тъ хванали

пжтя пръзъ долината, дъто се простиратъ вратчанскитв

лозя, минали я, и на разсъмване стигнали стръмнитъ поли

на Стара планина надъ село Челопекъ, подъ което сега

минава пжтя отъ Мездра за Вратца. Пжтьтъ на горъ е

собствено козя пжтека, по която борцитъ сега се измъкватъ

единъ по единъ.

Тамъ горъ, дбто уморената дружина съда да си от-

почине, бива незабавно нападната отъ многочислена потера

отъ черкези, башибозукъ и редовна войска. Тръба да се

забълъжи, че врагътъ дебналъ зорко своитъ жертви и

знаялъ отрано стжпкитъ му. Ето защо потерята едновръ-

менно изкочила отъ разни страни.

На около, дъто почивали сега момчетата, по високия

балкански гребенъ надъ Челопекъ, около една малка въз

вишена котловина, редатъ се чуки подъ име : Околчица,

Камара, Клена и Голата могила. Захарий Стояновъ на свое

вр-вме пустна измислицата, че всички сражения този день

станали около Върхътъ Волъ, който, обаче, стои на страни

отъ туй мъсто. По късна и надеждна експертиза отъ живи

ратници и отъ познавачи на мъстото изъ близкигв тукъ

села, като Челопекъ, Павелча, Мъдковецъ и др. показаха

истината.

Момчетата бърже напущатъ огъня, дбто вече си пекли

ягнета, и бързатъ да хванатъ полузаетигв вече отъ врага

височини за позиция. Ръководството на Войновски е тол-

кози въщо, колкото и сръчно. Боятъ трае цълия день.

Постигнатитъ отъ врага прЪзъ туй връме резултати могатъ

се опръдъли съ туй, че въ една схватка, до дъто Вой'

новски съ ум"вла маневра искалъ да отбие врага отъ едйа

височина, отъ която грозъ^га най-голъма опасность за глав

ната позиция на четата, юначниятъ офицеръ успълъ да

заеме крилото и съ туй спасявалъ връменно цвлото поло

жение; ала многочисленниятъ врагъ отъ своя страна изпол-

зувалъ раздъленостьта на двътъ господствующи точки, и
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тъй като защитницитъ били вече малко, за да подържатъ

съобщението си, то двътъ половини на четата останали от-

кжснати една отъ друга. Настжпилиятъ мракъ турилъ край

на сражението. Ала тъкмо, когато Ботевъ окржженъ отъ

своитъ близки : Перо, Апостоловъ, Сава Пеневъ и Обрете-

новъ, обмислялъ плана, какъ да се измъкне отъ железния

обръчъ на засадата и да се съедини съ отклснатитъ дру

гари, единъ черкезинъ, който изневидъло се примъкналъ

задъ шубракитъ, замърилъ поета право въ челото и той,

ударенъ, заклопилъ навъки очи, надъ хладната и горда

балканска скала. Черкезинътъ Джумбелетъ, првдводитель,

сжщо билъ сложенъ на мъсто отъ върния куршумъ на

Апостолова, но заслужената отплата не повърщала ни ми

лионната часть отъ изгубеното съкровище.

Съ смъртьта на Ботевъ и съ настаналата нощна тъм

нина, малкото другари на воеводата се разпръсватъ на

разни посоки, безъ да успъятъ да се съединятъ съ Вой-

новски—или както казва Зах. Стояновъ, въ тая страшна и

сждбоносна нощь, „дружината се самоубива". Пръснали се

по два до четири души и били хващани или пръдавани

по отдълно. Отъ всички пръснати, само тринадесеть мом

чета, водени отъ Апостоловъ, скитали на 2 1 Май къмъ

Люти бродъ, като мислили да пръгазятъ Искъра на пжть

за Тракия. Тукъ, обаче, имало пусия ; почти всички били

избити ; падналъ и Апостоловъ. Тукъ се спасили Кжршовски

и Инджето.

Но пакъ видна часть отъ цълата чета стояла още на

кракъ, подъ водителството на юначния Войновски. Надъ

Звърено тъ минали Искъра. Къмъ 26 Май малката чета

наближавала къмъ Етрополско, но между момчетата се

явило разногласие, както всъкоги става въ подобни връ-

мена на упадъкъ и отчаяние. Едни отъ момчетата искали

да теглятъ къмъ Сърбия, други къмъ Тракия, двто още

имали надежда да заварятъ борци подъ знаме. Войновски,

винаги все още неотпадналъ въ войнишкия духъ за борба

докрай, билъ не за б-вгство вънъ, а за окървавена, бунтовна

Тракия. Но деморализацията извършила пакъ своето си.

Войновски не можилъ да въдвори съгласие, и момчетата
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се раздълили. Съ хаджи Димитровъ тръгнали до петдесеть

души, а съ Войновски само петнадесеть. Първитъ били

скоро пръснати, като повечето паднали живи въ ржцъ.

Войновски водилъ до четиридесеть дни своитъ дру

гари, между които бъха Обретеновъ, Сава Пеневъ, Димитъръ

Тодоровъ отъ Габровско и др. Най-послъ, самоотвержениятъ

офицеръ падналъ пронизанъ отъ турскитъ куршуми, въ ге

ройска и непримирима борба около с. Шипково, въ Троян

ско Неговитъ пръснати другари, Обретеновъ, Сава Пе

невъ, Д. Тодоровъ и Стоянъ Ловченлийчето скитали още

нъколко дни изъ балкана, додъто нъкой си Пенчо Троя-

нецъ ги пръдалъ. Когато се появила потерата около хана,

д-бто билъ посл-вдниятъ остатъкъ на ботевци, а може би, и

на цълото Априлско възстание, тия достойни за името на

своя вождъ мжже се заловили за оржжие. Но скоро подлиятъ

врагъ запалилъ зданието. Тогава героичнитъ борци на ми

нута се поколебали. Сторило имъ се, че по-добръ е да

умратъ на бъсилката, но пръдъ очитъ на хората, отколкото

да изгорятъ въ тази огнена гробница. Но и въ този мо-

ментъ, единиятъ отъ тъхъ, Стоянъ Ловчелията, млъкаръ отъ

Северинъ-—нека се помни това име—помислилъ за клетвата,

що далъ: да умре като бунтовникъ и да не се пръдава,

пръпръчилъ вратата, за да не излизатъ отпадналите духомъ

другари, а най-послъ „ухапалъ устата на револвера" и лег-

иалъ на мъсто, като истински герой. Другитъ се пръдали.

Съ Войновски и съ неговитъ юначни другари утихна

послъдната вълна отъ оня разбуненъ и величавъ и поетиченъ

океанъ, който въ нашата история се нарича Априлско въз

стание, и който на въчни връмена ще остане една отъ най-

лжчезарнитъ страници на нашата народна епопея.

1) Съжелявамъ, че липсватъ всЪкаквн свЪления за биографията иу,

«оято заслужва да се изучи най-подробно.
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ТРЕТИ ОТДЪЛЪ

Пепелища.

ГЛАВА ПЪРВА.

Историческата роля.

[.

Пепелищата като неразривна частъ отъ ц-Ълото.

Пепелищата не сж логическо следствие отъ ония случ

ки, що разгледахме ; въ тая смисъль тв не би тр-вбало и

да съставляватъ часть отъ повествованието. Основанията за

това еж. твгрдъ ясни. Всвко събитие се гради върху три

момента: начало, развитие и край. Къмъ началото броимъ

и причините, а въ краятъ лежатъ последствията. Когато е

дума — както въ нашия случай — за възстание, причините

сж, или че свободата е станала най-голъма необходимость

на живота, или пъкъ че условията на робския животъ са

вече непоносими — което, впрочемъ, означава почти едно

и сжщо. А еднакво тъй, последствията — когато е пакъ

дума за възстание — могатъ да бждатъ, ако не, че свобо

дата е спечелена, то поне условията за живота да бждать

подобрени или, най-поелт*, че нищо не е постигнато и че

тези условия ставатъ още по-тежки. Съ една дума, и въ

единиять, и въ другия случай не е дума за пепелища, или

поне, пепелищата — били малко или много — не изм-внятъ

История на Априлското възстание, т. III 23
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образа на последствията. А това е, което искахъ да кажа:

пожарища и разсипия — това не е логическия край на едно

въоръжено съ определена задача почнато действие.

Другъ е въпросътъ, ако искаме да определимъ точно

цената на постигнатия резултатъ и сравняваме лечалата съ

загубата. Въ такъвъ случай ние казваме ясно: толкова е

спечелено, а толкова изгубено и вадимъ едно отъ друго.

Ала пакъ, разбира се, предметъ не сж пепелищата, но съ

щинския резултатъ.

Ала строго земено и логически, трите момента—начало,

развитие и край — образуватъ история, а причините и

последствията сж философска оценка на събитието—оценка

отъ политическо и социално гледище.

Въ нашата повествователна литература, обаче работата

изглежда малко инакъ, и то пакъ благодарение на самия

характеръ на тази литература. Ние притежаваме редица кни

ги по Априлското възстание, които — де повече, де по-

малко — сж истински мемоари. А мемоарътъ не е история.

Мемоари сж записки или спомени на единъ човекъ или на

повече хора, които разказватъ не само какво участие сж.

зели въ събитието, но и какво ги сполетело при това. Отъ

тези спомени историкътъ се ползува, за да проучи съби

тието. Ала що се относи до патилата на съвременници,

техъ не само историкътъ може да използува: надъ тъхъ

най-вече ще работи икономиста, политическиятъ писатель.

или философътъ, за да осветлятъ лошото домакинство въ

държавата, безумното управление, а сжщо, за да покажатъ

причините на упадъка въ целия организмъ. Историкътъ би

ималъ тукъ сжщо работа, но само отъ друго гледище ; възъ

основа на печалните факти, той би ни разкрилъ, какъ ор

ганически и постепенно се разлага една мощна държава.

Въ повечето и по-известни отъ тоя родъ съчинения

въ нашата историческа литература особно и най-дълго се

описватъ теглата на възстанниците и пламъците на разру

шението — по-дълго, отколкото самото възстание. А това

е, разбира се, защото тези съчинения сж. повече или по-

малко мемоари. За илустрация, нека приведемъ съдържа

нието на некои отъ техъ. „Записките" на Захария Стоя
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новъ се простиратъ, както е извъстно, въ цвли три тома.

Като отмахнемъ 300 и повече страници въ първия томъ

за разни спомени изъ по-стари връмена, — спомени, които

иматъ чисто нравоописателна цЪль, — приготовленията за

Априлското възстание еж. разхвърлени твърдв небрежно, и

то въ едвамъ двъсгв страници, които силно се разводня-

ватъ пакъ още и съ лични епизоди изъ живота на автора.

Вториятъ томъ обхваща близо четиристотинъ страници и

той е, който ни повъствува за самото възстание. Всепакъ

обаче, повечето отъ половината отъ този материалъ (стр.

179 — 389) е посветенъ на скитанията и мжкигв по

Балкана. Къмъ всичко туй, цълиятъ трети томъ — 350

страници — като изключимъ кжеи подробности за Перущи

ца, Брацигово и Батакъ, — описва затворигв. Казахме, че

това не е недостатъкъ за едни записки, ала то не би било

сжщо, ако е дума за една история. Въ „Възстанието на Ба

такъ" отъ Бойчо почти половината на книгата се пълни съ

описание за ужаситв. Въ „Историята на града Габрово и

Грабровскитв възстания" отъ Бр. Гжбенски — книга, дбто

възстанието въ 1876 не е специаленъ пр-вдметъ, описанието

на мжкигв и разрушенията пръзъ тая година заематъ по-

гол-вмо м-всто, отколкото разказътъ за самото движение. Съ

една дума, всички книги, що имаме върху възстанието,

даватъ най-широко м-всто на пепелищата. Дори „Историята

на Брациговското възстание" — едно съчинение съ по-кри

тическа обработка — щомъ махнемъ б-влЪжкигв за поми-

нъкътъ и миналото на Брацигово (стр. 1-45), една третя

отъ ц-влия остатъкъ е посветена пакъ на грозната поразия

сл-вдъ възстанието.

Между това, уб-вденъ съмъ, че пълното описание на

ужаситв, които увенчаха нашето възстание — това е двло

само на художеството; осв-внъ туй, подобно описание ще

образува страница въ историята на турското варварство,

ала не и въ историята на нашето възстание.

Но тр-вба всепакъ да отбъл-вжимъ, че нашето възстание

има изключителна, ако не дори и безподобна еждба : то

бътпе, само по себе, открай докрай несполучливо; бъше

несполучливо, а сполучи напълно онова, за което б-вше из
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бухнало. Тукъ, имено, пепелищата изкачатъ като най-важенъ

факторъ: това тръба да се помни. Турцитв, като господа

ри въ своята държава, тръбеше съ сила и кръвь да по-

тъпчатъ въоръженото съпротивление ср-Ъщу приетия редъ

въ страната: тр-Ъбаше да смачкатъ възстанието. Но тв не

направиха това, което е право отъ всвко държавно гледи

ще, не спръха тамъ, д-вто тр-вба, а отидоха и по далечъ.

Сл-вдъ като бунтътъ бЪше смазанъ, турските пълчища, на

съскани отъ своя вроденъ фанатизмъ, нахвърлиха се върху

мирното население, върху жени, д-вца и старци, и въ кръвь

потопиха ц-Ьлата страна. Тогава, имено, сл-вдъ като гласътъ

на държавното право спираше, заговори язикътъ на човеш

кото право. Обществената съв-всть въ Европа се възмути

противъ туй нечувано варварство, всичко мина на страната

на чов-вщината и на добрия редъ, всичко мина на наша

страна. Ето така и дойде нашето освобождение. Ц-влиятъ

св-бтъ видб звЪра и скочи да спаси жертвата.

И въ тая смисъль вече, пепелищата сж неразривна

часть отъ 1гЪлото. А щомъ като е така, ние тр-вба неми

нуемо да спремъ на твхъ; да спремъ, ако не, за да обри

суваме съ всичкия чудовищенъ колоритъ упражнените же

стокости, то поне, за да изброимъ и да изтъкнемъ приблизи

телния размъръ на фактите. Колкото сухи и да сж тия

факти, тв сж, имено, фундамента, на който се издигна не

посредствено нашата свобода.

II

Начало на анкетата. Елиотъ, Берингь и Макгехенъ. Клането като дър

жавна система въ Турция

Тр-вба да признаемъ, че за турските зв-Ьрства пр-Ьзъ

вр-вме на възстанието и посл-Ь първи заговориха протестан

тските мисионери въ България. Тв б-Ьха усп-вли да събе-

ратъ много данни отъ чудовищни двла на насилия и вар

варска жестокость и се възмутиха първи. Непосредствено

заинтересувани съ душевното благосъстояние на единъ на-

родъ, ср-вдъ който б-Ъха дошли пр-взъ далечни океани да
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проповЪдатъ спасение на душите, гЪзи органи на божието

слово достойно и овреме се възмутиха за мжкигЬ, стра

данията — да, за безднадежното положение на божието

стадо. Въ Цариградъ т% заемаха видно положение, бъха въ

обходъ съ дипломатически и чужди кореспондентски крж-

гове. Въ България гЪ имаха душевни сродници. Така, имено,

възмущението се роди, а скоро мина тогава и въ англий

ската преса.

Партизанството, тъй нищожно у насъ въ последно връме

съ своите недостойни похвати, въ културни държави, като

Англия, често и винаги е проявявало съревнования въ най-

благородни подвизи. Либералите, начело съ доблестния Глад-

стонъ, не бъха въ туй връме на рулото на държавния ков-

чегъ въ Англия. Те бъха водили и водиха енергична борба

противъ своите владвющи противници, консерваторите, ала

никой случай не бе имъ се видълъ тъй сгоденъ да ув-Ьн-

чаятъ своята партийна програма съ ореола на високи фи-

лантропически идеи — толкова достойни за единъ великъ

народъ, колкото и за цълото човечество — както сега при

кланетата въ България. Гладстонъ и отъ по-рано беше за

една малко-много русофилска политика въ Англия. Нашето

пъкъ дбло тогава, както въ много случаи и до днесъ,

свътътъ държеше неразривно свързано съ руското име. А

консерваторите английски държаха съ Турция, водиха тур

ска политика. Държавническиятъ английски умъ мждръше

се още съ* старото и съ нищо не оправдано възръние, че

Турция притежава жизнеспособность да се реформира въ

скоро връме и да стане за въ б.т.даще една цивилизована

и мощна държава. Тази мечта б-Ьха коткали дълго време

французкигв дипломати — най-старите гяурски съв-Ьтници

на султана— а когато гв се видъха безсилни да я осжще-

ствятъ нъкога, ето че англичанитъ- се нагърбиха съ нея —

англичанигЬ, в-Ьчно горди съ своето непоколебимо превъз

ходство : нагърбиха се, за да спратъ завоевателния маршъ

къмъ Босфора и Средиземното море на северната мечка,

съ която беха непримирими врагове сжшо тъй, както по-

напредъ французите.

При чудовищните, обаче, геройства на турците въ

България, Глядстонъ улови случая да докаже на целия
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св-втъ, че Англия има недостоенъ — даже не, а че държи

сраменъ съюзникъ. По тоя начинъ, почнаха се, а че и въ

такъвзи видъ се развиватъ поагв работигв.

Пръвъ и най-рано, който отъ Цариградъ дигна гласъ

за клането въ България, б-вше г. Пиярсъ, и днесъ още

живущъ въ турската столица. Той захвана своигв публи

кувания още въ Юний —едвамъ единъ мъсецъ слъдъ зв-вр-

скигв подвизи. Неговигв кореспонденции въ „Дейли Нюсъ"

възмутиха до неимов-врность духовете въ Лондонъ. Енер

гични петиции бъха отправени въ парламента, а скоро и

цвлиятъ печатъ заговори за турското варварство.

Но когато стана явно, че тръба официално да се раз-

слъдва злото, Американското посолство въ Цариградъ сж.-

що не остана назадъ въ възмущението и назначи свой чо-

въч<ъ за това — г. Скайлеръ — генералния консулъ на Аме

рика въ турската столица. Къмъ Скайлеръ се придружи

доброволно Макгехенъ—специаленъ кореспондентъ на „Дей-

ли-Нюсъ" по избухналите пламъци въ Балканския полу-

островъ. Скайлеръ бъше зелъ за свой пръводчикъ въ пж-

туването нашия съотечественикъ г. П. Димитровъ, сега още

двецъ по нашата дипломация. Той ни е изложилъ отпослъ

своитъ- „спомени" въ една твърдв прилично написана, ма-

каръ и много малка книжка.

Отъ страната пъкъ на английското посолство б-вше

тръгналъ г. Берингъ, вториятъ секретаръ на съръ Елиота,

министръ на Велико Британия въ Цариградъ.

Отпослъ, Макгехенъ, съ своитъ пламенни кореспон

денции, прави вече самъ чудеса за да разбуди обществената

съвъсть не само въ Англия, но и въ цвла Европа. Той всв-

кждв се ползува съ фактигв, добити отъ Скайлера, ала като

дава напълно воля на своето свободно кореспондентско перо,

на негодованието и ужаса, които притискаха сърдцето му,

той дари тъло и душа на сухигв, скромни, ала високо прав

диви заключения на официалния изслЪдователь. Гигантъ е,

като чов-вкъ, гигантъ е и като перо тоя Макгехенъ 1 България

тръба да му издигне памятникъ. Той се бои, че всичко

пакъ ще замръзне съ заплашвания отъ страната на Европа

и че нищо друго нъма да се извърши ; бои се, че Турция
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ще употръби въчната си магия—да замаже очитв на свъта

съ реформи. „Не! — вика благородниятъ человъколюбецъ

— не, нито загубата на Романия, Сърбия и Гърция, нито

Наваринския погромъ, не научиха Турция и турцитъ- да

иматъ човъщки чувства. Тогава, какъ е възможно да се

чака, че слабитъ заплашвания на Дерби (английскиятъ ми-

нистеръ на външните дъла) ще подъйствуватъ на тъхъ?

Тъ (турцитъ) сж твърдъ тъпи, невъжествени и диви. Каква

полза за Лорда Дерби да заплашва единъ народъ, който

даже не знае за неговото съществование? То е се едно,

да заплашвашъ нъкой бенгалски тигъръ, че ще го викашъ

въ полицейски съдъ." А другъ лъть, въ възмущението си,

несравнения Макгехенъ е тъй пламененъ, че едва ли нъкой

може, въ тоя родъ, да каже нъщо по добръ отъ онова,

що той е изговорилъ. „Какъ може — провиква се той —

отъ такива люде (турцитъ) да се чакатъ реформи ? Не ! нъма

да. станатъ никакви реформи. Хиляди безпомощни жени и

дъца, хлалнокъръвно посъчени на части, високо искатъ

възмездие, а вие, държавници на Европа, разсъждавате, че

е нуждно да се съхрани нюШЗ-сцю, че всичко е длъжно да

си остане като пръди ! А пъкъ азъ ви говоря, че това нъма

да бъде така ! Вие сте длъжни да намърите удовлетвори

телно разръшение на източния въпросъ, или той да се

ръши и безъ васъ и не така, както вие чакате. 8Ши8^ио

е немислимо, или цивилизацията е измама, справедливостьта

— зълъ присмъхъ, а християнството-— лъжа." Или, както

другадъ казва, за да бие външната политика на Дизраели :

»и така, русскиятъ варваринъ се бори за человъчеството и

християнството, а английскиятъ християнинъ — за варвар

ството, тиранията, за злото и звърството ! При такова зръ-

лище лесно е да се съмни човъкъ въ справедливостьта, въ

цивилизацията, въ самото христианство *)"»

1) Писмата на Макгехена бидоха преведени на руски, отдЪто покойния

Стамболовъ ги издаде и на български. Азъ нъмахъ на разположение „Деялн

Нюсъ* и не мога да сждя, дали всички или поне нап-добригв писма на ко

респондента сж събрани, и в-врвамъ, че българското общество н-Ькога ще

иска да ги има въ по-сигуренъ пр-Ьводъ отъ самия оригиналъ.

Скайлеръ, освЪнъ своя официаленъ рапортъ, не обнародва нищо по

гьстницигЬ ; сжщо и Берингъ. И двата тия рапорти се намиратъ въ Синята
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Една отъ най-важнигв задачи за чуждигЬ официални

изследователи бъше да опр-вдълятъ кога, кждъ и какъ еж.

се почнали злочинията. За Берингъ, който тръгва като тур

ски приятель, въпросътъ билъ по опрЪдвленъ. Тъй като

турските официални крлгове не бъха спирали да твърдятъ,

че възстаналитъ българи се отнасяли много безчовъчио съ

турското население, то оставало, официалниятъ английски

пратеникъ да докаже това, и тогазъ всички турски зверства

б"Бха изеднажъ, ако не напълно, то поне до голяма степень

обяснени и оправдани.

английска книга, 1876 година, № 1. Но требва да забележи мъ, че поместе

ния тамъ рапортъ на Скайлера е кратъкъ и представлява резюме отъ оня,

който Гладстонъ цитира въ .Уроци отъ клане"; последния билъ печатанъ въ

.Дейли Нюсъ*, или, както бележи Гладстонъ, въ нъкои френски вестници,

които, за жалость, ние сжщо нъмаме. Въ единъ календарь отъ 1877 целия

този пространенъ рапортъ, макгръ и въ безпомошенъ пръводъ, е даденъ на

български. Прочее, цитати, които правимъ, се дглжатъ на този пръводъ.

Календарътъ носи име: .За споменъ на Батачкитъ и други-ти мъченици въ

България. Народенъ кзлендаръ за 1877 г., издаденъ отъ печатницата на Д.

Веселиновъ въ Букурешъ". Въ пълнотата на рапорта и въ точностьта на

данните азъ нъма защо да се съмнъвамъ, защото, освънъ че пгчти всичко

отъ това, що се относи до сухи факти — се съдържа и въ .Синята книга',

но и многото извадки, що Гладстонъ прави въ своята книга изъ рапорта на

Скайлера, съдържатъ се точно и въ нашия пръводъ.

Берингъ, освънъ главния свой рапортъ, далъ е богата редица отъ от

делни, кратки, но твърде важни донесения изъ България, които рисупатъ

ясно бавните сгжпки, съ които малко по малко се подготви европейската

намеса за въ наша полза. Не по-малко сж важни донесеният на английските

консули Дюпюи отъ Одринъ, Калвъртъ отъ Русчукъ, Брофи отъ Бургасъ,

Блънтъ отъ Солунъ и др. Въстникъ Таймсъ донесе много известия за гово

реното въ Парламента, а сжшо и некои твърде съчувствени статии за на

шата кауза. Всичко туй, вервамъ, ше състави нъкога единъ богатъ сборникъ,

за който нашето Министерство на просвещението не би требало да пожали

средства. Ще да се намЪрятъ, може би, некои подробности и въ Австрий

ската червена книга и въ руските официални донесения, ала азъ не разпо-

лагамъ съ техъ. Колкото за френската .жълта книга* — тамъ нищо нема,

или поне, всичко, шо е тамъ, е почти нито.

Нека не забравя да кажа, че английскиятъ посланикъ въ Цариградъ

презъ 1876, Съръ Хенри Елиотъ, беще пъленъ турколюбецъ, за което от

крито го обвиняватъ Макгехенъ и Гладстонъ. Когато се разбра, че амери

канския консулъ Скайлеръ ще тръгне по анкета, съръ Елиотъ, който, заедно

съ своето правителство, искаше съ каквито средства и да било да се нри-

криятъ турските геройства, направи не малко, за да се осуети онази непри

ятна мисия, но усилията на человеколюбиви американци, на български па

триоти и на екзархията наша въ Цариградъ, беха успели да сломять коз-

ните на официалната Англия, и доброто възтържествува. Като най-доброде

телни мжже въ т^ва отношение г. Димитровъ споменува двамата благородни

американци: А. Л. и Г. В., на които принудени сме за сега да знаемъ име

ната само въ тоя съкрагенъ видъ. Какъ сж вървели, обаче, перипетиите на

всички интриги и скрити въздействия въ турската столица — въ всички тия

подробности, разбира се, азъ немамъ възможность тукъ да влеза.
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И наистина, колкото се отнася до зверства, извърше

ни отъ българска страна, турцитъ не се стесняваха въ из-

мислицигЪ си. Пръди всичко, щомъ най напръдъ се чу въ

печата за ужасното клане въ България, портата бъше побър

зала да замаже очигЬ на обществото, като прибътна до ста

рата практика : б-вха пращани специални и важни чинов

ници, „снабдени съ пълна власть, да налагатъ строги наказа

ния, както да спратъ чрЪзмъфностигБ. " Единъ отъ гвзи ви

соки чиновници е билъ Едибъ Ефенди ; той бива назначенъ

да изслъдва заробенитъ въ Одринския вилаетъ, съ други

думи, кланетата въ Сливенско и Пловдивско. И чудесно

б-вше той извършилъ това I Неговиятъ рапортъ отпосл-в би

де прЪдставенъ и на британския министеръ на външните

д-вла въ Лондонъ, и ц-влиятъ св-втъ научи съдържанието

му. Прочее, тамъ се разправя, че изкланитв хора и всич

ката ужасия напр. въ Батакъ се дължи на туй, че до въз-

станалото село се дала кървава битка съ тежки загуби и

за двътъ- страни ! Ние знаемъ, че дръвникътъ въ черковния

дворъ б-вше единственото поле на сражение, дбто се от

личиха батачени. За Бояджикъ, едно отъ Сливенските села,

което биде съвършено унищожено, Едибъ Ефенди пакъ из-

пЪва своятъ отъ рано изученъ урокъ : въ една битка

между селяни и войска, казва той, селото се запалило отъ

само себе си и изгорило съвършено ! Сжщото ни разказ-

ватъ турскитв донесения и въ ново вр-вме за унищоженитъ-

македонски села. Читательтъ знае, че въ никакъвъ Боя

джикъ въ Сливенско н-вмаше възстание, иначе ние го бихме

описали.

Съ една дума, Берингъ имаше богати данни напрътгв

си. Отпосле, той, колко и да е туркофилъ, се пакъ чув

ствува, какво безчествие би било, ако представителя на

една тъй доблестна и велика нация затвори очи пр-вдъ

осл-впително ярката истина, та по тоя начинъ схваща и раз

крива официалната турска измама.

Скайлеръ, въ края на своя рапортъ, признава, че още

пръди да тръгне отъ Цариградъ, Кяни паша, министъръ на

гюмруцигв въ Султанската столица, казалъ му, какво въз-

станницитв въ Копривщица били варварски убили дъще
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рята и жената на мюдюрина си. Скайлеръ, обаче, поагв

посъти самъ Копривщица и бъше разбралъ, че мюдюрина

тамъ не е ималъ дъщеря, а пъкъ пръзъ връме на възста-

нието неговата жена се намирала въ Стара-Загора. Скай

леръ, като оповъсти по-късно това, бтцце прибавилъ, че

всички турски твърдения отъ този родъ сж „единъ синд-

жиръ отъ лъжи".

Разбира се, че що се относи до въпроса, доколко су

ровото заключение на человъколюбивия дипломатъ е самата

дъйствителность, това ние, които боравимъ съ домашнигЬ

източници, въ състояние сме по-добръ- да знаемъ — то се

знай, ако не сме слаби въ духа си, или ако не задушимъ

срама, който ни диктува да криемъ истината. Но и въ тая

точка читательтъ—чуждъ или нашъ — може вече да бжде

спокоенъ. Когато излагахме самото възстание, ние не по

щадихме възстанницигв. Ония връмена се минаха, а сега е

въ наша полза да признаемъ гръшкитъ си, отколкото да

ги криемъ. И наистина, ние положихме всички грижи, за

да не скриемъ нищо. Читательтъ знае, кждъ какво бъ- из

вършено. За варварство отъ българска страна не може, за

щастие, дума да става. Но че единични увлъчения и гра

хове противъ революционния кодексъ, както и сръщу хри-

стианския моралъ б-вха станали, това ние не избегнахме да

разкриемъ и заклеймимъ. Не върваме да ни е останало

нъщо скрито отъ подобенъ родъ д-вяния.

Прочее, нека кажемъ тукъ съ открито чело, че чуж

денците нъмаше какво да откриятъ и докажатъ отъ вър

волицата чудовищни турски лъжи и да минемъ къмъ пръд-

мета. Ето защо и Берингъ, и Скайлеръ, и всички други

признаха, че отъ българска страна не е имало никакви чрзз-

мърности. Берингъ, освънъ това, разясни, че въ Батакъ не

е имало никакво сражение, а въ Бояджикъ съвсъмъ.

Тогава, въпросътъ оставаше още по-опростенъ, по-

откритъ ; питало се въ края на крайовегв ; кога, кждъ, и

защо еж произведени кланията?

Естествено, туркофилътъ Берингъ, за да отговори на

трънливия въпросъ, пакъ тръбало да се хване за нъкаква

правителствена необходимость, та дано оправдае султана.
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И той бе направилъ това. Когато пристига въ Одринъ,

той билъ попиталъ добросъвестно Одринския валия, не е

ли той самъ направилъ разпореждание, да се свика и въо-

ржжи башибозукътъ и да се прати срещу българските села,

и ако е направилъ това, то кждб е лежала необходимостьта

отъ подобни екстрени мерки? Оказало се, обаче, че то е

било тъкмо така както дипломатътъ можеше да желае т. е.

отговорътъ на валията е билъ такъвъ. Валията далъ раз

пореждание да се свика башибозукътъ и дори отворилъ

правителствените складове, за да го въоръжи. Туй признава

и Берингъ съ чисто сърдце. Освтзнъ туй, валията обяснилъ,

че се билъ видвлъ принуденъ да прибегне до тези мерки

—едно, обяснение, което Берингъ, повидимому, требаше пакъ,

въ име на известно доброжелателство, да иска да се оп

равдае. Валията разполагалъ съ малко войска, за да поту

ши грозното възстание, и прибегналъ до народното опъл

чение. Последното, по непредвиденъ начинъ, показало некои

непозволителни увлечения. Ето съ туй работата колко-годЬ

се изглаждала сепакъ донекжде предъ очите на английския

дипломатъ.

Обаче, твърде скоро Берингъ требаше да узнае, че

възстанието е било твърде слабо. Та изобщо благора-

зумниятъ англичанинъ не го нарича и възстание, ами се

задоволилъ съ презрителния изразъ—„българска гюрултия"'

Така че, той указва просто и чисто само на едно: валията

ималъ достатъчно сили отъ редовна войска, за да се раз*

прави както требва съ възстаниците, но че защо, при това,

повикалъ е подъ орлжие и башибозука, туй оставало да е

работа на валията.

Но вънъ отъ това, Берингъ беше узналъ още нещо.

Когато стига въ Т.-Пазарджикъ, старателниятъ и ло-

гиченъ сепакъ англичанинъ можилъ да схване едно странно

обстоятелство. А то е, че, преди още да стигне каквото и да

било разпореждане отъ валията, пазарджишките бегове беха

поканили доспатския кжрагасж Ахмедъ ага да изколи Батакъ.1)

Сега, съ туй ново откритие, работата земаше малко по-

другъ образъ въ понятията на приятелски настроения ди-

1) .Синята книга', т. I. 145, 1887.
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пломатъ. Обаче, туркофилътъ Берингъ остава все още ре-

зервиранъ въ първо връме. Така, той отдава башибозушкия

подвигъ и ужаситъ въ Батакъ на фанатизма на нъкои па

зарджишки бегове, като упорито искаше да одуши страхо

вития кошмаръ, който се мърка вече пръдъ погледа му,—

грозната мисъль, че тоя фанатизъмъ е въ кръвьта и на

ц-блия турски народъ и че той лежи въ естеството на цв-

лата султанска държава.

И наистина, на английския агентъ— иначе твърдъ до-

бросъвъстенъ чиновникъ— липсали са му н-бкои по-основа

телни познания изъ миналото и въобще изъ историята на

отоманитъ. Ако тая липса не бъше, той не би ималъ нужда

да прави мъгливи предположения за фанатизма на еди

нични личности, защото отъ съвсъмъ рано щъше да знае

онова, което отдавна е една обща истина.

И разбира се, че онова, до което той не можеше да

се добере, доизказватъ го Скайлеръ и Макгехенъ и цблъ

редъ други писатели и държавници. И наистина, Скайлеръ,

безъ никакви забикалки, излиза отъ истината, че турцитв

до единъ сж непоправими фанатици. А за Макгехенъ вече

знаемъ достатъчно: той се провиква високо, че турцитв

сж били и ще си останатъ за винаги варвари. Съ туй, раз

бира се, и всичко се обясняваше. Малко по-късно, Лордъ

Розбери, като специаленъ пръдставитель на Британското

правителство въ Цариградската конференция, макаръ и да

бъше консерваторъ и отявленъ туркофилъ, къмъ никакво

друго заключение не можи да дойде, осв-внъ къмъ едно:

че турци и добъръ редъ, Турция и реформи сж двъ нъща,

които отричатъ едно друго.

Но върху всички тъзи положения, колкото и да сж

ярки, колкото и да сж неопровержими тб, има още н-бкои

подробности, на които ние ще поспремъ, за да си обяснимъ

пакъ още всичко, що тръба.

Работата е, че додето Берингъ тъй наивно отдаваше

клането на нвкаква стратегическа необходимость или на са

мозабравата на двъ-три фанатизирани глави, султанътъ, подъ

неговия носъ, декорира джелатигв, което не малко тр-вбаше

да изненада благородния англичанинъ. Наистина, тоя послъ си
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отплати, като съ безброй рапорти — които сега само съ

насм-ешка четемъ въ „Синята книга* — настоятелно искаше,

не само да се деградиратъ наградените, но и да се нака-

жатъ като пръттжпници. Ала султанътъ направи това, че

нищо не направи, додето пакъ Берингъ си остана съ което

трвбаше : той фалира окончателно съ своето наивно гле

дище.

Ето кръвопийците, които Берингъ самъ ни изброява,

че са получили орденъ или повишение :

Шефкетъ паша, който унищожи Бояджикъ, получава

високъ чинъ въ палата ;

Хафж.зъ паша, който изгори Панагюрище и ограби Ко

привщица, се назначава командантъ въ Сърбия :

Ахмедъ ага Барутанлията, който изкла Батакъ, се на

граждава съ орденъ; Тосунъ бей, палачътъ на Клисура,

Неджипъ ефенди героятъ въ Кръвеникъ и Батошево, се кра-

сятъ сжщо съ ордени.

Ала нещо повече.

Не само наградиха кръвопийцит-Б, но добрите—която

били, както казва Гладстонъ, страшна голема редкость меж

ду турцитъ — добрите бидоха наказани, уволнени, презрЪ-

ни. Техъ ги изброява сжщо самъ Берингъ. Хафжзъ ефенди

и Хюсеинъ ефенди, които спасяватъ Ямболъ, Мютевелията

въ Карлово, който не далъ да се плечкоса градътъ, Рус-

темъ ефенди, юзбашия, който насочилъ пушка срещу самите

башибозуци, за да спаси плъненитв комити — всички тия

получиха наказания. ') Хайдаръ ефенди, мютесарифътъ отъ

Сливенъ, за когото симпатично споменува и Макгехенъ, бъ

скоро уволненъ; Хасанъ паша, покровительтъ на Брацигово,

биде безцеремонно обруганъ отъ пазарджишките турци —

„ууав ую1епйу аЬивей Ьу *Ье Тигкз оГ Вагагс^к. * 8)

Съ една дума, Берингъ, или по-добре, Дизраели и цв-

лото консервативно английско правителство, не разбраха, че

се касае не до едно пръстжпление, не до една случайна

гр-ешка, или до едно временно зло, но че въпросътъ е за

цела една вековна система. Искаха отъ султанътъ наказа

ние, когато султанътъ не можеше да наказва, а тр-вбаше да

1) „Синята книга*, I, 165 1877.

*) Мй , 166.
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награди. Се едно, искаха невъзможното. Не знаяха, или не

искаха да знаятъ, че Турция бъше и си е господарство,

на което, и държавниттЧ, и религиозните институции почи-

ватъ върху насилието ; държава, въ която джелатигв сж

мощь, — мощь галена, и отъ власть, и отъ черкова. Искаха

да сждятъ по европейски и съ модерни закони въ една

държава, законигв на която сж ср-вдновъковни и варварски.

Или, най-послъ, защото бъха приятели съ тази дър

жава, искаха да скриятъ, съ кого сж приятели.

Разбира се, общественото мнъние въ Англия вид-Ь все

пакъ по-рано отъ всички въ свъта— туй тръба да приз-

наемъ съ удоволствие, и то говори най-неотразимо въ полза

на великата нация—вид-Ь, че Великобритания, съ всичката своя

всесвътска мощь, принудена е да пълзи — само за да противо

стои на такъвъ единъ страшенъ врагъ на Изтокъ, както

бЪ Русия,—и че се съюзи съ варвари и канибали : св едно,

пригръща дявола.

Казахме, че на Берингъ, напр., не е липсало ни до-

бросъвъстность, ни старание, за да открие истината ; но

той не притежава нЪкои прости знания за литературата и

миналото на турцигв. И той не е кривъ за това; на За-

падъ много малко знаятъ Турция ; а може би, още по-малко

я разбиратъ. Право бълЪжи Макгехенъ, че ако има нЪщо

въ турцигЬ, което да очуди свъта, то е, какъ майсторски

гв лъжатъ : турчинътъ може да излъже всвкой неопитенъ

европеецъ. И тъкмо този е случаятъ съ Берингъ. Той раз

глежда пепелищата на Клисура, придруженъ отъ джела-

тинътъ й Тосунъ бей ; разбира се, че този тр-вба да му се

е показалъ твърдъ гостоприеменъ, услужливъ и милъ чо-

въкъ. Пръзъ такива черни очила, бълото губи свътлината си.

Колкото за джелатскитъ инстикти на турцитЪ, за тъх-

нигв насилия и за закорен-влигв, непоправими понятия въ

гвхнит-б институции — за това ние не считаме за нуждно

да се простираме надълго. Не сж малко вече писателите

и въ Европа, които разкриха всичко, що тр-вба. Ние ще хва-

немъ само туй, що сега тъкмо ни е попаднало случайно

подъ ржка, за да илустрираме пръдъ читателя мимоходомъ

онова, що той, може би, твърдъ добръ знае.
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Когато турцитъ си отидоха отъ България, бъха забра

вили въ Видинъ и София своята архива. Неотдавна, трудо

любиви наши учени хванаха да публикуватъ нъкои отъ тъзи

документи. Тъ сж отъ най-разнообразно естество, ала по

между имъ се намъриха и нъкои конфиденциални разпо

реждания на турското правителство. Послъднитъ са още

по интересни въ дадения случай за насъ, че се касаятъ

пакъ до едно възстание — до сърбското възстание пръзъ

1805—1813—едвамъ половина въкъ, шеесетъ години пръди

нашето. А тъй като сърбитв пишатъ тъкмо сега една по-

пълна история на своятъ освободителенъ подвигъ, то г. Ба-

ласчевъ, който разполагаше съ софийската архива, съобщилъ

на българдскитъ ни съсъди своитъ открития. Отъ това не

гово съобщение произлъзе една статия, току що въ пръ-

водъ публикувана въ страницитъ на „Србски книжевни

гласник", изъ дъто се ползуваме отъ нея, защото не е още

публикуванъ българскиятъ й оригиналъ. Тамъ е казано

всичко, що ни тръба — казано съ документи, разбира се.

Когато, имено, въ 1805 сърбитъ възстанаха и бъха

отнели редъ кръпости отъ ржцътъ на турската власть, сул-

танътъ се вижда принуденъ — както може да се мисли —

да свика въоржжени сили подъ знаме, за да потъпче въз-

станието. По този поводъ, отъ Цариградъ послъдвало тайно

разпореждание — бурултия -— до Софийския мутеселимъ —

управитель. Въ тази бурултия, прочее, подробно четемъ

всички ония мърки, що е тръбало мутеселимьтъ да вземе

— като административенъ чиновникъ и като добъръ моха-

меданинъ — за да спаси накърненитъ интереси на импе

рията. Извъстява се, че царската власть свикала съвътъ

„отъ благородни родолюбци и висши сановници и отъ во

енни старъйшини (мирмирали)", който съвътъ ръшилъ: „цъ-

локупниятъ мюслюмански свътъ, възъ основа на религиоз

ните свои длъжности и поради военна и държавна честь,

тръба да обяви свещена война, да се бие съ орлокие

въ ржка, и съ опасность на живота да земе най-живо уча

стие противъ възстаналитъ раи— невърници, да се бие и

бори, додъто не бжде съвършено сломенъ и унищоженъ

неприятельтъ на динъ-исляма ; при това, мюсюлманското на-
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селение е длъжно, отъ първъ до послъденъ, да помага мо

рално и материално, съ всичко що може на своигб постра

дали братя мюсюлмани въ изброенитъ градове и паланки,

що се днесъ намиратъ въ ржцъгв на възстанницитъ". По-

нагатъкъ бурултията като изброява подробно, кои лица били

избрани и назначени за пръдводители — а тия лица тръ-

бало да се пОчитатъ отъ всички чада мюсюлмански и си

нове на пророка — обърща се лично къмъ Софийскиятъ

мутеселимъ: „и ти — казва бурултията — като Софийски

мутеселимъ, нека ти е изв-встно, да съберешъ веднага и да

свикашъ на оржжие и подъ знаме цълото мюсюлманско на

селение на Софийската каза, което е способно за бой;1) и

то имашъ най-много отъ три до петь дни връме на раз

положение, за да призовешъ и приготвишъ всички войници

изъ Софийската каза и за да отредишъ и изберешъ изъ

твхъ способни и юначни за старшии на отдъление ; т-вхъ

ще построишъ въ военни колони и ще изпратишъ веднага,

подъ команда на споменатия „башъ-богъ" (название на

главнокомандующия), сл-вдъ като ги сериозно и грижливо

прътледашъ" . -)

Ето сега, споредъ тоя документъ, ония пълчища—гла

ворези—свикани и въорлжени не по случаенъ припадъкъ

на фанатизма и не по връменна необходимость, а тъкмо въ

духътъ на религията и въ редътъ на нъщата и съ всичкото

спокойно достойнство на приетия въ държавата йерархиче

ски редъ за заповЪди : везирътъ на управителя, управите-

льтъ на другитъ- старъйшини и на тълпата. ')

Освънъ това, бурултията като заповъда свещенъ по-

ходъ, който тръба да се обяви въ името на религиозните

длъжности на мюсюлманите, припомня тия длъжности, като

нъщо съвсъмъ познато на всички. Г. Баласчевъ положилъ

трудъ да ни разясни основателно и тази точка и то пакъ

1) А за такива се счнтатъ по ;стария турски законъ — всички мжже

отъ 7 до 70 години.

*) Отпечатъкъ, стр. 110.

в) Че и по нашето възстание ще съществува иодобна бурултия, азъ

се не съммявамъ ; единъ помакъ б%ше обЪщалъ да ми достави пр-Ьпнсъ отъ

подобна, като чрЪзъ това самъ той лично иска.ие, до извЪстна степень, да оправ

дае участието на своигб съселяни въ клането ; послЪ, обаче, нъмахъ случай

да го видя. Но азъ все вЪрвамъ, че единъ день тоя документъ ще се нам ври.
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чр+ззъ софийската архива. Той разяснява, че султанитв отъ

по-ранни връмена, за да втълпятъ на мюсюлманското насе

ление религиозните му задължения за въ подобни размир-

ннчески случаи, прибъгвали са до фетви — свещенноправно

решение на най-високия духовникъ — Шейхъ-юл-ислямътъ. А

подобни фетви се намерили въ тефтерите на архивата. Г.

Баласчевъ ни цитира три най-важни отъ твхъ, издадени

отъ Али ефенди, нъкогашенъ Шейхюлислямъ, който е умр-влъ

въ 1691; фетвигв на Али ефенди бидоха напечатани въ

началото на миналия в-вкъ, но г. Баласчевъ разглежда единъ

ржкописъ отъ софийските тевтери изъ 1743 г. Ще забъ-

лъокимъ, че фетвигв изобщо иматъ разговоренъ видъ, и със-

тоятъ отъ въпросъ и отговоръ. Прочее, пита се въ една

отъ фетвигв: „Ако нъкоя невърническа въоржжена чета

успъе да обсади ислямски градъ, и околното мюслюманско

население види, че той самичъкъ н-вма достатъчна мощь

да противостои и да отбие врагътъ, и съобщи това на мю-

слюманитв отъ други градове на османската държава, дали

тогава на мухамеданитъ отъ османскитв градове, които сж

били изв-встени, че невърници се додигнали противъ техни

братия — дали в-врата и свещениятъ законъ имъ налага

като длъжность да тръгнатъ и да се биятъ противъ невър-

ниятъ врагъ? ■»— Отговоръ : „Да, върата налага имъ това

като длъжность, и въ случай на отказъ и съпротивление,

тв падатъ въ най-тежка отговорность, наказватъ се съ

смърть тука на земята, и съ проклятие и въчна мжка на

небето."

Като чете чов-вкъ тая фетва, обяснява си неволно, какъ,

по едно само извъстие на обсадените въ джамията стрв-

л-вшки турци, тъхнитъ съсвди османчени и други още се

събиратъ и притичатъ се съ свъткавична бързина да спа-

сятъ своитв братя.

Втора една фетва допълня горната. Въпросъ: „Ако

противъ бунтовна невърническа чета, която съ оржжие въ

ржка е усп-вла да отнъме, оплени и оплячка нъкой градъ

на османската държава, бжде изпратена османска войска, и

султанътъ, като върховенъ и законенъ калифъ на пророка

и на османската династия — Богъ нека упази на въки в-в
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ковъ своя калифъ — даде своята височайша запов-вдь на

войската си, да нападне, да разпръсне и до кракъ да уни

щожи бунтовната невърническа чета, а пъкъ османските

войници, поради нзкакви непростителни и противозаконни

причини биха отказали да изпълнятъ заповъдьта на пади

шаха и не биха желали да се противопоставятъ и да се

борятъ съ бунтовната нйвърническа чета, какво наказание,

тогава, налага законътъ на такива непослушни и непокорни

войници? — Отговоръ: „Такива войници се гледатъ като

велики държавни изменници, а за такивато е пръдвидено

най-тежкото наказание — смърть".

„Значи — прибавя умЪстно г. Баласчевъ въ своигв ко

ментарии къмъ приведените документи — значи, гбзи фетви

намиратъ пълно практическо приложение въ бурултията, що

приведохме. Всякой мюслюманинъ, билъ войникъ или не,

задълженъ е по Шериата да се бие съ подигнатитв раи;

въ противенъ случай, бива наказанъ съ смърть тукъ на зе

мята, — което се заповъдва отъ светия законъ — а на оня

свЪтъ такъвъ се лишава отъ сладкия мохамедовъ рай. Съ

тая строгость на Шериата — продължава г. Баласчевъ по-

нататъкъ — която е само изразъ на срЪдно-вЪковната су-

ровость въ понятията на мухамеданеца, се обяснява и оная

готовность на мюслюманския свътъ да се 6<ие съ христи-

янитъ.'' 1)

Сега, да видимъ, какъ събраните подъ оржжие и зна

ме мюсюлмани-башибозуци ще усмиряватъ възстаналата рая:

всичко туй категорично се опръдЪля пакъ въ бурултията и

въ една отъ фетвитЪ.

„Султанското правителство е рЪшило — казва бурул

тията — да постжпи строго и немилостиво съ подигналата

се и подбудена рая ; за туй, правителството дава заповЪдь,

да се убива, унищожава и стреля всвкой бунтовникъ, за

да се унищожи въ корень съмето на възстанието. Тоя на-

чинъ на постжпване, успЪшно извършенъ, ще се смета като

отмъщение на правов-Ърцитв мюсюлмани, което отмъщение

имъ ге налага отъ т-Ьхнитъ религиозни длъжности." *)

») 1Ь10\ стр. 17.

») Шй, 9.



Пепелища 373

А фетфата по тоя пунктъ гласи, както следва. Въп-

росъ: „Ако нъкоя въоржжена чета неверници мжчи и уби

ва мюсюлманското население, отнема и пустоши неговото

имане, и върши принуждения и неприятелства, а чиновни-

кътъ или валията, на които султанътъ и правителството

нарочно еж възложили да гонятъ четата, за да се умири

враждебния край, предварително му пръдложатъ да сложи

по миренъ начинъ оржжие и пакъ да се покори на султа-

новата власть и на законитъ на страната, а бунтовниците

откажатъ и продължаватъ да се противятъ на царската

власть, дали тогава шериатътъ допуска да се погуби и да

се изколи всичкото възстанническо население?" — Отговоръ:

„Да, допуща, и гледа се като законно, да се избива всич

кото население, което е възстанало противъ падишаха и

неговигв власти". Ето още единъ вариантъ, оше по-живо-

писенъ и обстоятелственъ, отъ елшата фетва. Въпросъ: —

„Ако христиани отъ нъколко села нарушатъ мира, възста-

натъ противъ правителството и откажатъ да плащатъ да-

нъкътъ, който имъ е наложенъ, и съединени съ неприятел

ска войска нападнатъ мюсюлманското население, завладв-

ватъ го и почватъ война съ мохамеданцигЪ, какъ трЪба,

тогава, да се постжпи съ невърницитъ?" — Отговоръ: „Да

се нападне ц-Ълиятъ тъхенъ край и да се разори ; хората

да се изколятъ всички до единъ, жени и двца да се заро-

бятъ, дърветата да се изсъкатъ и посъвигв да се унищо-

жатъ съ огънь или съ вода."

ЧовЪкъ неволно пакъ мисли за Юрушкитъ колиби,

тъй безразеждно, впрочемъ, нападнати отъ панагюрци —

което описахме на свое мъсто. Слъдъ подобно предизви

кателство, постановленията на шериата сж опръдълени и

фетвата пише, какво ще елвдва.

„Така се обяснява — бълъжи пакъ г. Баласчевъ въ

своитв коментарии—че турскигв башибозуци немилосърдно

колятъ, отниматъ и опустошаватъ всичко що е гяурско; а

че и висшигв турски чиновници, както и войниците и всички

мохамедани въобще сж могли и могатъ да вършатъ клане

и свир-впетва надъ побуненитв християни. Туй го иска ше

риатътъ. А споредъ това, и днесъ още видимъ, че султанътъ,
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КатО| върховенъ представитель на светия законъ, не само

запов-вда да се постжпва по духа на мухамеданската религия,

но още и награждава и въздига всички мюслюмани, що сж

се отличили съ клане и свирепость противъ които и да

било християни" *).

Последната фетва, д-вто се споменува за възстанниче-

ска чета, съединена съ неприятелски войски, ни напомня

толкова усърдно разпространявания отъ турцигЬ слухъ прЪзъ

1876, че между нашите възстанници имало „чужди"—ако

не руси, то поне сърби: напомня и обяснява ни, какъ пла

номерно турските ржководителни кржхове еж насочвали

фанатизма на озверена га своя сгань по религиозни п&тища.

Тази дума „чужди" е употребена въ преводния текстъ на

протокола на възстанниците, държанъ въ Панагюрище, а

самиятъ преводъ, както казахме, е дело на турската изпи

тателна комисия въ Пловдивъ- Ако е писано, щото некога

тоя преводъ да се окаже идентиченъ съ оригинала, ние

сме убедени, че въ последния ще липса думата чужди,

а вместо нея ще стои, поне възстанници емигранти, които

ще минатъ отъ вънка (Дунава или презъ Сърбия) — единъ

изразъ достатъчно простъ и ясенъ, за да могатъ го разбра,

ако искаха, турските преводачи и за да не го бъркатъ съ

некакви , чужди" войски— ако не имъ е било предписано

така, именно, да го разбиратъ.

Както и да е, работата е ясна: възстане ли раята,

имуществата му треба да се разграбятъ и унищожатъ, сами

неверниците е нуждно до кракъ да се изколятъ. Това и

става. Ние го видехме отчасти въ продължителния разказъ

на кървавите събития; остава да погледнемъ по-отблизо,

що казватъ цифрите и пепелищата.

1) 1ЪН 17.
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ГЛАВА ВТОРА.

Размери.

I

Орждия на разорението. РазмЪри

Ето, приблизително, какъ се събрали всички ония ба-

шибозушки пълчища, които разориха Пловдивско. Додъто

още пловдивскиятъ мютесарифъ Азисъ паша е въ Пазар-

джикъ,—ще си припомнимъ, че той бъ отишълъ тамъ, за

да наблюдава възстанието въ Панагюрище по отблизо —

додъто се мае още въ тоя градъ, пазарджишкит-в бегове дали

запов-Ьдь на Барутанлията да сл-взе отъ Доспатъ, а на пжтя

си той удря Батакъ. Въ самия Пазарджикъ се събиратъ

башибозуци и черкези отъ околните села. Скайлеръ ги

уц-внява само до четиристотинь, но тъ сж били нъколко

хиляди.

Едновръменно, Акифъ паша, одрински валия, билъ за-

моленъ отъ пловдивските турски нотабили да имъ прати

военна помощь. Валията, който послъ се извиняваше, че

Махмудъ, Великиятъ везиръ, отказалъ да му прати редовна

войска, далъ заповъдь на турското население да се въоржжи,

като и самъ пратилъ отъ правителственнитъ складове орж-

жие, за да се раздаде на башибозука '). Берингъ бълъжи,

че двъ- хиляди кжрджалийци отъ Хасковско слъзли скоро

въ Пловдивъ, но английския агентъ черпи своигв цифри

отъ турски източници, а тия послъ намаляваха нарочно чи~

сленностьта на башибозука. Та, разбира се, и кърджалиите

сж били много повече отъ двъ- хиляди.

Отъ Доспатъ сжщо слъзли помацитъ изъ Чепеларско

и дори Енидженско и, споредъ спомените на съвръменници,

още въ първитв дни, сл-вдъ избухване на възстанието, Плов

дивъ плувналъ катъ островъ посръдъ ужасното наводнение

отъ чужди завоеватели. Всичката тая сгань била гладна за

плячка и кръвь. Скайлеръ бълъжи, че тъ потеглили къмъ

осАденитъ на плънъ и пожаръ български села съ девизътъ :

.Славата за султана, а плячката намъ".

1) .Синятл книга", I, 145, 1877.
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Валията назначилъ за общъ командантъ на пълчищата

въ Пловдивъ Рашидъ паша, който веднага и пристигналъ

отъ Одринъ, двто жив-блъ. Той билъ нъкога управитель на

Трявна. ЕдноврЪмено, тъй като бившиятъ мютесарифъ въ

Пловдивъ, поменатиятъ вече Азизъ паша, се показвалъ до

сега благоразуменъ и дори благосклоненъ къмъ християнитв,

поради което татарпазарджишкитъ- бегове се оплакали отъ

него, валията бърже го замъстилъ съ Хамидъ паша, братъ

на Савфетъ, който изгори Бояджикъ.

Карловските турци, подъ Тосунъ бей, били подкр-впени

отъ свои сьбратия изъ Казанлжшко, една часть отъ които

пръзъ Шипка успъ* да подаде ржка на плъвенския кайма-

камъ Дели Неджипъ, за да опл-внятъ Ново-Село.

Тъзи пълчища биватъ скоро подкръпени, както озна

чихме и на друго мъсто, съ редовни войски, идещи отъ Ца-

риградъ и отъ София. Отъ Цариградъ иде Хафжзъ паша,

а отъ София Хасанъ паша. Хасанъ паша води съ себе си

башибозуци отъ по-далечнитъ ребра на Марицинското де

филе. Походътъ, обаче, обхваща Тракийския революционенъ

центъръ отъ двъ страни. Хасанъ паша отъ долу, като на

пада Еледжикъ, минава пръзъ Пазарджикъ и плъни Браци

гово ; полковникъ Хасанъ бей, отъ друга страна, иде отъ

горв, забира златишкигв турци и напада Панагюрище и

Копривщица отъ тилъ, додвто Хафжзъ паша ги бие отъ

фронтъ. Скайлеръ споменува още Исуфъ паша, който е раз-

рушилъ Петричъ, като иде сжщо отъ София, съ едно от

деление войска. Тръба да се пръдположи, че Рашидъ иде

отъ Одринъ, не безъ свое отдвление и безъ артилерия.

Така събрани, тия пълчища налитатъ отъ всички страни,

ато гарвани на мърша.

Гръцкиятъ вицеконсулъ въ Пловдивъ, Мателасъ, пж-

тувалъ на 23 Май отъ Пловдивъ за Пазарджикъ и видвлъ,

че села горятъ вече и по двата бръга на Марица. Това е

трети день едвамъ слъдъ като избухва възстанието, или

едвамъ втори или първи, откахъ можеха да знаятъ съ по-

ложителность за него въ Пазарджикъ и въ турските села:

При тоя редъ на работитъ, едва ли може да се мисли

за разпореждане отъ Одринъ, или поне тръба да се приеме
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че между телеграмата на валията и въоръжението на тия

тълпи н-вма никакво разстояние. Разорението почва съ свет

кавична бързина. Никакво колебание на духа пр-Ьдъ пръ-

стжплението, никакъвъ трепеть на съв-встьта пр-вдъ ужасите.

На 24 горятъ ония гнезда, що бЪха приб-Ьгнали въ

Старо-Ново-Село на пжть за Копривщица. На 25 пламва

самото Старо-Ново-Село. Радилово и Аликочово едноврЪ-

мено зематъ огънь. На 26 пр-Ьзъ нощьта ц-Ьлото поле между

Пловдивъ, Панагюрище, Пазарджикъ и Брацигово пред

ставлява едно грамадно пожарище, на което и Неронъ би

могълъ да позавиди. Фееричния свътликъ на пламъците, съ

поетични краски описва Захарий Стояновъ по пжтя на хвър-

коватата чета за БЪлйово. На 27 иде редъ за Клисура. На

28, слъхь като защитниците на Перущица се дивяли це-

лата нощь на гигантския светилникъ на пожара по Тракий

ското поле, сега виждатъ вече какъ пламъците лазятъ и до

собствените имъ жилища. Въ сжщото време, догаря Стрелча,

а пламъците поематъ Петричъ, за да прескочатъ скоро

къмъ Поибрене и Мечка. На 29 концертътъ на разруше

нието е вече пъленъ, защото Перущица яко гори, а светватъ

и селата около Пловдивъ, отсамъ Марица, като Бойково,

Дедово, Сотиръ и други. Но венецътъ иде на 30, когато

пламва и Панагюрище. Човекъ може да си представи тия

гигантски колони отъ пламъци и димъ, устремени къмъ не

бето, като една ужасна експлозия, която се стреми да об

хване звездите и да низвергне самия небесенъ сводъ. Но

тия пламъци не сж мимолетна експлозия, защото дигатъ и

развиватъ се съ стихийна сила и светятъ дене и ноще и

траятъ по недели !

Пламъците идатъ по система. Когато всичко е било

ллечкосано, и немало що вече да се дига, туряли огъньгь

на кжщата. На бандитството, въ тоя му видъ, не липсватъ

и класически чърти. Ония отъ разбойниците, които сж по-

бързи и по-смели, влизатъ, претърсватъ на бърза ржка

всички сандъци и потайни места за скжпоцвнности, заби-

ратъ всичко, що намерятъ, и летятъ по-нататъкъ, за да не

ги изпреди другъ ; по тоя начинъ, операцията се продъл

жава презъ целия градъ, като биватъ нападнати най-на-

.•• I ...,». ■■■■ т >-: .
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пр-вдъ по-богатигв на видъ кжщи. Сл-вдъ първата вълна

иде втора, това сж лица отъ втори рангъ въ бандата, и тв

се задоволяватъ, като задигнатъ само дрехи изъ отворените

сандъци, черги отъ пл-вненитв пусти стаи; трети, четвърти,

пети пристигатъ едни слъдъ други и задигатъ всичко що

се нам-ври. Макгехенъ споменува, че имало такива, които

откъртвали прозорцит-Б, задигали греди, товарили дори и

дървета отъ дръвника — товарили на специално докарани

кола и ги отнисали по домовегв си или на пазаръ въ града.

Други се повърщали и изъ пепельта на изгор-влата кжща

събирали гвоздеитв ! Туй грабителство често е траяло по

ц-вла недъля и само най-посл-в, когато всичко е било за

дигнато и пр-внесено, самитв грабители ставали подпалвачи,

гаче ли страхътъ въ тия варвари билъ в-вченъ, да не би

се пакъ да уц-влъе н-вщо за гяурина.

Всичкиятъ домашенъ добитъкъ билъ откаранъ по го

рите и посл-в разпродаденъ на разни страни. Влизали въ

обори, въ мази, задигвали бъчви, каци, нощови, всички до

машни потръби — всичко до най-гол-вми подробности. Отъ

хванатите пл-внници — мжже и жени — отнимали грижливо

всички дрехи до последната риза и ги пущали често съвсъмъ

голи на произвола на сждбата. На женигв отнимали честьта,

като посл-вдно имане: защото — нали е казано — тр-вба да

се отнеме всичко на гяурина.

По тоя бруталенъ начинъ биватъ ошгвнени, пл-вчко-

сани и изгоръни цълъ редъ села и градове, отъ които —

нека се заб-влъжи — много не сж и възставали. Но нека

ги отбъл-вжимъ поредъ.

Батакъ, четиристотинъ кжщи по Ст. Захариевъ (из

числение отъ 1870—1872), шестотинъ и петдесеть по Бе-

рингъ и седемстотинъ и петдесеть по Скайлеръ — всички

изгор-вли.

Перущица, триста и петдесеть кжщи, всички изгорълн.

Панагюрище, дв-в хиляди кжщи, изгор-вли до петсто-

тинъ — дв-в училища и дв-в черкови ')•

Петричь, триста и тридесеть и деветь кжщи, отъ

които спасени само около двадесеть.

1) .Синята книга*, I, стр 151, 1877.
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Клисура, осемстотинъ кжщи, всички изгорели.

Стргьлча, до двЬстЬ и петдесеть кжщи (български),

всички изгор-Ьли.

Поибрене, съ триста и тридесеть и три кжщи — из

гор-Ьли сто и шестдесеть и осемь кжщи, съгласно изчисле:

нията на общината, а сто и деветдесеть и деветь по Скайлера.

Муховскитгъ колиби, изгорели триста и четиредесеть

кжщи, съгласно изчисленията на общината, а сто и четире

десеть по Скайлера (послЬдния не посвтилъ колибигЪ, а Бе-

рингъ не ги и познава).

Мечка, сто кжщи, отъ които седемдесеть и осемь из

горели.

Бжта и Баня, иьгорЬли по шесть кжщи, но ц-ЬлигЬ

села ограбени. Погр-Ьшно б-ЬлЬжи Скайлеръ, че ц-Ьли сж

отдадени на пламъци.

Попинци, отъ сто и двадесеть кжщи, Хафжзъ паша

изгорилъ двадесеть и шесть.

Ерелий, двЬсгЬ и деветдесеть и петь кжщи (по из

численията на общината), всички изгор-Ьли.

Кепелий, отъ осемдесеть и осемь кжщи, всички изго

рели (по изчисленията на общината всичко сто и двадесеть

здания).

Елшица, отъ деветдесеть, изгор-Ьли петдесеть и двъ\

Щърково, съ седемдесеть и три кжщи, изгор-Ьли всички.

Динката, съ шестдесеть кжщи, изгор-Ьли петдесеть и

петь, или ц-Ьлото ')•

Церово, сто и осемдесеть кжщи, изгор-Ьли осемдесеть.

Калугерово, сто и деветдесеть и три кжщи, изгорели

сто и петдесеть и три.

Лгьсичево, отъ сто и осемдесеть и шесть кжщи, изго

рили шестдесеть и четири.

Карамусалъ, (Карамюрселъ) съ сто и четиредесеть

кжщи г), всички изгорЬли ').

Славовица, съ сто кжщи, до петдесеть изгор-вли.

Съртъ-Харманъ, (Церовски гумна), сто и дведесеть

кжщи, шестдесеть изгор-Ьли.

1) .Синята книга", т. I, 151, 1877.

*) Ст. Захариевъ, .Описание и пр.", стр. 36.

•) .Синята книга", рапорта на I. НиНоп ОирШз, 1876. I, 52.
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Дере-Харманъ (Р-вчни гумна)» тридесеть кжщи—всички

НЗГОр'БЛИ.

Вгътренъ, отъ триста и петдесеть кжщи, изгорали,

съгласно изчислението на общината, сто и петь ; Скайлеръ

ги означава сто и петдесеть, Берингь — сто и тридесеть.

Брацигово, отъ петстотинь кжщи, до петдесеть из-

горъли ')■

Козарско, съ деветдесеть и осемь кжщи, ц-вло опо

жарено.

Аликочово, шестдесеть и осемь кжщи — сжщо.

Жребичко, деветдесеть кжщи (български), всички из

горали 2).

Б/ъга, шестдесеть и петь кжщи (български), всички

изгорели.

Ясжкория, отъ сто и четиредесеть кжщи, повече отъ

половината изгоръли 8).

Радилово, сто и седемдесеть и седемь кжщи, всички

изгоръли 4).

Бойково, петдесеть и деветь кжщи, всички изгор-вли.

Дгьдово, сто кжщи — сжщо.

Елешница, сто и двадесеть кжщи, съвсвмъ изгорали.

Царацово—не е означено въ синята книга, а е било

разорено.

Узунъ Геренъ, сто и двадесеть кжщи, всички изгор-вли.

Крастово, осемдесеть кжщи, отъ които седемдесеть

изгорали.

Синджирлии, сто и седемдесеть и седемь кжщи, всички

НЗГОр'БЛИ.

Старо Ново Село, триста кжщи, всички изгорт>ли.

Айваджикъ, петдесеть кжщи, всички изгорали. .

Тръба да се забълтжи, че туй сж само ония мъста,

които по единъ или други начинъ зеха участие въ възста-

нието; а има цъли десятки още села, които никакъ не въз-

станаха и пакъ сж били безмилостно пр-вдадени на огънь.

О .Синята книга", рапорта на Берингь, 151.

2 1 11ж1., рапорта на Оиршз, 52.

») 1ЫЙ.

*) Берингь, 151, рап. въ .Синята книга*.
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Такива Скайлеръ наброилъ до седемдесеть и деветь, въ

Пловдивско, Сливенско и Търновско, но не върваме да еж

му били всички извъстни. Въ Сливенско Бояджикъ биде

изгорънъ и хората се изклаха, безъ да еж възставали нъ-

кога, само защото Савфетъ паша желаялъ да се награби,

за което послъ- биде награденъ. Освънъ това, цълата почти

страна бъше немилостиво ограбена. Грабителствата сж оти

вали отъ Дунавъ надлъжъ, дори до Пиротъ, Нишъ и Солунъ,

съ една дума, простирали се всъкждъ, дъто имаше българска

рая. Човъкъ тръба да чете рапортите на английските консули

отъ всички краища пръзъ 1876 и дори отъ началото на

1877, за да види, колко турцигв бъха последователни въ

своите варварски принципи. Има случаи, дъто обирътъ и

плъчкосването сж били специална задача, като напр. въ

Копривщица, която не се бори, както знаемъ, и затуй биде

пощадена отъ пламъци. Ц-вли петнадесеть дни тукъ хищни

ците прънасяли по домовегв си всичко, що нам-врили по

людекигв кжщи: всичко било забирано нахално, пръдъ очигв

на жени, д-вца и домакини и сръдъ бълъ день и често отъ

самия редовенъ аскеръ.

Фанатизмътъ и хищничеството имали такъво изключи

телно владичество надъ в-врнитъ- служители на султана, че

тб се съвършено самозабравили ; забравили, че като разоря-

ватъ раята, разоряватъ своето собствено царство. Берингъ

зелъ приблизителни данни отъ официални източници, колко

данъкъ е прибирало правителството годишно отъ Пловдив

ския санджакъ и опръдвля това на осемстотинъ хиляди

лири; той се удивлява, че, благодарение на турското без

умие, държавата сега за дълго връме се лишавала отъ тия

добри приходи.

Въ Търновско сж били опустошени, както слъдва :

Ново Село съ колибитъ отъ хилядо и четиристотинъ

кжщи, всичко седемстотинь и седемдесеть и двъ- изгоръли.

Кръвеникъ съ триста и седемдесеть кжщи, отъ които

сто и двадесеть изгоръли.

Батошево съ Стокитгь отъ осемстотинь и петь кжщи,

триста и двадесеть и деветь изгоръли.
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Новата Махла отъ седемдесеть кжщи, изгорели два-

надесеть ').

Освънъ това, и тукъ е имало разграбени и горени села,

безъ да сл зели участие въ възстанието ; така е разграбено

Гжбене, село отъ хиляда и четиристотинъ кжщи, съ околни

близки колиби, отъ които голъма часть изгоръли. Ще до-

бавимъ, че горнитъ свъдения на Калвертъ са черпени малко

или много отъ турски източникъ. Ново Село изгоръ по-

голъмата часть, слщо и Батошево и Кръвеникъ. А всички

сж били съвършено разграбени, което лесно се разбира,

като си помислимъ, че хората избъгаха и бъха оставили

всичко на произвола на хищницитъ.

На видъ изглежда, че Панагюрище е пострадало по-

малко отъ другадъ, но то не е върно : тукъ разорението

бъше съвършено, защото Панагюрище е индустриаленъ градъ.

Има голъма разлика между едно земледълческо гнъздо и

нъкой индустрияленъ центъръ. На селяка—земледълецъ вие

не можете отне всичко, защото все ще му остане земята,

а тя го храни. И при двъ-три урожайни години той е пакъ

богатъ. Но отнемете стоката, капитала, инструментитъ на

единъ индустриалецъ, и той е осжденъ на върна гладна

смърть. Землището на Панагюрище е бъдно, и така се

обяснява, че панагюрци не можиха вече да се съвзематъ.

Перущица бъше съвсъмъ изгорена, ала мъстото е богато и

земледълческо и перущени сега се радватъ на ръдко бла

госъстояние.

Въ разграбването на села пръзъ 1876 година има жи

вописни подробности. Казахме, че хищницитъ обирали до

край и безсрамно всичко що намърятъ. Въ Батошево, за

пазени сж случайно едни стари тефтери. Ето произхожде

нието имъ. Слъдъ разорението, европейскитъ сили, най-

вече Англия, настояваха да се повърне на бъднитъ селяни

всичко, що имъ е откраднато, или правителството да имъ

заплати. Подъ тоя натискъ, правителството назначава ко

мисия отъ специаленъ чиновникъ, селския кметъ и нъколко

старъи : тъзи ходили отъ огнище на огнище и описвали,

1) .Синята книга", стр. 176, № 15, стр. 44, рапортъ на Ейтипо" Са1уег1,

английски вицеконсулъ въ Пловдивъ, командированъ въ Търновско.
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що било разграбено. Тевтеригв еж полуизгоръли, но ето

нъкои изписки изъ гЪхъ, които живописно говорятъ, до

какви подробности е отивало плъчкосването. На чело стои

името на ограбения, писано съ турски характеръ, а сл-вд-

ватъ пл-Бчкосанигв вещи. И тъй :

Петъръ Иванъ:

1 кола съ ритли

40 кофи жито

30 кофи папуръ (царевица)

16 оки вълна

1 тиганъ

1 медникъ

1 кипче

1 мънче

1 желъзо

2 тарнокопи

2 коси

2 сърпа

2 кожуха

1 кожа биволска

1 сертме

3 свредла

2 чифта гащи

2 салтамарки

3 ризи

3 топа платна

1 верига (ръженъ)

4 оки жел-взо

1 саджакъ (перустия)

1 козакъ (?)

(по-нататъкъ откжснато).

Сл-вдва другъ общъ списъкъ, отъ коя кжща колко

глави добитъкъ задигнатъ. Общигв цифри дон-бкждъ ли-

чатъ : сто и осемдесети и петь вола, четиристотинь и три-

десеть и петь крави, седемдесеть и петь коня, четиридесеть

и осемь кобили, петдесеть и три телета, овци хилядо и се-

демстотинь и осемдесеть и петь, ягнета хилядо и двъств
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и петдесеть и шесть, кози триста и осемдесеть и шесть и

колко ярета — скжсано. Туй само за Батошево 1

II.

Подробности за млчигелствата. ПотрЪсяющи и героични случаи. Дас-

калъ Шйденъ. Тодоръ Лефгеровъ. Каблешковъ. Петлешковъ. Славния Бачо

Киро. П. Щърбановъ.

Ония, що бЪха тъй послушни на религиозните си за

кони и тъй последователни въобще, не можаха да останатъ

по-назадъ и въ кървавото отмъщение. Първи, разбира се,

тр-Ьбаше да легнатъ подъ удара самите причинители на

смута, трЪбаше да се онищожатъ носителите на оржжие

противъ исляма, ала ние знаемъ духа на заповедите, а

поради това ясно е, че отмъщението не можеше само

тамъ да спира. Казано е : тр-Ьба кореньтъ да се изсуши на

ония, що сж възстанали.

Най-добриятъ отговоръ на това ще бжде разбира се,

дългиятъ редъ списъци отъ двца, жени и старци, легнали

подъ ножа, наредъ съ тези, що можеха да носятъ оржжие,

ала, въпреки това, ние ще спремъ малко върху н-вкои по

дробности.

Поб-вдитель, който води своите пленници на ешафота

и тамъ, подъ команда, кара да ги опушнатъ до единъ —

както Наполеонъ беше направилъ въ Египетъ—това е же

стоко; поб-вдитель, който заповядва, по сжщия начинъ—по

команда—да избиятъ и рода на пленниците— е нещо вар

варско; въ 1876 се отива по-далечъ: побъ\дениятъ не само

се изтр-Ъбява — изтреблението е тамъ последно дЪло : по

бедения тамъ изтезаватъ и позорятъ — това какъ да на-

речемъ ?

Данните за изтезания, обиди и позоръ сж безбройни;

гвхъ чужди изследователи, чуждата преса на времето из

тъкнаха съ подобающа пълнота.

„Има фактове, казва Макгехенъ, които сж. до толкова

ужасни, низки и позорни, щото окото се отказва да ги гледа,

ухото да ги слуша, умътъ да ги обсжжда".

Нека споменемъ само некои характерни отъ гвхъ.
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Почтенни възрастни хора, хванати само по подозрение,

които не даватъ никакъвъ знакъ, че биха опитали да из-

бътатъ изъ ржцъгв на правосждието, биватъ навързани съ

вжжа, оковани въ букаи, като добитъци, каратъ ги да вър-

вятъ п-бши дълги пжтища, подъ дъждъ и слънце, гладни .

и жедни; ако пожелаятъ сами да си наематъ кола—защото

сж заможни — отказватъ имъ : главната ц-вль е мжчението ;

по пжтя ги биятъ, обиждатъ вгвкакъ, обиратъ ги, а който

падне безсиленъ—отъ старость може би—за да продължи

пжтя си, добиватъ го на мъсто, като псе, съ удари по глава,

по гърди, по всбкждб, двто заблагоразсждятъ. Това ни е

разказалъ твърд-в поетично г. Величковъ, който, сръдъ дъ-

лъгъ синджиръ отъ подобни нещастници, и самъ бие шосето

между Пазарджикъ и Пловдивъ. Не тр"вба да се забравя,

че въ синджиря сж баща и синъ: синътъ, виновенъ за ре

волюционните си ламтежи, а бащата — че е родилъ та-

къвъ синъ.

Онова, що ни разказва г. Величковъ, е неописуемо.

Всички излизатъ отъ тъмнигв затворнически кауши : редатъ

ги за пжть. „Тъкмо, когато излизахме отъ стаята — раз

казва г. Величковъ — едно заптие съ пушка въ ржц-вгв,

дигната нагор-Ь и обърната съ дръжката напр-вдъ, прЪл-втя

край насъ по стжпкигв на н-вколко затворници и, като ги

застигна, удари едного отъ твхъ въ главата и го простр-Ь

на земята. Веднага н-вколко гласа повториха името на баща

ми, като прибавиха: „убиха го!"

Самиятъ затворъ изобилва съ потр-всяющи картини.

Между тъмницата и нуждницитв, за гредитв на тавана, били

сж об-всени за шията съ дебели жел-взни синджири двае-

сетина нещастници, съ вързани отдир-в на гърба ржц-в;

краката имъ едвамъ допиратъ до земята : това не е смъртно

наказание — така се не умира : туй сж инквизиторски мж-

чения. Нещастнитв „изопинатъ страдалчески нагор-в главитв

си", дигатъ се на пръсти, за да отлекне на окованата шия,

но краката имъ не ги носятъ по-далечъ ! ')

1] .Въ гьмнйцата*, изъ .Л-Ътописи", г. I, № 7, стр. 138.

I) Мй, 2, 38. ;
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Всъка нощь ц-влото тъмнично здание се тръсе изъ

основа отъ „страшните сърдцераздирателни викове" на ония,

които биятъ ; а днесъ сж. бити едни, утръ- — други : ре-

датъ се

Щомъ синджирътъ пл-внници излиза вънъ отъ града,

войниците отъ конвоя се впущатъ надъ нещастнит-в и оби-

ратъ имъ всичко, що се намери по твхъ : пари, драгоцън-

ности, часовници — всичко. А туй става, разбира се, пр-вдъ

очитв на твхнитв офицери 2).

Наумъ Кундураджията не дава своитв пари и плаща

съ живота си. Изкачало, за отговоръ, промушили го на нъ-

колко м-вста съ сюнгия (щикъ), и той билъ длъженъ да

върви съ зЪющи рани, отъ които е текла кръвь. Н-вколко

вр-вме—разказва г. Величковъ — б-вха го вл-вкли вързанитв

съ него другари, дод-вто, най-сетн-в, умаломощенъ отъ болки

и отъ многото кръвь, която б-вше загубилъ, б-вше капналъ

и б-вше се простр-влъ полумъртавъ на земята. Джелатитв

му го довършиха съ н-вколко удари". Така свършили жи

вота си и други 8).

Когато синджирътъ отъ седемстотинъ души стига сре

дището на пжтя, между двата града, отъ подиръ- вървятъ

коля, пълни съ убити и ранени. „Мисля, че стоятъ и сега

пр-вдъ мене тия нещастници, нахвърлени едни връзъ други,

обл-вни въ кръви, едни умръли, други издихающи, които

като въ пр-вдсмъртна агония отваряха и затваряха очите си,

и съ мжки починаха" 4).

Практикуваната система е пълно логично следствие отъ

даденитв запов-вди, религиозни и правителствени. Всички

гяури, ако е възможно, тр-вба да се хванатъ, изтезаватъ и

изморатъ. Берингъ споменува въ рапорта си за н-вколко

стотинъ души, затворени въ Пловдивъ въ една баня5): че

тири дни не ги оставили да излизатъ вънъ по себе си.

Мнозина, живи още, спомнятъ това. Хората били принудени

съ шепа да гребатъ извержения, за да си направятъ м-всто

1) 151(1, 6. 118.

а) 1ЬМ, 8, 155.

а) Пакъ тамъ.

«) 9, 178.

8) Тази баня и янесъ още стои въ Пловдивъ ; тя е задъ чаршията.
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да седнатъ. Вонята, що излизала отъ тоя адъ, била тъй

ужасна, че караулътъ, що пазилъ тамъ, отказалъ да стои

до вратата.

Макгехенъ е отбълъзалъ отдвлни, живописни факти

за избиване, обиди и позоръ. Осемдесеть и петгодишниятъ

панагюрски свещеникъ, Т. Пъевъ, сл-бдъ като го мъчили

„по най-изтънченъ начинъ, както могатъ да правятъ само

турцитъ", изгорили го, най-сетнъ, живъ пръдъ олтаря на

черквата. На другъ старецъ и благодътеленъ чов-вкъ из

боли очитв и слъдъ страшна мъка, пакъ живъ го изгори

ли. Осемнадесетгодишниятъ синъ на една бабичка билъ

хванатъ, и турцитъ „само за разтуха" отръзали му ръцвтв

и главата, прътгь самитв очи на злочестата майка.

Не само старците и юношите бивали мжчени и уби

вани : жените, момитъ, дъцата и младенците — разка

зва Макгехенъ — разделяли сжщатз участь. Отсечени дат

ски глави, набодени на щикове, били носени, като бойни

трофеи, по улиците. „Турцитъ хладнокръвно сж изваждали

младенците изъ люлките съ остриетата на щика, и като

ги подхвърляли нъколко пжти отъ щикъ на щикъ, като

топка, блъсвали ги въ лицето на ридающитв майки."

Требва да се прибави, че туй не сж били отделни

случаи, а такава б-вше общата система на изтреблението.

Най-безмилостно сж били позорени и избивани женитв.

Ни една жена въ Панагюрище, въ Копривщица и всъкждв

другаде отъ опл-вненитв мъста, не избътна поруганието.

Обаче, най що заслужва да се отбълъжи, е че позорътъ

винаги бива нанесенъ по такъвъ првнебръокителенъ и дра-

стиченъ начинъ, каквото да подчертае системата на отмж-

щението. Майките биватъ обезчестени пръдъ очитв на свои

те дъщери, момите пръдъ очите на своите братя.

Една жена, която се явила прътгь Скайлеръ и Макге

хенъ, кършейки ржцв разказала, че я безчестили въ една

стая съ нейната петнадесетгодишна дъщеря, „а младото мо

миче — казва Макгехенъ — като трепер-вше съ цвлото си

твло и като си затуляше лицето съ ржцв, изпов-вда, че сж

го опозорили десеть солдати"

1] ПрЪводъ на Стаиболовъ, стр. 48.
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'1 И тъй нататъкъ. >

Най-ужасното клане се извърши въ Батакъ, както е

извъстно. Цълото население, което заблагоразсжди да се

пр-вдаде, мина подъ ножъ. Отъ начало женигв били отд-в-

ляни, защото требвали за малко, а слъдъ като бивали обез-

честени, главорезите се спущали отъ всички страни върху

гвхъ и ги свкли кой както завърне—скупомъ. Сждбата на

Панагюрци не бъше по-розова. И тукъ, при общото бъгство

на 30 Априлъ, гол-вма часть отъ населението биде съсвчено

не по-малко зверски отъ Батакъ. Клането се повтори още

въ Перущица, на Еледжикъ и почти въ всички разорени

села, дъ повече, дъ- по-малко.

Най-немилостиво бъха довършени най-интелегентнигв

сили, особно учителите, щомъ паднъха въ рлцъ.

Даскалъ Найденъ Попъ Стояновъ, хилядникътъ на Ко

привщица, който командуваше една часть отъ обсадата на

Стрълешката джамия, бъше хванатъ, както знаемъ, заедно

съ Каблешкова въ Троянския балканъ. Найденъ билъ съвър-

шенно отпадналъ духомъ. Тяжестьта на годините—той бъше

човъкъ кад-б 45 години — мисъльта за изоставените дъца

и жени и физическата немощь, слъдствие редица години

усилена учителска дъятелность, правили пжтьтъ на скитал

чеството по балкана,—особено слъдъ такава съкрушителна

катастрофа на двлото,—несносенъ за кроткия инакъ по ха-

рактеръ миренъ културенъ двецъ. А когато вече падналъ

въ вражески ржцъ, силигб му го оставили съвършено; той

не можилъ да върви. Тогава почнали инквизиторскитъ смърт

ни мАчения надъ него. Опитали съ бой и съ издевателства

да повърнатъ силигб на стария труженикъ, а съ това го убили

още повече. Той носилъ дълга брада, оскубали му я1). Така,

смазанъ отъ бой и отъ мжки, той падналъ полумъртавъ и

тогава го метнали „като кожа на самаря на единъ мършавъ

конь" и една вечерь късно билъ замъкнатъ въ Търново.

„Заптиигв, пълни съ ненависть, го стоварили и повлъкли го

като мърша, а главата му се блъскала по стжпалата на

сълбитв." *) Още сжщата нощь злочестиятъ издъхналъ. Това

е било въ втората половина на Май, а споредъ Копривщен-

1] Захарий Стояновъ, т. Ш. стр. 109.

а] Ю. П. Тодоровъ. — .Възпоминания', стр. 37.
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ския протоколъ „ навръхъ петрово заговЪване " — което едва

ли е вЪрно, защото е късно за тогасъ.

^ Трогателна е смъртьта на другь единъ твърде заб-в-

л"Ьжителенъ учитель отъ онази епоха — Тодоръ Лефтеровъ.

 

Найденъ П. Стояновъ.

Той се родилъ пр-Ьзъ 1853 г. въ Търново, дЬто получилъ

и първоначално образование. Сл-вдъ смъртьта на баща си,

Лука Лефтеровъ, той заминава съ майка си за Англия, въ

Манчестеръ, двто братъ му, Хараламби Лефтеровъ, билъ

установенъ на търговия. Тамъ Тодоръ прЪжив-вва цътш 12

години, като усп-влъ да свърши и търговска академия. Лк>-

бовьта къмъ отечеството и младежкиятъ идеализъмъ, тъй о*-

личенъ въ ония вр-вмена, го заставили да се върне въ България,

дЬто прЪзъ есеньта на 1873 г. го виждаме установенъ като
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учитель въ Михалци. Какво именно го е заставило да замЪци

града, дбто можеше споредъ .своята подготовка—съкровище

за ония вр-вмена—винаги да намъри мътто, съ селско учи

телство—това обстоятелство остава необяснимо. НЪкои пр-вДг

полагатъ, че той „мечтаялъ да се пр-вдаде на чисто .апо

столска работа" '), ала, за жалость, животътъ не е тъй ло-

нигб пунктове, дбто, благодарение на своя високъ умъ, не

можелъ да не упражнява силно влияние върху духовегв.

Най-добро доказателство за неговата плодоносна двятелность

като революционеръ е очебиющето силно участие на Ми

халци—първо слъ\дъ БЪла Черкова — въ състава на Дря

новската чета. Макаръ по-младши въ стжпалото на револю

ционната организация и въ четата, въ която се числятъ

такива имена, като попъ Харитонъ, Пармаковъ, Бачо Киро,

Караминковъ, се пакъ Тодоръ Лефтеровъ остава между

гЬхъ една ярка зв-Ъзда въ възстанническия подвигъ.

Прочее, ето н-Ьшо и за неговата смърть. По всички спо

мени, той ще да е билъ между числото на ония 40 души ил^и

повече нещастници, които като се повръщатъ отъ нощния

опитъ на 7 Май да си пробиятъ пжть—дбто пада и Парма-

 

Тодоръ Лефтеровъ.

гиченъ и прямолинеенъ, та да

гюв-Ърваме лесно на подобни

пр-вдположения. Като учитель

въ Михалци, той оставилъ

най-добри спомени, билъ изв-в-

стенъ въ ц-влата околность,

като много ученъ даскалъ, и

получавалъ колосална за ония

вр%мена и то въ село заплата

— 6000 гроша на година —

отъ което може да сждимъ,

доколко сж. го и ц-бнили, Ста-

пилъ въ революционната орга

низация още въ 1875 г., той

развива голЪма двятелность въ

своето село, както и въ окол-

1) .Учители, г. X , кн. 3, сгр. 238.
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ковъ,—сутриньта дигатъ бъло знаме за пръдаване, и послъ

биватъ звърски избити. Тодоръ, види се, е билъ отлъченъ и

позванъ отъ пашата и щълъ да бжде, може би пощаденъ за

по-късни изследвания—-турцигв правиха нъкои такива ико

номии — но щомъ Фазлж-паша узналъ, кой е, разярилъ

се и, казватъ, самъ билъ единъ отъ убийците на просвъ-

тениятъ народенъ труженикъ. Послъ, трупътъ му се виждалъ

простнатъ и захвърленъ настрани отъ пашовския шатъръ.

Не по-розова беше сждбата на Каблешкова, единъ отъ

най-яркитъ метеори на памятната епоха. Страдащъ отъ

треска, а може би и отъ гръдна болесть, смазанъ отъ теж

кия пжть, отъ блъсканията отъ затворъ на затворъ, а още

повече, покрусяванъ душевно отъ предпочитанието, което

всъкждъ властите му давали надъ другитъ бунтовници съ

надежда, че може повече работи да знае и да предаде —

Каблешковъ претърпява изпитанията въ Ловечъ и в/ь Тър

ново, но още тамъ подшушвалъ, че нема и не желае да

остане живъ. Гордата душа не искала да с и по-нататъкъ

свидетель на унижението и позора, на който била свиде-

тель. Въ Габрово, презъ дъто миналъ съ Селями паша, на

пжть за Пловдивъ, дъто неговите показания се считали отъ

първостепенна важность за изпитателната комисия — та въ

Габрово, вечерьта, щомъ стигнали, билъ настаненъ, за по-

големо спокойствие, въ заптийската стая. Щомъ, обаче, по-

лицейскигв служители си излизатъ, пламенниятъ злочесть

юноша откачилъ една пълна пушка — каквито имало зака

чени доста по сгъната — и съ единъ куршумъ въ главата

турилъ моментално край на живота си. Той е билъ твърдъ

младъ. Като Лефтеровъ, тойероденъ въ 1853 г. Слъдъ като

свършилъ основното училище въ родното си гнъздо, роди-

телитв му, желающи да сдобиятъ чедото си съ по-добро

образование отъ онова на Копривщенското училище, пра-

щатъ Тодора въ Пловдивъ. Три години, 1864— 1867, То

доръ остава тукъ, послъ което ние го виждаме вече въ Цари-

градъ, въ" турския лицей. Поради разтроено здраве, той се

връща пръзъ 1871 г. въ Копривщица, дъто остава до 1873

г. Тукъ почва, може да се каже, неговата политическа и аги-

таторска дъятелность. Не се знае пО какво влияние, мла
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дия човъкъ сега вълнуватъ често културни — реформатор

ски идеи : той основалъ единъ видъ кооперативно друже

ство за доставяне машини, съ ц-вль, повидимому, да раз

вие въ Копривщица индустрията. НЪкои казватъ, обаче,

какво туй било само алегория : подъ невиненъ видъ се съ

бирали пари за възстание. Както и да е, но едно отъ пър

вите двла на дружеството било, че се доставили плетачни

машини за чорапи. Въ началото на 1873 г. Каблешковъ

поискалъ служба отъ източната компания по желъзницигв

и билъ назначенъ като практикующъ при Одринската стан

ция ; тукъ научва той бърже телеграфната служба, минава

за кратко вр-вме въ Пловдивъ, като за телеграфистъ, и гтакъ

слъДъ кратко време е назначенъ началникъ на станцията

въ Белйово. Природните дарби, живиятъ умъ и симпатич-

ниятъ характеръ отварятъ му щастливъ пжть за кариера.

Но той е билъ безпокоенъ и мечталъ за идейни подвизи.

Въ Белйово Каблешковъ основава читалище, държи сказки и

туря начало на своята политическа известность. Къмъ туй

време спадатъ и първите негови връзки съ революцион

ната организация — единъ моментъ, за който, впрочемъ,

немаме точни сведения. Треба да се заб-влежи, че отъ

Каблешкова сж останали н-вколко писма, н-вкои отъ които се

обнародваха, макаръ и разкъсано, а други стоятъ още въ

ржцегв на неговите по-млади братя и тепърва ще видятъ

светъ ; тогава ще се сдобиемъ, може би, и съ по-пълна

негова биография. Фактъ е обаче, че безпокойството у

него взима върхъ въ 1875 г., когато ще да е билъ вече

въ течение на Ст.-Загорското дело, а веднага следъ него,

или даже преди него, прибира се въ Копривщица, като се

прощава за винаги съ вевка кариера. Тукъ го заварва и

Бенковски, а за по-нататъкъ — ние всичко знаемъ.

Много сж горчиви последните минути отъ живота

и на отличния Стоилъ воевода. Следъ като се пръдаватъ

около Бинкосъ въ ржц-Бгв на потерата, която ги заобико

лила, всички били навързани и — то се знае — бити и

обиждани. Това поразило окончателно стариятъ юнакъ :

сл^дъ толкова несполуки, обидите сега привършвали всичко.

Стоилъ бъше, както знаемъ, твърде лютъ човъкъ — както



 





Пепелища 393

всички чада на балканските усои. прокуждани и дълго тро

вени отъ несгодите на живота, и за които друга опора не

остава на тоя свътъ, освЪнъ собствената мощь и яростната

отплата. Стоилъ, вързанъ, измжченъ, униженъ, легналъ на

земята, лицето му посинило отъ разлютване и горчивина,

и той казалъ, че н-вма да мръдне. Това и чакали палачигв:

всички се нахвърлили върху него, удряли, тъпкали и сл-вдъ

една минута трупътъ на нещастния воевода билъ захвърленъ

и главата набучена на върлина и като трофей понесена

къмъ Сливенъ. 0

Не само зв-врствата на палачигв, но и дълбокиятъ мо-

раленъ упадъкъ на духоветъ, деморализацията на цвлия на-

родъ—естествена рожба на великата провала — са легнали

като водениченъ камъкъ на гърдитъ- на борцитъ и допъл-

ватъ всичко друго въ чернитъ пепелища, що засипаха тъй

немилостиво грандиозно мечтания подвигъ. Хората сж за

бравили клетвата, забравили въодушевлението, пръдаватъ

своигв братя, своята в-вра, своитъ идоли. Пр-вдателството

е тиня въ дъното на оня адъ, който наричаме пепелища, и

въ който тръбаше да се потопи и задъхне всичко. Муховци

посътатъ да убиятъ Бенковски, за Панагюрци се казва сл-

щото ; Копривщени въ затвора прЪдаватъ единъ другиго.

Всвкой пръчдава, кой кого завърне. Дюзтабановъ въ Търново

посочва своите другари и си е присвоилъ ролята на втори

Димитръ Общи въ историята. Цълъ редъ други пръдаватъ

свои роднини, съселени и съграждани—съ една дума : стигаше

единъ мигъ несполука, за да се разкапе и опозори великото

двло. Но така е : единъ въковенъ робъ, свикналъ, като червей,

да пълзи въ смрадъ и унижение, не може изведнажъ да

се възправи на великъ и гордъ борецъ — това тръбаше

апостолитъ да мислятъ. Ето защо, въ общия уплахъ, що

настжпва, има примъри, дъто животнигв, струва ни се, биха

стоели по-високо. Въ бъгството отъ Еледжикъ -— въ мо

мента, когато войската и башибозукътъ добивали когото

стигнатъ, баща и майка хвърлятъ дътето си въ р-вката, за

да б-Бгатъ по-леко и да спасятъ своигв глави. Подобни при-

1) Въ запискитЬ си, Ив. Драсовъ бъ^гвжи, че притежавалъ портрета

на Стаила. Дано този портретъ нЪкакъ се намъфи I



394 История на Априлското възстание

мъри и не единъ ее споменуватъ въ подробния баташки1

спибъкъ, който притежаваме.

•Въ грозния моментъ пакъ на бъгството въ Пана-'

гюрище, единъ отъ стотницитъ сръща на пжтя си младо*

момче — дъте, яхнало голъ бащинъ конь и печели гората*^

народниятъ водитель хваща невинната жертва за крйкъ;

мъта го долу-— рипва на коня и спасява кожата си. Какъ'1

скоро борецътъ-революционеръ се пръвърналъ въ светота^

тственъ разбойникъ и палачъ !

Случаятъ съ Петлешкова въ Брацигово не е отъ по^

малко трогателнитъ. Пашата настоявалъ да се пръдалатъ

водителитъ и турилъ на изпитъ съ бой хванати плънници. В-ъ'

връме башибозукъ и войска подпалили селото отъ двъ1

страни. „Като видъли — разказватъ Иеремиевъ и Петлеш-1

ковъ — че селото гори, което е тръбало да се разбира;

че става за главатаритъ, Брациговци отиватъ при пашата,

искатъ отдъление войници и тръгватъ съ царските хора да1

ловатъ своигв водители. Нъкой се обадилъ, че знае скри

валището на Петлешкова"* ') '

Ще добавимъ, че тоя нъкой, казватъ, билъ близъкъ

роднина, вуйка или чичо, или другъ нъкой — все едно, —

на покойниятъ апостолъ.

И така: стотина души свои и едно отдъление войска

заобиколили здраво кжщата ; роднината знаялъ отдЪ се

влиза въ тавана. Апостолътъ като чулъ каква е работата1,

слъзълъ самичъкъ. А той чулъ, какъ се провиквали и какво

тълкували негсвитъ съграждани на смъгка на жертвата си;

„Тука е — викали Брациговци като фарисеигв, що се ру-

гаяха на Христа — тука : да уловимъ тоя нехранимайко',

който ще ни изгори селото и ще стане причина да ни из-

колятъ. Да го пръдадемъ — той е виновенъ за всичко:

Ако не излъзе, дайте да запалимъ клщата му, та да иде

неговата, а да не горятъ людскитъ." Тъзи думи вземаме

пакъ отъ горнитъ двама писатели : тъ сж Брациговци, едй"1

ниятъ е билъ отчасти очевидецъ, а другитъ е грижливъ

йзслъдователь. ' -}х

I) .История на Брациговското възстание', стр. 110.
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Петлешковъ, пр-вди да се пръдаде, взема отровата, що.

носилъ ; съ това той ов-внча името си съ в-вчната слава на

истински бунтовникъ. . I

 

В. Петлешковъ.

Въ послъднигв минути, що му оставали, той билъ Ту-

ренъ между два огъня, за да обади другаритъ си, но не

отворилъ уста. Повели го къмъ Пазарджикъ, но скоро тукъ,

по пжтя, настжпила в%рната развръзка. Той падналъ, а па
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лачитъ, които го карали, последователни въ своята прак

тика, съ ятагани и щикове ускорили края на агонията.

Петлешковъ бъше човъкъ на около 35 години; ни

какво друго образование не притежавалъ, осв-внъ онова на

м-встното училище. Занимавалъ се съ търговия, билъ доста

богатъ, ималъ собствена мааза, билъ почтенъ, благъ, от-

критъ, и за тоя му нравъ обичали го всички. Къмъ далото,

Петлешковъ се присъединява едвамъ отъ сръщата съ Бен

ковски — за по-ранни негови връзки липсватъ свъдения

— но и до край остава достоенъ и най-важенъ стълпъ на

подвига въ цълата околность.

Шзщо подобно, като съ Петлешкова, и не по-малко

черно по естество, се извършва съ великия бачо Киро въ

Б-вла Черкова. Нещастниятъ учитель народенъ и писатель,

едва съ голъми мжки избътналъ смъртьта въ Дръновския

манастиръ, прибира се въ родното свое село, съ надежда

да намъри закрила отъ своитъ в-врни съселяни. Тукъ обаче,

както всвкждъ, упадъкътъ билъ грозенъ, хората пълзъчли

пръдъ властьта; всвкой билъ готовъ да извърши най-дол-

нята постжпка, само за да спаси своята гръшна душа. Бачо

Киро се крилъ н-вколко дни въ кжщата на двдо Дончо Топала.

Тоя, обаче, обадилъ тайната на близки свои, а тия пр-внесли

по-нататъкъ и скоро цълото почти село знаяло всичко, що

тр-вба. Чорбаджията (кмета) Тотю Димитровъ Франговъ билъ

виканъ заедно, съ дъдо Кжтю и П. Ненковъ отъ чаушина

въ Павликене, за да ги сждятъ, че крили комити ; казватъ,

че ги и заплашвали дори. Чорбаджията самичъкъ имаше

синъ отъ Дръновската чета, който се криелъ сега въ село;

бащата се боялъ, да не би турцигв да нападнатъ и оби-

скуватъ цълото село, при което и синъ му би билъ хва-

натъ, пъкъ и самъ той разоренъ. Така именно виканигв

рвшили да прздадатъ главния виновникъ, та съ неговата глава

да спасятъ и селото, и своите си. Дъдо Дончо Петровъ сжщо

ималъ синъ въ четата и всичката вина изтоварялъ на бача Кира,

б-вдилъ го, че той извадилъ отъ умъ чедото му—и пръвъ билъ

обадилъ на кмета, д-в се крие главниятъ бунтовникъ. Сега

вече кметътъ съ н-вколко старъи хванали бача Кира, сж-

дили, хокали, ругали го ц-вла нощь: не спали никакъ, за



 

Бачо Киро Петровичъ.
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да го пазятъ, да не избяга, а н-бкои казватъ, че го даже

и били. Посраменъ, измжченъ, бЪдниятъ добродушенъ учи-

тель далъ дума, че ще се даде самъ, за да спаси селото.

Утриньта го завели въ една колиба въ градинитъ- край

село и все пакъ поставенъ билъ отстрани чов-Ькъ да го

пази. Тогава отишли да обадятъ въ Павликени. Бачо Киро

съ стоическо търпение очаквалъ появяването на своигв

джелати. ПрЪзъ туй вр-вме, казватъ, забълъзалъ на една

греда: „изгориха ме свои хора." УспЪлъ сжщо да остави

записка съ подобно съдържание, която мушналъ въ единъ

чорапъ : последното твърди неговиятъ синъ, запасенъ капи-

танъ Теодоси Бачокировъ. За жалость, записката не е за

пазена, или поне нямаме я още на лице. Бачо Киро се

държалъ извънредно см-Ьло пръчдъ търновския чр-Ьзвичаенъ

сждъ. Тамъ той издекламиралъ едно отъ своигв стихотво

рения на турски текстъ :

Бенъ биръ бачо Киро имъ

Тюрктенъ коркмазъ кумита имъ;

Хакжмж арамаа бенъ чиктжмъ

Ипи да бойнума бенъ тактжмъ.

(Азъ единъ бачо Киро съмъ, безъ страхъ отъ турчинъ

кумита съмъ, правата си да търся азъ скочйхъ и самъ

вж.жето на врата си закачихъ).

Бачо Киро билъ пр-взъ ггЬли 25 години учитель. Съ ръ\цка

наивность и съ една кротка любознателна душа, съ своигв

редъ книжки, що издаде, съ романтичнигв си п-вша ски-

тания по странство, заслужава основателно проучване, ала

не си е нам-Ърилъ майстора още ; той би билъ пр-вкрасенъ

типъ за исторически романъ, за да украси единъ български

„N01x6 Бате <1е Рапз."

Измжчванията, пр-Ъсл-Ъдването и ловътъ траятъ пр%зъ

ц-блото лъто. Изначало съ особна прокламация отъ страна

на правителството свикватъ пръснатото население изъ го

рите да се върне и да види онищоженитв свои 'жилища.

Ето текста на прокламацйята.1)

1) Френската жълта книга— ,Ооситеп1з ШрютаНаиез, аШт&з (ГОНеп*

1875—1876-1877, р. 151.
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\.. Ви1§аге&,

8. М. I. по!ге аи#из1е 8оиуегаш уеи! шаи^игег зоп

ге^пе пенгеих раг ипе ргеиуе ес1а1ап!е <1в за паи!е с1в-

тепсе роиг уоиз. Ле У1епз йопс раг огйге е! (1е 1а раг!

8а Ма]е§1е уоив 1а1ге соппаИге зез т1епИопз е! яез

8епйтеп1;в та^иаштез а уо!ге е^ап!.

Уоиз (1еуег еЧге регвиаДев цие 1е 8и11ап Моигай Кпап,

по1ге #епсгеих МаНге, Уви! епюигег с!е 1а р1и§ У1Ув зо1-

НсЦис1е уоиз, зез 1оуаих е* й(Шв8 81и'е18, е1 Йеп! а уоив

ргосигег 1ои1 се с|ш роиггаи еЧге а тете сГавзигег Уо1гв

1иеп-еЧге е! Уо1ге ргозрегНе.

Уо1ге сиИ;е, уоз Ьхепз, Уо1ге зесигИе гепсоп1гегоп1

сопз1аттеи1; <1е за раг1 ипе Ьаи4е е! рш8зап!е рго1есйоп.

8оиз 1ез аизрк-ез ^епегеих (1е 8оп зсер!;ге ранете!, уоия

пе сеззеге/ <1е дошг с!е8 ЪнепГайз гевиИап! сюз рпуПе^ез

е! 1ттишЧез цш уоиз оп! 616 зропСапстеп! ос!гоуез раг

зез аи^из^ез АпсеЧгев е* 4111 У1еппеп1 сГеЧге зоюппеПетеп!

сопйгтез е! еЧеи<1и8 раг 8а ]УЦуе81б ЕПе-тете.

Ьа пайоп Ьи1^аге а йез Гоп&ше сИ^петеп! геропЛи

а оез 1п1еи1юп8 та^паштез <1е зоп МаНге 1е#тте е! <1опп6

а 8оп (гоиуететеа! таш^ез ргеиуез <1в зоп (1еуоивтеп1

е! с1е за йс1еН1е 1га<Ийоппв18.

Уоз еппепш, се зоп! сеих ^и^ оп! 1еп!е йегтегетеп!

с!е йопиег ип аи!ге соигз а сее зепйгпеп18, 8'т1егро8ап1

вп!ге уоиз е1 Гаи1оп1е с}и1 уеН1е ра1егпе11етеп1 а уо!гв

ЬопЬвиг, Из сЬегспеп!, еп с1епа!игап1 1ез ас1ез Йи 6-ои-

уегпвтеп! 1тр6па1 е! раг <1ез тоуепз зиЬШз е! соираЬ1ез,

а зигргепйге У01ге Ьоппе Го! е! а уочз йеЧоигпег с!е 1а

У01в ^ие уоиз п'аувг се88е с1е зшуге _р^и'а се ,)оиг, сеПв

<1е 1а 1оуаи1е е! Ле 1а сопйапсе аЬзо1ие еп 1а МепуеШапов

<1и Сгоиуегпетем! а Уо1ге е^агй.

1ю оп! таШеигеизетеп* геиз81, пшз еп рагИе, йапв

1еигз 1еп1аИуез спттеИез, саг Пв п'оп! ри е^агег ^и'ипв

тшогИе тйте рагпп уоиз. Сее ^ие1^ие8 ппзегаМез оп!

ове ог^ап1зег 1а 1еггеиг еп рог!ап! 1а Йезокйоп аи зет с1в

уоз птпПез, еп (1е1гш8ап1 вапз рШе уоз гесоНев, ГгиКя с1в

уоз со«81ап18 1аЬеигз, еп рготепап! 1е Гег е! 1е Геи (1апв

уоз пзуегз, еп гауа#еап! уоз сЬагарз ^ие уоиз ауех аггозев
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Де Уо1ге зиеиг е! ^и'^^8 Уви1еи1 поуег Дапа усНге заи&. Па

опй 1апсё <1е юиз союз Дез епшзап^ез 1агоиспе8 ^ш, раг

Дез ДёЫатайопз аигаппёеа е1 Д'еЙгоуаЫез шепасез ппзеа

раг вих а ехёсийоп, зе зон! еЙогсёз Д'еп4гашвг 1а рагйв

ваше (1е 1а рорикйоп Дапз ипе епй-ерпзе аи881 спгшпеНе

цие 84ёп1в. Раг юиз еез а^ззетеи^з Из ив У18ви* ци'а

зайзййге 1еигз раззюпз регзоппеПез еп не ве зоис1ап1, пи1-

1етеп1; Де юиз 1ез таих е1 <1е юиюя 1ез Дигва рпуайопв

Доп! Пз 1оп1 зоийпг 1е раув.

Ви1§аге$ I

Мо1, сотте гвргёавп1аи1 Дпес! с1е 8. М. 1е ВиНап в*

сотте ии Де уов р1иа апс1впа е1 Де уоз р1из Двуоиёа

сошра1поюа, ^е уоиз ехЬогю, уонз ^1,11 еюз ауес пкн еп-

ГапЬз Де 1а тёте раййе, а уоиз гаШег р1из 4ие ^ата18

аиюиг Ди й'бпе Де уо1ге Зоиуегат цш 1еиД 1ез Ьгаз а

юиз сеих ^ие 1е гервпйг юисЬегаД;. Вшуег Гехетрю Дв

уоз апсе^гев, ^ш зе авггавп! ющ'оигв аиюиг Ди Дгареаи

Де Гпоппеиг е1 Де 1а йДёНЧё а юию ергвиув енуегз 1еига

МаНгез Ыеп-агтёа ; пе ргёю/ раз ГогвШе а юиюз 1ез т-

зтиайопз регйДез е1 а юиюз 1ез уашез а^иайопз ДоШ оп

еззауе еисоге Де уоив епюигег, саг юиюз сез етЪйспеа

пе заига1вп1; ауои- роиг Ьи! 4ие Де уоиз рюп#вг Данз 1а

пизёге е4 1а гшпе е! Д'аШгег зиг уоиз, ауес 1ез та1ёД1о-

йоп8 Дхушеа, 1ез са1апп1о8 тёуНаЫез Де 1а гёргеззюп.

Цие 1ез шсогп^Ыеа ггетЫеп!;, сагип сНаИтеп! рготр!,

зёуёге е* ^ааю 1ез аМепД!

фив 1ез Ьоиз зе газзигеи!, саг р!из ^ие ^ата1а Дв

реиуеп* сотрюг зиг 1а ^айсе &Х 1а ргоюейоп еШсасе Ди

Сгоиуегпетеи1 1трепа1 1 (^и'Цв сопйпиеп* а уаяиег 1гаш|ш1-

1етвп4 а 1еигз 1гауаих Дез спатрз в! а героиззег ауео

тДщпайоп 1ез соиаеПа репис1еих ^и^ 1еиг аоп* Доииёз.

Ци'епйп 1ез таШеигеих ё^агёз, ^и^ оп1 еисоге 1е ютра

Де 8аиуег еих е! 1еигз ГатШез Дез сопзёциепзез Дв 1виг

ауеи#1етеп4, зе Ьаюп* Де ргойюг Ди рагДоп цт 1еиг ва1

81 ^ёпёгеизетеп! оКет1, еп Дёрозап!; 1ез агтез е1 еп ге-

#а#пап1 еп юию зёсипю 1еигз юуега.

Ье 24 та1/5 .1шп 1876.

81#пё: 1е СггапД Утт МеНепгей КисксН.
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(Българи, негово императорско величество, августейшия нашъ

господарь иска да освети своето честито царуване съ едно бляска

во доказателство за своята висока милость къмъ васъ. Прочее, по

заповЪдь отъ негово величество, азъ ви съобщавамъ неговите на

мерения и великодушните му чувства къмь васъ.

Вие тръба да сте убедени, че султанъ Мурадъ Ханъ, нашия

милостивъ господарь, желае да ви окржжи съ най-нежни грижи —

васъ, негови законни и върни поданници, и възнамерява да ви даде

всичко, що може да уздрави вашето благополучие и процъвтяване.

Вашата вт>ра, вашите имоти, вашата сигурность ще поср^щ-

натъ винаги отъ негова страна високо и могжще покровителство.

Подъ милостивата егида на отеческия му скиптъръ, вие нЪиа да

престанете да се радвате на добрини, които произтичал» отъ при

вилегиите и свободите, които своеволно ви еж били даравяни отъ

неговите благочестиви прадеди и които пакъ тържествено сж обя

вени и дарени и отъ негово величество.

Българския народъ още отъ старо време е отговарялъ на тбзи

великодушни намерения на своя законенъ господарь и винаги е да-

валъ на правителството му доказателства за своята традиционна

вЪрность и пръ\ааность.

Тб ви сж неприятели тбзи, които се опитаха напослт>дъкь да

дадатъ друга посока на вашите чувства, които се поставиха между

васъ и властьта, която отечески бди надъ щастието ви; тб търсятъ,

изопачвайки действията на императорското правителство и сь хитри

и пр^стжпни средства да разклатятъ добрата ви въра и да ви от-

клонятъ отъ пжтя, който вие сте следвали непрестанно до днесъ

—пжтя на законностьта и съвършеното доверие вь^ доброжелател

ството на властьта^къмъ васъ.

За нещастие, тб сж успели, но отчасти, въ своите пръстжпни

намерения, защото не можиха да помамятъ освънъ една твърд*

малка часть изъ васъ. Тези нъколко нещастници се осмелиха да

създадатъ смутовете и да докараш, съсипия въ жилищата ви, раз

рушавайки безъ милость вашите посеви, плодове на неуморния ви

трудъ, като разиграха огънь и мечь въ вашитв огнища, опустоша

вайки вашите поля, които сте оросили съ потьта си и които тб

искатъ да удавять въ кръвьта ви. Тб сж пустнали отъ всички стра

ни бесни проповедници, които посръдствомъ изтрити декламации,

мръсни заплашвания, изпълвани чръзь тъхъ, се опитаха да увле-

катъ здравата часть на населението въ едно предприятие толкова

престжпно, колкото и пагубно. Съ всичките си действия тб не го-

нять друго, освен I. да удовлетворять своите си лични страсти, безъ

да ги е еня за всички ония ижки и всички тежки лишения, които

носятъ на страната.

Българи, азъ, като прямъ представитель на Н. В. Султана и

като един I. отъ вашите най-стари и предани съотечественници, азъ
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ви приканвам ь, вась, които сте отъ едно и сжщо отечество съ

мене, да се прислоните повече отъ всъкоги около трона на вашия

господаръ, който простира ржка на всички, които досегне разкая

нието. Последвайте примера на вашите прадеди, които се притис

каха винаги около знамето на честьта и вЪрностьта, неизменни

къмъ своя любимъ господарь. Не слушайте ехидните клевети и

празднитъ проповеди, съ които оше се опитватъ да ви окржжатт,

защото всички тия примки не ше иматъ другъ край, освЪнъ да ви

повалятъ въ бедность и разсипия и да привлекатъ надъ васъ съ

проклятието божие още и несгодите на преследването.

Нека треперятъ непоправимите, защото бързо, жестоко и пра

ведно наказание ги чака !

Нека добрите се успокоятъ, защото повече отъ всъкога може

да разчитатъ на справедливостьта и покровителството на импера

торското правителство. Нека продължатъ спокойно да си гледатъ

полската работа и съ възмущение да отблъскатъ пагубните съвети,

които имъ сж дадени.

Нека най-после нещастните заблудени, които оше иматъ вре

ме да спасять и себе си, и семействата си отъ последствията на

своето заслепление, побързатъ да използуватъ прошката, която тол

кова великодушно имъ се даде, като сложатъ оржжието и се за-

върнатъ въ огнищата си.

24 Май (5 Юний) 1876.

(Подп.) Великь Везирь Мехмедъ Ружди),

СлЪдъ като хората еж се прибрали, мнозина все пакъ

отиватъ само по подозрение въ затворите. Сждбата на тия

остава неизвестна до 11 Августъ н. с. (30 Юлий) 1876 г.,

когато последва общата амнистия ; споредъ послъднята,

всички по подозрение затворници се пущатъ, а доказаните

организатори и предводители се спасяватъ отъ смъртно

наказание, което се заменя съ вечни окови. Ето за илю

страция на амнистията едно свидетелство отъ русчушкия

чрезвичаенъ еждъ, председатель на който беше Хакж-Паша,

делегатъ на централното правителство и председателъ на

касацията въ Цариградъ; съ това свидетелство Заимовъ е

спасенъ отъ ешафота :

„Възстанникътъ на име Стоянъ Заимовъ отъ Чирпанъ

е единъ отъ главните дейци—началникъ по сформирува-

нето и организирането на бунтовници—комити, които се

домогваха да повдигнатъ—разбунтуватъ Българията (Булга-

ристана) противъ славната Османска империя. Той биде за-
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ловенъ, пръдаденъ въ ржцътъ^ на чръзвичайния сждъ и

осжденъ публично отъ послъдния на смърть. Въ момента,

когато смъртната присада публично и на ешафота му се

съобщаваше, бъ издадена отъ Н. Ц. Величество Султана

една височайша телеграма, която пристигна и съ която се

заповъдваше на поменатия чръзвичаенъ сждъ, щото смърт

ната присжда къмъ всички онъзи лица, чнсляющи се вг

категорията на възстанницитъ (ербаабъ фесадъ хакларжнда)

се видоизмъня на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ въ

въчни окови (Мус—ебедъ—денъ кюрече). Вслъдствие на

тая височайша царска милость, поменатия Заимовъ съ окон

чателна присжда, произнесена отъ чръзвичайния сждъ, се

поставя на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ на въчни

окови въ царската „терсана", за знание на което по реда

си се съобщава на всички.

12 Августъ 1292 отъ егира (1876 г.)"

Но, въпръки амнистията, която спаси, наистина, много

души, не малко други оставатъ, безъ сждъ и разслъдване,

да гниятъ още въ зънданитъ до къмъ есень, за което

Берингъ споменува въ кжсия си рапортъ отъ 1 9 октомврий

(1 ноемврий) изъ Пловдивъ. ')

За тоталното число на всички избити не можемъ да

имаме точна цифра; Берингъ, Скайлеръ и Макгехенъ го ту

ряха между тридесеть и шестдесеть хиляди души, но тръбва

да сж били не по-малко отъ сто хиляди. Тукъ прибавяме,

като документъ, списъци за жени, дъца и старци и за всички

други беззащитно, въ бъгство или при защита убити и по

страдали. Тия списъци сж земени отъ официални учрежде

ния — общинитъ— които често сами заявяватъ, че за пъл

нотата имъ не могатъ да отговарятъ, защото има изселени

фамилии, които не могатъ да се изпитатъ, има умръли, за

бравени — особно дъца. Всъкой случай, въ върностьта на

записаните не може да се съмняваме. Списъкътъ на Ба-

такъ е работенъ отъ единъ родолюбецъ—офицеръ, родомъ

батаченецъ, който описвалъ опустошението по фамилии. Ние

запазваме реда на имената по фамилия, — този редъ, който

1) Синята книга, I, 670.
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ужасяваше некоги Макгехена : той съ трепетъ споменува,

че семейства, които броили до двадесеть й петь — триде-

сеть души, оставали съ три—четири или некои съвършено

сж бивали онищожени.

Една подробность за баташките жертви. Цели купища

черепи сж запазени; твхъ може всекой да види и изучава*.

На техъ има що да се наблюдава. Нещастниятъ осжденъ

се изправялъ предъ своя палачъ, войнишки, правъ; пала-

чътъ замахвалъ ятагана, като мерилъ да разчекне робската

глава тъкмо презъ средъ ; злочестия се отклонявалъ на

д-всно и желязото отнимало лввото ухо ; втори пжть, не

щастниятъ накланялъ съ трепетъ глава къмъ лево, и оти

вало десното ухо или часть отъ черепа, додето ножътъ се

забивалъ тъкмо всредъ и жертвата се проствала безчувственна

долу. Такива черепи, разсечени посрвдъ отъ горе надолу

и съ сегментни отлюпки отъ двете страни има запазени

целъ редъ. Другъ случай. Жертвата, съ вързани отзадъ

ржце, поставяли да легне на очи върху дръвника — една

дебела греда; шията намествали добре върху дървета и

удряли ту съ ножъ, ту съ брадва. Случвало се, та ударътъ

отивалъ върху черепа и бивалъ по-слабъ; тогава жертвата

сама се намествала напредъ, за да отсвкатъ по лесно

шията. Понекоги не единъ ударъ се повтарялъ върху черепа

и отчеквали се стърготини, които и сега личатъ. Всички

жертви, тжпи отъ ужасъ, безъ да се отвърнатъ отъ гледи

щето, чакали своя редъ. Отъ некого, при съсичането, шур-

валъ буенъ потокъ отъ кръвь— повече отъ обикновено :

туй възбуждало удивление, защото е показвало извънредна

сила. Обикновено, жертвата се събличала сама, т. е. хвър

ляла последната риза отъ гърба си, сетне сама давала да

й вържатъ ржцвтв и сама лъгала. На долния край на се

лото отдесно, на брега на Долния долъ, наредили стотина

и повече души, казали имъ да седнатъ гжсто единъ до

другъ — вързани разбира се ; тогава полегвли палачите да

съкатъ глави като наредени по земята либеници. Упражне

нието било : отсечената съ единъ ударъ глава да се тър

кулне сама по брега надолу.

Средъ тези ужасни обиди, изтезания, сръдъ безподоб

ните унижения на чов-вшката природа, не липсваха и кар
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тини на възмущение, не липсваха геройски самоубийства.

Такава е смъртьта на отличния Петъръ Щърбановъ, членъ

на Военния съв-втъ въ Панагюрище, за когото и другъ пжтъ

обещахме да говоримъ.

Петъръ Ст. Щърбановъ с роденъ пр-взъ 1832 г. въ

Панагюрище. Баща му, Стефанъ Щърбановъ, билъ богатъ

търговецъ, първенецъ въ града, а по характеръ той билъ

кротъкъ, уменъ и ученолюбивъ. Щомъ синъ му стигналъ

седмата си година, той го изпратилъ въ училище, дЪто

малкиятъ Петъръ получилъ грамотность. Слъ\цъ като свършва

мастното училище, Щърбанову условили частенъ учитель

по турски езикъ. Той лесно усвоилъ чуждиятъ езикъ и

ум-Ъялъ да чете и пише на него.

Съ дохожданието на Бенковски въ Панагюрище, Щър

бановъ се запознава отблизо съ комитетското двло и съ

сърдце се пр-вдава на него. Като почтенъ и влиятеленъ чо-

в"Ькъ между гЪзи които, като него, ламгвли за свобода и

право, той билъ избранъ въ революционния комитетъ, а

слъ\цъ прогласяване на възстанието — членъ на Военния

съвътъ. Като такъвъ, Щарбановъ далъ на двлото всичко

що можалъ. Съ паданието на Панагюрище, Щърбановъ

загинва. Неговата смърть по своята трагичность заслужва,

както казахме, да се отб-вл-вжи.

Ср-вдъ общата бърканица, когато вече турцигв нахлули

въ града, Щърбановъ тръгналъ къмъ Военния съвЪтъ изъ

долната вратня на кжщата имъ, откъмъ рт*ката. Тукъ го

срещнала съсвдката му Кера Цв-втанкова, която му казала,

че турцит-в отъ тази страна налегвли. Той се повърща въ

дома си. Повежда жена и дЪца и тржтили да бъгатъ изъ

горната вратня. Щомъ изл-взли на пжтя, вид-вли слисанъ

св-бтъ; страхъ и трепетъ, жени и д-вца бъгали и не знаяли

клдв да идатъ, а гърмежитъ- ставатъ все по-близки и по-

силни. Щърбановъ подбралъ много жени отъ тази махла,

на които знаялъ, че мжжегв бъха разпратени на далечни

позиции отъ града; подбралъ ги всички и заедно съ него

вите д-вца прибътнали да се укриятъ въ ср-вщната кжща

на Петъръ Дудековъ (прт>зъ пжтя). Дудековата кжща е

богата и много гол-вма, обградена е съ високъ каменъ
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зидъ. Всички — повече отъ четиридесеть-петдесеть—скрили

се въ гол-вмия зимникъ подъ кжщата, гдъто заварили и

други хора. Тукъ Щърбановъ застаналъ на зимничния

входъ, съ револверъ въ ржка, отъ д-вто наблюдавалъ пжт-

ката врата. А гърмежитъ се чували все по-близо и по близо,

придружени съ страшни писъци. Огвдъ малко, разбива се

вратнята. Турцитъ нахлуватъ. При навлизането на първитъ-

нападатели, Щърбановъ поискалъ да изл-взе вънъ отъ зим

нина и да стръля на тъхъ, но шуреитъ му Георги и Сте-

фанъ (млади момчета) и др. пръпр-вчили се на вратата

пръдъ него и съ голъма молба той билъ върнатъ назадъ.

СлЪдъ това, нахлуватъ въ двора още повече турци и кого

дъ видятъ по двора убивали. Тамъ падналъ, между други,

и Петъръ Дудековъ, старецъ, и Цона Мехтерова (млада

невъста). Щърбановъ, като видълъ това, обърналъ се къмъ

шуреитъ си и имъ казвалъ, защо го възпръли ; не видятъ

ли що вършатъ зв-вровегв: не само мжже, ами и жени

убиватъ. Ето че сж зачули въ туй връме пакъ силни гър

межи и отчаяни мжченически плачове. Щърбановъ, като ви

дълъ вече безизходното си положение, оттегля се отъ вра

тата и подирва жена си, около която въ единъ жгълъ на

зимника били сгушени и четиритъ й малки дъца (отъ които

най-голъмото, Стефанъ, на шесть години, Нонка на четири

години, която отъ страхъ умръла, Прода на двЪ и малкия Па-

велъ шесть мъсеченъ).. Като ги съгледалъ нещастния баща,

развълнуванъ душевно, пристжпилъ и се изправилъ съ впити

очи и насочилъ револверъ къмъ тъхъ. Послъ стр"всналъ

се, вдигналъ ржката си нагоръ и бърже-бърже помилвалъ

и цЪлуналъ дъцата си, въздъхналъ дълбоко и, съ бързи

крачки и просълзени очи, оттеглилъ се къмъ вратата. Шу

реитъ му като го видъли много отчаянъ, пръпръчили се на

вратата и му заловили ржката. Но той изговорилъ : „Мойта

се свърши вече!" Съ тия думи той изпразднилъ револвера

въ устата си.

Колко ли още други, неизвъстни герои сж. загинали

съ сжщата жестока смърть ! И колко ли още други потрЪ-

сающи свмейни картини сж. останали безъ свидътель и

оставатъ въ тъмнина за историята !
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Потръсающата картина отъ смъртьта на Великия Кочо

Чистеменски съ другаригЬ му въ Перущица, които по-на-

пръдъ убиватъ жена и дъца и послъ себе си, описахме на

свое мъсто. Нека минемъ сега къмъ мъртвото, но много

значуще изложение на списъците. Тамъ, редомъ съ възста-

ници, стоятъ имена на немощни старци и жени, кръхки

дввици и бозайничета, избити съ равно ожесточение, като

заклъти врагове. Горчивигв подробности сами удрятъ въ очи,

стига малко да се загледаме въ списъка. ЕдноврЪмено из

лагаме списъка на всички заточени, затваряни, въобще по

страдали.

I. Панагюрище.

а) Убити, изклани и обмени.

год.

1. Велко Г. Бучуклиевъ 30

2. Мар. П. Бучуклиевъ 28

3. Лука Ив. Хитрьова 27

4. Георги Божинъ 2 1

5. М. Ив. Стоименова 20

6. Велко Донковъ 14

7. Цона Донкова 25

8. Стоилъ Шопа 48

9. Илия Стоиловъ 18

10. Стояна Ст. Блтовска 30

1 1 . Стойка Т. Босйова 1 7

12. Крайчо Балиндроковъ 45

13. х. Ст. Балиндроковъ 40

14,. Лула Пан. Поппова 45

15. Дим. П. Петришки 58

16. Павелъ Щърбановъ 45

17. Стана Ст. Пауничина 35

1 8. Лула Пауничина 1 8

19. Давидъ Пауничинъ 16

год.

20. Георги Костурковъ 42

21. Магдалина Власакова 18

Георги Баровъ 36

Георги Гаджовъ 62

Добре Каменски 40

Нено Ив. Пиперковъ 2

Тодоръ Налбатски 30

Хаджи Кръстю 45

Станчо Бошковъ 30

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Стойко П. Нягуловъ 75

Ганчо Дундаровъ 42

Нено Бекяровъ 60

Стойчо Шоповъ 40

Анна Ильова 32

Велко Сжбовъ Илчовъ 62

Дълчо Илчовъ 55

Лулчо Нед. Ланджовъ 27

37. Коста Ушовъ 70

38. Радъ Г. Ушовъ 2
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год.

39. Цвъта Геор. Ушова 2

40. Станчо Мариновъ 26

41. Стаю Дражовъ 76

42. Лулчо Станчовъ 62

43. Иванъ Димановъ 40

44. Кирчо Димановъ 50

45. Кою Нъмски 68

46. Кат. Ил. Калагларска 17

47. Мария Вел. Кацарова 32

48. Мария Лул. Маньова 24

49. Дойка Ан. Шишкова 20

50. Тюл. Н. Караильова 70

51. Лула Ст. Димирова 18

52. Патю Ст.' Димировъ 28

53. Димо Нен. Илповъ 30

54. Дим. Ан. Шишковъ 40

55. Рада Михал. Търлева 85

56. Харал. Д. Шумановъ 18

57. Михо Н. Циганкаровъ 75

58. Петра Мин. Ангьозова 62

59. Добре Кул. Сукленъ 68

60. Анастасъ Хаджи 53

6 1 . Тодоръ Ст. Дъдовъ 4 8

62. Стою П. Куйкинъ 22

63. Двла Пет. Ламбова 17

64. Аджи Паликартъ 56

65. Ив. Лул. Рундаровъ 37 1

66. Нончо Добр. Чуклевъ 38

67. Ник. Добр. Чуклевъ 28

68. Стоянъ Рад. Юруковъ 68

69. Радъ Ст. Юруковъ 45

70. Томе Ст. Юруковъ 35

71. Радъ Ст. Финджековъ 18,

72. Петко Петр. Пърлевъ 6 |

73. Дончо Вел. Чолаковъ 2 1

74. Христю Гешановъ 49

75. Д. Н. Димикатоновъ 51

год.

76. Петра Димикатонова 38

77. Нона Ст. Свинарова 6

78. Радъ Дян. Юруковъ 70

79. П. Сжбевъ Сжбковъ 40

80. Никола Н. Илчовъ 40

81. Димо Н. Илчовъ 43

82. Малея Стояновъ 41

83. П. М. Грозданековъ 22

84. Георги М. „ 18

85. Свъщ. Ив. Ганчовъ 62

86. Василъ Н. Баировъ 36

87. Нейко Пенчовъ 38

88. Вълко Ст. Муховски 18

89. Дойчо Ст. Гарнеовъ 15

90. Пена Ив. Митова 12

91. Петръ Ив. Митовъ 32

92. Делчо Рад. Харъковъ 38

93. Нейко Ст. Чуклевъ 27

94. П. Сжбк. Костурковъ 29

95. Никола Генинъ 27

96. Ник. Върлетинаковъ 42

97. П. Н. Кривитанковъ 50

98. Нена Ив. Михмезова 25

99. Дълчо Чамовъ 42

100. Дъл. Дбйк. Петровъ 47

101. Петко Дъл. Дъйковъ 20

102. Ст. Пеневъ Пжковъ 40

103. Вълчо Петринъ 31

104. Тодоръ Н. Матсвъ 60

105. Цв. С. Фурнаджиевъ 18

106. Пена Кр. Вълнева 28

107. Цвъта Кр. Вълнева 1

1 08. Дона Иос. Керкенякова 28

109. Дим. Н. Копелиски 20

110. Скер. Ив. Гемановъ 55

111. Лулчо Гаджовъ 75

112. Петръ Кривиганчовъ 21
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год.

113. Радъ Л. Балджиевъ 48

114. Патю Л. Петкански 38

115. Дена П. Петканска 10

116. Рада П. Петканска 25

117. Сим. Кур. Фурнадж. 52

1 1 8. Кузма П. Фурнадж. 1 8

1 1 9. Цвъта П. Фурнадж. 1 2

120. Неделя Ст. Белишка 70

121. Цв. Искровъ Мачовъ 70

122. Никола П. Михтезовъ 32

123. Иванъ П. Михтезовъ 21

124. Нена П. Михтезова 17

125. Н. Кост. Златековъ 18

126. Петръ Дошековъ 58

127. Дойка К. Мавруданова 20

128. Дълчо Г. Патърчановъ 51

129. Катетина х. Малеова 12

130. Нено Малеовъ 62

131. Зария Койчовъ 52

132. Лулчо Н. Ковачовъ 72

133. Цвътко Л. Ковачовъ 42

134. Стою Ив. Меченовъ 40

135. Лулчо Н. Джонова 47*

136. Цв. П. Пиперняковъ 32

137. Ат. П. Момековъ 38

138. Мария Т. Самоходова 7

139. Ст. Кр. Самоходовъ 62

140. Курта Л. Петкансковъ 51

141. Рада Пен. Джунова 52

142. Дтла Цв. Топалова 56

14 3. Патю Ил. Радуловъ 68

144. Гена Петр. Радулова 56

145. Вълчо Петринъ 72

146. Добра Г. Дошекова 40

147. Никола Г. Дошековъ 4

148. Марко Н. Пененовъ 49

149. Нейко М. Пененовъ 70

год.

150. Никола С. Скачковъ 2

151. Саво Н. Марековъ 20

152. Стою Ст. Шиндаровъ 2

153. Стоянъ Шиндаровъ 3

154. Курта Л. Петканековъ 32

155. Велко Добр. Маслевъ 16

156. Пена Добр. Маслева 48

157. С. Дим. Сръбрековъ 38

158. Иванъ Ник. Геренски 48

159. Ст. Лул. Скачковъ 75

160. Анна Цв. Джунова 52

161. Цвътко Джуновъ 58

162. Дончо Н. Стръгеловъ 71

163. Мария Т. Бълопитова 47

164. Минко Рад. Джоловъ 39

165. Цона Пен. Хасанова 51

166. Стоянъ Н. Джуджовъ 68

167. Рада Ст. Джуджова 56

168. Стою Ст. Джуджовъ 37

169. Ненка Ст. „ 29

170. Рада Ст. „ 3

171. Дълчо Ст. „ 16

172. Лула Ан. Шушлекова 75

173. Саво Ман. Дошековъ 52

174. Иванъ С. Дошековъ 17

175. Кръстю Ив. Дошековъ 40

176. Петко Чукенековъ 41

177. Стоянъ Ст. Дуджовъ 1

178. Лулчо Н. Савлековъ 70

179. Гина Лул. Савлековъ 75

180. Станисл. Дим. „ 2

181. Петръ Ст. Щърбновъ 37

182. Нона П. Щърбанова 7

183. Ат. Л. Щърбаповъ 42

184. Дончо Стръгеловъ 80

185. Лука Н. Господовъ 25

186. Мария Н. Господова 20
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год.

187. Петръ Ст. Дудековъ 62

188. Лулчо Д. Перфановъ 32

189. Елена Л. Перфанова 3

190. Лула Пен. Бобекова 2

191. П. Дим. Мехтеровъ 3

192. Велко Ст. Тутевъ 86

193. Иванъ П. Шондьовъ 84'

194. Христо Н. Хиндаловъ 88

195. Куна Н. Хиндалова 30

196. Вела С. Коджабашова 43

197. Н. Ст. Коджабашевъ 43

198. Стою Сп. Шиндаровъ 3

199. Янко Ст. Велювъ 20

200. Стояна Г. Гушкова 12

201. Василя Иончова 73

202. Стою Ст. Валяйски 72

203. Анна Рад. Баненска 68

204. Лула Ст. Коджабашева 36

205. Никола Панайотовъ 62

206. Д-вла Н. Панайотова 52

207. Христо Д. Циганина 51

208. Димитръ Хр. Дидовъ 23

209. Мария Хр. Дидова 7 I

210. Дина Хр. Дидова 4

211. Никола Ст. Паровъ 40 1

212. Лулчо Ив. Враювъ 41

2 1 3. Никола Лул. Враювъ 1 6

214. Пен. П. Биволаровъ 60

215. Койна П. Биволарова 55

216. Цв-вта К. Джунова 5

217. Иванъ Ст. Хасановъ 41

218. Патю Илчовъ 61

219. Нона Пат. Илчова 51

220. Илчо Мар. Кюрчиевъ 60

221. Драганъ Хишовъ 92

222. Ив. Петр. п. Толевъ 42

223. Нена П. п. Толева 32

год.

224. Стойка Ив. Конкова 42

225. Нена Ив. Конкюва 12

226. Параш. Ив. Конкюва 6

227. Стойно Ст. Цущековъ 7

228. Мария Ив. Пухова 12

229. Милко Цв. Пуховъ 7

230. Нидълю Ст. Чачовъ 78

231. Иванъ Ст. Радивчовъ 48

232. Свъщ. Лука Динчовъ 48

233. Нена Нид. Матекова 46

234. Радъ Фил. Еничеровъ 45

235. Краичо Серетлиски 70

236. Гена Кривата 69

237. Иванъ п. Павловъ 43

238. Мария Ив. Павлова 38

239 Ст. С. Брадестиловъ 18

240. Димо Н. Илчовъ 32

241. Свъщ. Нист. Неновъ 82

242. Петръ Калаглареца 43

243. Цвъта Ст. Кекова 38

244. Цончо Б. Копрившки 72

245. Кр П. Дюлгеровъ 51

246. Стоянъ Цв. Киринъ 48

247. Ив. Кост. Шиндаровъ 46

248. Филипъ Ив. Узуновъ 30

249. Михо Нов. Джуновъ 64

250. Минко Ю. Бжтовски 3

251. Лулчо Бараровъ 36

252. Св. Георги Футековъ 46

253. Панчо х. Луковъ 38

254. Лулчо П. Докузановъ 68

255. Иванъ Пен. Ралчовъ 60

256. Петра Ил. Муховска 66

257. Ник. Р. Бълопитовъ 57

258. Ст. Пан. Муховица 63

259. Мар. Нет. Юруковъ 50

260. Петра Н. Ангьозова 42
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год.

261. Цв-Ьта К. Джунова 30

262. Цв-вта Г. Костуркова 1 2

год.

263. Ст. П. Сапунджи 45

264. Петко П. Коларовъ 15

1.

2.

3.

4-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

б) Ранени.

Стояна Донкова 60)22.

Дончо Дъл. Донковъ 1

М. Донч. Джапалиева 8

Хяджи Добровица 63

Пеьо Ник. Маньовъ 6

Стоянчо Бекяровъ 23

Георги Кост. Баровъ 2 1

Паликартъ П- Нейковъ 22

Радъ Ив. Гешановъ 46

Ив. Ст. Щарафа 48

Мария Т. Юрукова 40

Ганчо Мар. Вайсиловъ 35

Стойка Н. Беньова

Стоянъ Сим..Фурнадж.

Ос. Д. Керкеняковъ 36

Лула П. Фурнаджиева 13

Стефанъ Р. Каменски 21

Георги Т. Хасановъ 32

Цв-вта Дойчова Дидова 32

Манчо Ган. Клисурски 48

Петръ Геор. Желовъ 4 2

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

20 134.

14 |35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Мария П. Шиндарова 4

Славчо Н. Кърпаровъ 4 1

Цв-бтко Мар. Данековъ 70

Манчо Сав. Дошековъ 8

Никола Сав. Дошековъ 8

Васила Сп. Шиндарова 3 1

Мария Г. Маслюва 28

Георги Рад. Джонювъ 49

Ел. Мих. Шиндарова 40

Сп. В. Коджабашиевъ 3 1

Вела Мар. Шишкова 38

Дишка Сп. Белишка 56

Петръ Н. Кацаровъ 1 8

Стефанъ П. Шоповъ 40

Св-бщ. Г. Керевановъ 52

Рашко Нид. Н-бмски 58

Вас. Г. Веселинековъ 36

Двлчо Лул. Докузановъ 32

Илия Г. Суравилиевъ 1 8

Цвътко Пен. Ралчовъ 39

Ст. Пеневъ Юруковъ 55

в) Затваряни.

Никола Мариновъ 25

Петръ Нягуловъ 2 1

Павелъ Ст. Щърбановъ 27

Георги Власаковъ 38

Вл. Ст. Балабановъ 26

Димитръ Елишки 38

Кръстю Гешановъ 42

Симонъ х. Кириловъ 4 7

9. Цв-Ьта Ив. Щарафа 39

10. Найденъ Ст. Дриновъ 28

11. Иванъ Ил. Парпуловъ 42

12. Сжбко Пенчо Сжбковъ 48

13. Маню Гуговъ 62

14. Нато Ст. П. Стефановъ 40

15. Лулчо Т. Бистрековъ 36

16. Л. П. Безмустакановъ 22
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год.

17. Стоянъ П. Смолаковъ 31

18. Стоно Лук. Гарнеовъ 37

19. Павелъ Н. Делирадовъ 30

20. Томе Ст. Пиклевъ 31

21. Пенчо Ст. Даскаловъ 32

22. Димитръ Н. Райновъ 45

23. Кр. Ст. х. Кръстевъ 42

24. Димитръ Дели Радовъ 14

25. Павелъ х. Симеоновъ 37

26. Коста Т. Керимихчиевъ 43

27. П. Як. Безмустаковъ 62

28. Яко П. Безмустаковъ 62

29. Георги Вел. Пепински 25

30. Свъщ. Н. Чуклевъ 4 1

31. Фил. Ст. Щърбановъ 38

32. Петръ Н. Георгиевъ 36

33. Кръстю Н. Гарчовъ 20

34. Кръстю х. Томовъ 38

35. Георги Нен. Малеовъ 32

36. Койчо Генчовъ 22

37. Димитръ п. Нейковъ 23

38. Димитръ Г. Лангеровъ 38

39. Нешо Радовъ 16

40. Ефтимъ С. Конунарски 42

41. Велко П. Масловъ 27

42. Бойно Д. Ганчовъ 39

43. Спасъ Ст. Шиндаровъ 42

44. Васила Ст. Шиндарова 32

45. Кост. Ст. Геренченина 32

46. Райко Иос. Бълопитовъ 42

47. Димитръ Цв. Данековъ 31

48. Иванъ Лековъ 40

49. Манчо х. Димитровъ 52

год.

50. Петръ Тод. Дъдовъ 30

51. Петръ Ил. Братковъ 37

52. Иванъ Петр. Дудековъ 36

53. Никола Пен. Гюровъ 38

54. Павелъ П. Шоповъ 38

55. Пано Геровъ 48

56. Рашко Нид. Нъмски 58

! 57. Матю Кр. Серетлиски 50

58. Маринъ Ил. Братковъ 37

59. Ив. Илиевъ Попински 32

60. х. Кръстю Налбантовъ 49

61. Дълчо Пет. Гуриновъ 42

62. П. Ст. Брадестиловъ 49

63. Захария Сжб. Койчевъ 38

64. Стоянъ Г. Шоповъ 28

65. Лулчо Мариновъ 32

| 66. Илия Фил. Хжнтовъ 41

| 67. Лулчо П. Раковъ 60

68. Дойчо Лул. Раковъ 32

| 69. Пъчо Лул. Раковъ 35

70. Дъянъ х. Дяковъ 48

71. Христо Ст. Главчовъ 50

72. Св. Панчо Джуджовъ 41

73. Райна п. Георгиева 22

74. Маринъ Д. Шишковъ 43

75. Пенчо Р. Ралчовъ 42

76. Пеню Ил. Перфановъ 62

77. Стоянъ Н. Тропчевъ 58

78. Радъ Дълиниколовъ 65

79. Илия П. Бойкинъ 58

80. Стойко Ст. Цоцорковъ 63

81. Стойко Деризимовъ 65
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II. Копривщица.

а) Убити и обгьсени.

1. Г. Гр. Хлътевъ-Бенковски

2. Тодоръ Л. Каблешковъ

3. Найденъ П. Стояновъ

4. Брайко Еневъ

5. Цоко Ил. Будиновъ

6. Св. Ник. Г. БЪлчевъ

7. Тодоръ Н. Душановъ

8. Тодоръ Малъевъ

9. Павелъ Ив. Фурнаджиевъ

10. Василъ 3. Мангъровъ

11. Кръстьо Н. Радомировъ

12. Кръстьо П. Радомировъ

13. Станко Говедара

14. Хр. Вълковъ Бояджиевъ

15. Андонъ Заевъ Шопътъ

16. Груьо Л. СрЪтковъ

17. Станьо Н. Сапунджиевъ

18. Стойчо Р. Джуджовъ

19. Динчо Бонинъ

20. Бона Майка

21. Неьо Смиловъ воденчарь

22. Мария Неева и д-Ътето й

23. Григоръ Д. Будикатъ

24. Св. Дончо Плачковъ

25. Рашко Ст. Маврудиевъ

26. Стоянъ Инджето

б) Заточвани, затваряни,

ранени и пр.

1. Нешо п. Брайковъ

2. Атанасъ Б. Шабановъ

3. Петръ М. Жилковъ

4. Генчо К. БЪлчевъ

5. Ганчо Н. Млъчковъ

6. Рашко п. Радомировъ

7. Никола Ил. БЪловъждовъ

8. Никола Г. Гайтанековъ

9. Георги Н. Тусуновъ

10. Георги Н. Каменаровъ

11. Георги Н. Тихановъ

12. Недвлко Н. Тихановъ

13. Вангелъ Минчовъ Сърба

14. Генчо Д. Шулевъ

15. Ханчо Хр. Биволаровъ

16. Илия Мангъровъ

17. Никола Въльовъ

18. Тодоръ Филиповъ

19. Св. Илия Кацаровъ

20. Вельо Ат. Сирековъ

21. Луко Ат. Гьотликовъ

22. Либенъ Пападийнъ

23. Пенчо П. Папухчиевъ

24. Никола Н. Чипевъ

25. Филипъ Кр. Бояджиевъ

26. Тодоръ М. Тумангеловъ

27. Костадинъ Н. Юруковъ

28. Ив. Ст. Янтахтовъ

29. Тодоръ Л. Моровеновъ

30. Св. Ив. Ерчевъ

31. Тодоръ И. Душановъ

32. Алекса П. Кесяковъ

33. Найденъ Ив. Шулевъ

34. Тодоръ П. Козинаровъ

35. Вельо Т. Мирчовъ

36. Георги Т. Мирчовъ

37. Иванъ Фурнаджи

38. Якимъ Младеновъ

39. Тодоръ Р. Карамосковъ

. 40. Дамянъ Кескиновъ

41. Матея Н. Кривиралчовъ
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42. Найденъ Панчовъ

43. Симионъ Ниновъ

44. Михаилъ В. Купчиски

45. Петко Н. Карагали

46. Ив. Н. Лютовъ

47. Ганчо К. Старибратовъ

48. Ненчо Н. Осл-вковъ

49. ГГбьо Кр. Бояджиевъ

50. Харалампия Маневъ

51. Ненчо Искровъ

52. Георги К. Анадоли

53. Стоянъ Н. Берберъ

54. Вельо Н. Бояджиевъ

55. Кара Никола Ивановъ

56. Геро Ат. X. Геровъ

57. Дблчо Балабановъ

58. Дойчо Шулевъ

59. Лулчо Крадлековъ

60. Ненчо Л. Крадлековъ

61. Динчо Попадиинъ

62. Дончо Почековъ

I 63. Иове Стефлековъ

64. Стоянъ Стефлековъ

65. Михаилъ Захаралията

66. Василъ Д. Щутковъ

67. Ив. Ц. Загорчиновъ

68. Найденъ Врачовъ

69. Ив. Д. Дебеляновъ

70. Атанасъ Десьовъ

7 1 . Св. Харалампия

72. Св. Павелъ

73. Св. Брайко

74. Св. Стоянъ

75. Найденъ Мъниковъ

76. Славчо X. Д. Кесяковъ

77. Василъ П. Б-влчевъ

78. Брайко Киндековъ

79. Цоко Ив. Голасановъ

| 80. Гаврилъ X. Тодоровъ

8 1 . Двло Н. Бжзевъ

82. Тодоръ Маковъ.

83. Тодоръ Ив. Карапетковъ

III. Пер

а) Убити

1. Петръ Боневъ.

2. Георги С. Пеневъ

3. Тодоръ Ат. Чолаковъ

4. Маташъ Янколовъ

5. Еню Тошевъ

6. Илия Величковъ

7. Тодоръ Величковъ

8. Атанасъ Тошковъ

9. Апостолъ Славчовъ

гщица.1).

и обгьсени.

10. Стоилъ Мандаджиевъ

11. Мария Мандаджиева

12. Архангелъ Арачиевъ

13. Костаки Р. Арачиевъ

14. Атанасъ Р. Арачиевъ

15. Архангелъ Сендовъ

16. Димитръ Р. Андръевъ

17. Димитръ Тонковъ

18. Спасъ Даневъ

1) Този е единствения списькъ, който притежаваме за Перущица н

тоя е, за жалость, твърд* непъленъ.
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19. Костадинъ Дардовъ

20. Стоименъ Дардовъ

2 1 . Грозда Влаева

22. Велика Симонова

23. АндрЪя Ц. Симоновъ

24. Стоянъ Джингаровъ

25. Петръ Бояджиевъ

26. Тодоръ Козаря

27. Илия Стояновъ

28. Христю Ангелиевъ

9. Стоянъ Иовчевъ

. Димитръ Тиловъ

31. Илия Тиловъ

32. Апостолъ Ил. Тупчевъ

33. Илия Рупчевъ

34. Арахангелъ Тотовъ

35. Атанасъ Тотовъ

36. Василъ Толчовъ

37. Стоянъ Дблчовъ

38. Кръстю Гърнаковъ

39. Петръ Гърнаковъ

40. Никола Кушевъ

4 1 . Гължбъ Гинчовъ

42. Арахангелъ Силямовъ

43. Апостолъ Тодорчовъ

44. Мито Боневъ

45. Славе Боневъ

46. Стоянъ Боневъ

47. Павелъ Боневъ

48. Начу Пълевъ

49. Мито Поповъ

50. Люляна Попова

51. Ягода Попова

52. Павлю Доневъ

53. Кръсганъ Доневъ

54. Тота Филипова

55. Атанасъ Муровъ

56. Петръ Ат. Муровъ

57. Гюро Ат. Муровъ

58. Атанаса Ив. Кжнева

59. Никола Г. Къневъ

60. Спасъ Наджевъ

61. Стоянъ Еневъ

62. Костадинъ Тошковъ

63. Кръстю Тошковъ

64. Райка Талепова

65. Стоянъ Динковъ

66. Кирчо Кръстановъ

67. Атанасъ Ствилковъ

68. Никола Кръстенъ

69. Никола Кърпачовъ

70. Атанасъ Т. Кръстевъ

71. Катерина Кръстанова

72. Г. Дачовъ

73. Гюрга Т. Витанова

74. Стаменъ Кърмовъ

75. Костадинъ х. Танковъ

76. Господина Покл. Танкова

77. Никола Гроздановъ

78. Тодоръ А. Табовъ

79. Димитръ Райковъ

80. Стоянъ Добренъ

81. Спаса Добрена

82. Георга Атанасова

83. Пауна Атанасова

84. Никола И. Илиевъ

85. Костадина Христева

86. Илия Киревъ

87. Калоферъ Спасовъ

88. Тодоръ Цачовъ

89. Георги Цачовъ

90. Юрдана Тодорова

91. Василъ Соколски

92. Стоянъ Тотовъ

93. Цв-втко Тотовъ

94. Костадинъ Тотовъ
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95. Георги Тилковъ

96. Рангелъ Тилковъ

97. Къдра Г. Тилкова

98. Атанасъ Д. Тилевъ

99. Павелъ Д. Тилевъ

00. Митра П. Тилева

01. Божия И. Тилева

02. Борисъ П. Тилевъ

03. Марийка И. Тилева

04. Марчо Боженовъ

05. Илия Марчовъ

06. Ст. Цвът. Панагюрецъ

07. Георги Н. Табовъ

08. Тодоръ Д. Кръстевъ

09. Димитръ Кръстевъ

10. Катерина Кръстева

11. Куто Пейчовъ

12. Димитра К. Пейчова

13. Христо К. Пейчевъ

14. Каню Кръстевъ

15. Стоянъ Каневъ

16. Ининка Стоянова

1 7. Стоянъ Р. Кръстевъ

18. Велика Г. Мишова

19. Атанасъ Г. Мишовъ

20. Галипа Г. Мишовъ

21. Иванъ Мишовъ

122. Ковчо Гинчовъ

23. Гюрга Н. Гинчова

24. Спаса Н. Гинчова

125. Гилю Църкаловъ

126. Сиферина Гилева

127. Иванъ Гилевъ

128. Атанасъ Гилевъ

129. Димитръ Георгиовъ

130. Начо Д. Геошовъ

131. Недъля Аризанова

132. х. Тодоръ Гинчовъ

133. Юрдана х. Тодорова

134. Иванъ х. Тодоровъ

135. Никола х. Тодоровъ

136. Цвътко Тековъ

137. Иова Цвъткова

138. Елена Цвътковъ

139 Богдана Цвъткова

140. Христю Цвътковъ

141. Христо К. Гроздановъ

142. Тодоръ Кръстевъ

143. Стоянъ Кръстевъ

14 4. Стсянъ Г. Сърнаковъ

145, Натю Михаловъ

146. Иванъ Натевъ

14 7. Магдалина Натена

148. Велика Натева

149. Райко Каймакановъ

150. Имшерия Р. Каймакановъ

151. Апостолъ Р. Каймакановъ

152. Люляна Р. Каймаканова

153. Стоянка Ставрева

154. Петку Р. Долевъ

155. Илия И. Долевъ

156. Митра И. Куртова

157. Петку Долевъ

158. Рангелъ Т. Долевъ

159. Василъ Г. Куртовъ

1 60. Димитръ Куртовъ

161. Кжта Р. Куртева

162. Велика Р. Куртова

163. Георги А. Пановъ

164. Кръстю Е. Поповъ

165. Николина Кръстева

166. Дачо Ташовъ

167. Иванъ Малинчовъ

168. Димитръ Малинчовъ

169. Иванъ Анастасовъ

170. Костадинъ Пъздеровъ
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171» Иванъ Мочовъ

172. Тодоръ Мочовъ

173. Костадинъ Ссндовъ

174. Рангелъ Пенчовъ

175. Илия Пенчовъ

176. Стоянъ Лозановъ

177. Георги Д. Богоевъ

178. Митро Д. Богоевъ

179. Гизда А. Айвазова

180. Рангелъ Мряновъ

181. Мария Кирева

182. Янко Рангеловъ

183. Георги Ангеловъ

184. Костадинъ Стояновъ

185. Михалаки Стояновъ

186. Спасъ Христевъ

187. Стоянъ Т. Мацовъ

188. Гължбъ Б. Куртовъ

189. Илия Б. Куртовъ

1^0. Тодоръ Дачовъ

191. Георги Дачевъ

192. Гичо Доневъ

193. Митра Гинева

194. Велика Гинева

1 95. Маринъ К. Дордовъ

196. Костадинъ Кривошиевъ

197. Тодоръ Тиловъ

198. Иванъ Тиловъ

199. Стояна Т. Минева

200. Костадинъ Цачовъ

201. Кътю Стоилковъ

202. Димитръ Г. Гинчовъ

203. Любомиръ Д. Гичевъ

204. Магдалина Д. Гичова

205. Велика Д. Гичова

206. ДЪла Г. Гинчева

207. Божия И. Милошова

208. Димитръ С. Каймакановъ

IV. Клисура.

а) Убити и

гол.

1. Андонъ Брайковъ 9

2. Атанасъ Курдалиевъ 70

3. Ана Караджова 60

4. Арменъ Вълчевъ 50

5. Атанасъ П. Минковъ 25

6. Брайковица Минчева 50

7. Божко Петковъ 23

8. Брайко Н. Дръндаровъ 33

9. Велю П. Иончевъ 37 I

10. Власаки Иовковъ 45

11. Гана Ив. Кайдъмова 30.1

12. Галина Кайдъмова 4

обгьсени.

год.

13. Гена Танчева 65

14. Генчо Шойлековъ 100

15. Гешо Т. Балиновъ 35

16. Георги Щърбиятъ 42

17. Георги Ченчевъ 72

18. Гана Калъчева 63

19. Георги Чечката 70

20. Гена Копачева 62

21. Дончо Стоевъ 95

22. Д-влчо Михалевъ 40

23. Д-вла Танкова 28

24. Димитръ Дюлгеровъ
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год.

25. Двлчо Кацаратъ 75 62.

26. Драганъ Карафискинъ 39 63.

27. ДЪлчо Рачевъ 30 ! 64.

28. Захаръ Влайкозъ 90 65.

29. Ив. Н. Козинаровъ 10

30. Ив. Червенаковъ 70

31. Иванъ Дблчовъ 40

32. Иванъ Танковъ 30

33. Ив. Дюлгеринътъ 30

34. Иванъ Романовъ 40

35. Кева П. Джартазанова 10

36. Копчовица Глушкина 70

37. Кирянъ Ц. Алваджиевъ 3

38. Куна Б. Керимидчиска 71

39. Кара Дончо Бахарятъ 60

40. Кунчо Поповъ 42

41. Лулчо Г. Лучевъ 2

42. Лала Брайкова 45

43. Лулчо Божковъ 90

44. Лала Танкова 25

45. Лало Няг. Иосевъ 18

46. Лала Д. Кацарова 30

47. Лало Т. Балиновъ 40

48. Лукия Копчева 20

49. Лалчовица Курдалиска 62

50. Мария Бр. Джеферова 50

51. Мария Теповичарова 20

52. Маню Патуровъ 70

53. Матьо Марковъ 55

54. Мария Петрова 18

55. Мария Хр. Цанчова 25

56. 2 двца Цончеви по 9 м.

57. Мачо Фурнаджията 50

58. Маню Спасовъ

59. Нено Г. Дръндаровъ 70

60. Неда Гуилиова 71

61. Николица Брайкова 50

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

аз.

84

85.

ьб.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.
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год.

Неда Кацарова 60

Никола Калйовъ 25

Нешовица Калйова 50

Нена х. Христева 25

Нона Бр. Минчова 60

Ненка В Петкова 30

Нягулъ Бахаровъ 46

Никола Ив. Караджовъ 33

Недко Курдалиевъ 22

Никола Семерджиевъ 4 0

Нейко Буховъ 60

Никола Балиновъ 40

Пена Павурджиева 70

Пена Д. Стоева 75

Петръ Лъсичевъ 78

Петръ Воденчаровъ 85

Пена Р. Патурова 80

Петръ Нанчевъ 75

Пена Първанова 24

Петко Петровъ 1

Петръ Н. Козинаровъ 5

Пена Д. Стайжикова 74

Попадия Хр. Боядж. 70

Пена Д. Гешова 79

Пена Ник. Дончева 18

Петръ Михаловъ 27

Петръ Джартазановъ 40

Петръ попъ Ивановъ 23

Петъръ Първановъ 60

Ралчовица Керимидч. 70

Радъ Гръмидоловъ 85

Ралчо Романовъ 70

Райка Постелакова 60

Рашко Будаковъ 60

Стеф. Ив. Кайдъмовъ 7

Симеонъ Кайдъмовъ 70

Стайко Радовъ 70

III 27
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год.

99. Стоянъ Пачаржзовъ 70

100. Стефана Д. Кацарова 14

101. Стояна х. Савова 75

102. Стоянъ Десковъ 60

103. Стеф. Двлибекирова 70

104. Стойка Кайдъмова 60

105. Священикъ Божко 50

106. Стою Пауновъ 38

107. Стефанъ Почековъ 26

108. Стефанъ Калчовъ 50

109. Стоянъ Дапковъ 65

110. Стойчо Ласкинъ 34

111. Тотьо Панчевъ 1 5

112. Танко Капановъ 80

113. Тодоръ Козаревъ 36

114. Христо Делибеятъ 52

115. Христовица Цанчева 70

116. Хаджи Калевица 90

117. Хаджи Гергана 70

118. Христо Павурджиевъ 48

119. Хаджи Ганчо Велевъ 65

120. Харал. Ив.Караджовъ 25

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

| 141.

I 142.

гол.

X. Никола х. Савовъ 56

Христо Д. Бояджиевъ 20

Христо Трувчевъ

Цана Георгиева

Цана Първанова

Цанко Петровъ

Цана Н. Козинарова

Цанко Н. Козинаровъ

Черньо Андръевъ

Яко Конаревъ

Яко Гетовъ

? Петровъ Тепович.

?

Ивана Михова

Н. Козинарево

| Папукчиеви

29

25

60

1
2

40

2

23

74

34

2 м.

2 м.

6 м.

2 дни

?

?

Петковъ Иончевъ 3

П. Д. Джартазановъ 12

? Цанкова П. Тепавич. 5

? Георгево Осойченово 1

Брайковица Гавтандж. 40

б) Заточвани и затваряни.

1. Беню Кировъ

2. Велю Дапковъ

3. Ганчо Черневъ

4. Ганчо Лучевъ

5. Генчо Т. Влахлиевъ

6. Георги Шопатъ

7. ДЬлчо Шойлековъ

8. Двлчо Берберовъ

9. Дончо П. Макав-вевъ

10. Иванъ Кондаковъ

1 1 . Илия Зогравски

12. Иванъ Георгевъ

13. Иванъ Бунековъ

14. Кою Червенаковъ

15. Кунчо Ст. Кандуровъ

16. Лало Пенчовъ

17. Лулчо Станковъ

18. Младенъ Дончевъ

19. Минчо П. ЛЪсичевъ

20. Минчо Стайковъ

21. Маринъ Генчевъ

22. Миленъ Треновъ

23. Минко Т. Фурнаджиевъ

24. Нешо Берберовъ
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25. Никола Андръевъ

26. Недълко Петровъ

27. Недко Динчевъ

28. Нешо Налбантина

29. Никола Козинаровъ

30. Нягулъ Дончевъ

31. Петръ Хр. Павурджиевъ

32. Павелъ х. Цанчевъ

33. Петко Г. Шойлековъ

34. Петко Лазаровъ

35. Петръ Глухчевъ

36. Священикъ Божко

37. Священикъ Брайко

38. Священикъ Кръстю

39. Священикъ Стойчо

40. Тодоръ Л. Бояджиевъ

41. Тотю Лазаровъ

42. Тунчо Петковъ

43. Фръго Станевъ

44. Филипъ П. Божковъ

45. Христю Н. Бояджиевъ

46. Христю Ц. Бояджиевъ

47. Христю Ф. Поповъ

48. Христю Г. Пранджовъ

! 49. Цанко Бояджиевъ

50. Цвътко Семковъ

51. Черню Русковъ

V. Батакъ.

Убити и заклани.

ГОД. год.

а) Паунова махала.
18. Филю Лазаровъ 38

19. Георги Филювъ 1

1. Петръ Горановъ 50 20. Стоянъ Паулевъ 10

2. Петръ Триндафиловъ 30 21. Трендафилъ Паулевъ 1

3. София Петрова 8 22. Велю Пауновъ 50

4. Трендаф. Т. Пауновъ 76 23. Тоско Велювъ 23

5. Мария Стефанова 12 24. Тодоръ Велевъ 15

6. Катерина Стефанова 3 25. Георги Велювъ 1 1

7. Райна Стефанова У. 26. Петръ В. Юруковъ 40

8. Владимиръ Ангеловъ 1 27. Мария Петрова 2

9. Продю Шундовъ 55 28. Стефанъ В. Юруковъ 30

10. Димитръ Продюновъ 25 29. Илия Тр. Юруковъ 50

1 1 . Герю Аризановъ 60 30. Злата Трендафилова 70

12. Тоско Герювъ 23 31. Елена Илиева 10

13. Продю Аризановъ 45 32. Катерина Ангетова 2

1 4. Димитръ Продювъ 17 33. Водю Георгиевъ 1

15. Ангелъ Продювъ 15 34. Петръ Я. Треновъ М)

16. Стоянъ Анювъ 45 35. Ангелъ Треновъ 00

17. Димитръ Ст. Анювъ 18 36. Мария Ангелова 50
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гол. :

I

37. Наско Ангеловъ 30 1 74.

38. Ангелина Т. Шутева 50 75.

39. Ванка Т. Шутева 19 76.

40. Ангелъ М. Сираковъ 35 77.

41. Продю Терзиевъ 40 78.

42. Димитръ Продювъ 4 79.

43. Димитръ Терзиевъ 40 80.

44. Тодоръ Терзиевъ 30 | 81.

45. Мария Тодорова 2| 82.

46. Г. Терз. Кръваревъ 45 83.

47. Янка Георгиева 9

48. Тодоръ Георгиевъ 3

49. Христоско Миленкинъ 50

50. Ана Христоскова 45

51. Митю Христосковъ 29

52. Георги Христосковъ 26 89.

53. Тодоръ Аризановъ 4

54. Мария Аризанова 1

55. Младенъ Кошариевъ

56. Злата Младенова

57. Атанасъ Миленкинъ

58. Тоско Атанасовъ

59. Янко Атанасовъ 10

60. Тоско Атанасовъ 8

6 1 . Петра Атанасова 5

62. Георги Ташовъ 45! 99.

63. Дора Г. Ташова 18 100.

64. Зоча Г. Ташова 16 1101.

65. Наско Ганевъ 40 I 102.

66. Елена Наскова 17 103.

67. Нисторъ Ганевъ 50

68. Мария Георгиева 4

69. Нисторъ Георгиевъ 1

70. Илия Ганевъ 46

71. Тодоръ Ганевъ 45 I 108.

72. Илия Хрисчовъ 55 : 109.

73. Петра Бузева 90 | 110.

84.

85.

86.

87.

88.

90.

91.

30 I 92.

28| 93.

48 | 94.

22 95.

96.

97.

98.

104.

105.

106.

107.

гол.

Георги Илиевъ 40

Ванчо Георгиевъ 4

Ангелъ Илиевъ 25

Колю Илиевъ 32

Пеню Таслевъ 69

Петръ Пеневъ 40

Петра Пенева 35

Пена Стоева 48

Атанасъ Костадиновъ' 20

Катерина Василева 25

Иванъ Костадиновъ 18

Катерина Костадинова 1 8

Ваню Гюровъ 18

Петра Гюрова 15

Дойчо Маротинъ 45

Мария Дойчова 1 4

Георги Таслевъ 48

Николина Георгева 45

Илия Георгевъ 15

Стоянка Георгева 1 2

Илия Тодановъ 30

Катер. Ил. Тоданова 30

София Тоданова 60

Катерина Тоданова 27

Стоянъ Дюлгеровъ 60

Петра Ст. Дюлгерова 57

Дим. Ст. Дюлгеровъ 9

Колю Джуриловъ 30

Т. Зеф. Календеркинъ 50

Митю Тодоровъ 25

Атанасъ Джамбазовъ 35

Стоянъ Атанасовъ I 6

Тодоръ Джамбазовъ 38

Колю Джамбазовъ 55

Янко Колевъ 23

Митю Колевъ 12

Илия Колевъ 10
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год.

111. Янко Гор. Янушовъ 50

112. Мария Янкова 48

113. Ваню Янковъ 26

114. Илия Янковъ 16

115. Мария Ванюва 1

116. Русю Горановъ 30

117. Дяля Русева 4

1 18. Мария Русева 2

119. Стояна Горанова 60

120. Георги Нас. Горановъ 26

121. Иванъ Георгевъ V»

122. Георги Нещяревъ 70

123. Гюра Г. Нещяревъ 17

124. Георги А. Нещяревъ 12

125. Тоско А. Нещяревъ 1

126. Георги В. Нещяревъ 25

127. Вранко Пауновъ 30

128. Петра Вранкова V*

129. Петръ Пауновъ 32

130. Нисторъ Гайтанчовъ 75

131. Стоянъ Нисторовъ 35

132. Катерина Георгева*) 23

133. Мария Георгева 2

134. Тодоръ Нисторовъ 18

135. Катерина Тоскова* 10

136. Колю Ташевъ 35

137. Ангелъ Колювъ 6

138. Георги Колювъ 4

1 39. Иванъ Колювъ 1 7г

140. Тяню Дим. Тянчовъ 32

141. Георги Дим. Тянчовъ 26

1 2. Тодоръ Дим. Тянчовъ 20

143. Фикия Димитрова 15

144. Мария Димитрова 40

145. Катерина Димитрова 4

ГОД.

146. Петръ Димитровъ У.

147. Петръ Я. Геревъ 30

148. Доню Я. Геревъ 39

149. Илето Герюво 30

150. Тасю Герювъ 45

151. Митю Ганевъ 40

152. Тодоръ Митевъ 22

153. Начо Ганевъ 68

154. Злата Начева 62

155. Вранчо Начевъ 35

156. Мария Вранчова 1

157. Илия Тосковъ 3

158. Никола Тосковъ 1

159. Колю Ганевъ 20

160. Дяля Ганева 8

161. Недяля Колева 5

162. Мария Колева 2

163. Наско Тиновъ 40

164. Ангелъ Тиновъ 22

165. Стефана Георгева 50

166. Илия Георгевъ 22

167. Нисторъ Ганевъ 45

168. Пена Ганева 35

169. Наско Ганевъ 38

170. Мария Нисторова 12

171. Катерина Нисторова 9

172. Наско Нисторовъ 6

173. Яню Герювъ 55

174. Ангелъ Митевъ 18

175. Петръ Нисторовъ 35

б) Кавлакова махала.

1. Нисторъ Домовчиевъ 60

2. Мария Василева 7

3. Коста Казлъровъ 68

*) Удавена въ воденична коруба
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гол.

4. Рада Костова 65

5. Георги Костовъ 45

6. Митра Георгева 42

7- Стоянъ Георгевъ 8 \

8. Атанасъ Костовъ 35

9. Митю Костовъ 28

10. Никола Митевъ 1

11. Тодоръ Бъбаревъ 30

12. Петра Бабарева 4

13. Лазаръ Гочовъ 70

14. Танка Лазарова 67

15. Вранко Гочовъ 35

16. Дора Здравкова 65!

17. Ангелъ Здравковъ 25

18. Ичко Гочовъ 75

1 9. Кида Ичкова 73 1

20. Георги Зафирковъ 4 5

21. Катерина Георгева 19

22. Ангелъ Бъбаревъ 70

23. Илия А. Бъбаревъ 46 1

24. Тоско Илиевъ 2

25. Никола Илиевъ Уг

26. Върба Димитрова 36

27. Петръ А. Бъбаревъ 18

28. Георги Бъбаревъ 73

29. Гина Георгева 70 1

30. Ангелъ Г. Бъбаревъ 4 5

31. Писа Ангелова 4 3

32. Петръ Ангеловъ 5

33. Георги Ангеловъ 3

34. Ваню Къневъ 70

35. Мария Петрова 4

36. Наско Ван. Къневъ 35

37. Петра Наскова 32

38. Митю Насковъ 10

39. Мария Наскова 8

40. Дим. Ван. Къневъ 28

год.

41. Вана Димитрова 25

42. Писа Димитрова 6

43. Петра Димитрова 4

44. Наско Къневъ 55

45. Павлю Анкинъ 50

46. Пена Павлюва 48

47. Тодоръ Павлювъ 35

48. Катерина Тодорова 2

49. Димитръ Тодоровъ 1

50. Ваню Павлювъ 30

51. Петра Ванюва 26

52. Мария Ванюва 1

53. Пеню Казлъровъ 6

54. Лилка Павлюва 55

55. Колю Павлювъ 35

56. Николина Колева 33

57. Ваню Колевъ 2

58. Митю Пеневъ 32

59. Петра Митева 30

60. Мария Пенева 12

61. Катерина Колева 8

62. Видолъ Казлъровъ 75

63. Капка Видолова 70

64. Петю Видоловъ 50

65. Димитръ Видоловъ 45

66. Вана Димитрова 40

67. Георги Видоловъ 36

68. Илия Хрисчовъ 60

69. София Илиева 1

70. Митю Маринъ 60

71. Тодоръ Митевъ 28

72. Митю Тип. Балиновъ 28

73. Илия Тип. Балиновъ 26

74. Митю Сираковъ 60

75. Стоянка Митева 22

76. Петръ Митевъ 8

77. Трендафилъ Митевъ 6
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год.

78. Петра Митева 4

79. Тодоръ Стоевъ 18

80. Стефанъ Стоевъ 16

8 1 . Антелъ Стоевъ 1 4

82. Митю Стоевъ 12

83. Грозда Пенева 60

84. Петръ Гроздановъ 35

85. Митю Петровъ 30

86. Дялю Пелювъ 70

87. Петра Пелюва 65

88. Георги Дялювъ 50

89. Тодоръ Дялевъ 30

90. Димитръ Тодоровъ 1 0

91. Елена Дялева 32

92. Георги Пеневъ 50

93. София Георгева 45

94. Колю Георгевъ 20

95. Петръ Кузовъ 55

96. Мария Петрова 50

97. Стоянка Петрова 2

98. Велю Пелевъ 65

99. Велика Велева 60

100. Върба Велева 45

101. София П. Пелева 6

102. Тоско Пелевъ 22

103. София Пелева 20

104. Маргалъ Пелевъ 65

105. Катерина Георгева 6

106. Петръ Георгевъ 4

107. Ангелина Маргалева 26

108. Илия Г. Божановъ 55

109. Колю Илиевъ 22

110. Илия Колевъ 4

111. Пеню Божановъ 50

112. Благоя П. Божановъ 30

113. Васила Илиева 1 V»

114. Атанасъ Илиевъ 1

год.

115. Тино Божановъ 60

116. Лена Георгева 6

1 1 7. Дяля Георгева 4

1 1 8. Петръ Георгевъ 1

119. Наско Илиевъ 8

120. Тоско Илиевъ 6

121. Янко Божановъ 50

122. Злата Янкова 45

123. Митю Къневъ 50

124. Върба Митева • 45

125. Елена Митева 10

126. Мария Митева 8

127. Катерина Митева 6

128. Ангелъ Къневъ 45

129. Мария Ангелова 40

130. Димитръ Ангеловъ 16

131. Никола Ангеловъ 12

132. Катерина Ангелова 10

133. Елена Ангелова 8

134. Ваню Къневъ 35

135. Дяля Ванева 30

136. Илия Ваневъ 4

137. Наса Ванева 2

138. Стоянка Ванева 1

139. Вълю Кавлаковъ 70

140. Тоско Вълевъ 4 0

141. Ангелъ Тосковъ 3

142. Петръ Тосковъ 8

143. Наско Кавлаковъ 66

144. Ангелъ Насковъ 45

145. Петра Ангелова 43

146. Писа Ангелова 10

147. Тоско Ангеловъ 6

148. Мария Ангелова 3

149. Димитръ Насковъ 40

150. Гина Димитрова 32

151. Мария Димитрова 16
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152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171 .

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

1 82.

183.

184.

185.

год.

Тоско Димитровъ 7

Петръ Димитровъ 3

София Петрова 24

Ангелъ 1 1етровъ 5

Мария Петрова 2

Петръ Гюровъ 65

Пена Петрова 60

Янко Петровъ 28

Петръ Банчевъ 60

Петръ Николовъ 3

Георги Петровъ 22

Лаза Георгева 18

Мария Георгева 1

Димитръ Петровъ 13

Вълю Банчовъ 57

Димитръ Вълевъ 30

Стоянка Димитрова 28

Ангелъ Димитровъ 6

НедЪля Димитрова 3

Ангелъ Вълевъ 1 4

Трендафила Георгева 22

Петръ Георгевъ 7

Ваню Георгевъ 5

Султана Георгева 2

София Илиева 2

Св-Ьщ. п Петъръ 45

Илия п. Петровъ 23

Петра Илиева 2 мЪс.

1 86.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

Никола п. Петровъ*) 20 | 214

Димитръ Ангеловъ 45

Върба Димитрова 43

Петръ Димитровъ 8

София Димитрова 5

Георги Димитровъ 1

215.

216.

217.

218.

219.

год.

Вълко Кавлаковъ 65

Калина Николова 27

Мария Николова 9

Вана Николова 7

Искра Николова 5

Катерина Николова 2

Димитръ Вълковъ 24

Здравка Димитрова 21

Георги Димитровъ 1

Вълю Горевъ 22

Мария Горева 18

Катерина Вълева 2

Ангелъ Кавлаковъ 70

Груда Ангелова 67

Тодоръ А. Кавлаковъ**)35

Върба Тодорова 33

Груда Тодорова 9

Лаза Тодорова 6

Ангелъ Тодоровъ 3

Митю Балиновъ 70

София М. Балинова 68

Тино М. Балиновъ 48

Дим. Т. Балиновъ 23

Петръ Т. Балиновъ 5

Гълю М. Балиновъ 38

Стоянка Г. Балинова 38

Атанасъ Г. Балиновъ 3

Иванъ М. Балиновъ 43

Фикия Ив. Балинова 43

Атанасъ М. Балиновъ 45

Дора Ат. Балинова 44

Георги Ат. Балиновъ 24

Ангелъ Ат. Балиновъ 19

Стоянка Г. Балинова 24

*) Изр*зани ржцът* на части, поел* ушит*, очитЬ извадени и най-

посл* закланъ.

**) Р*занъ съ ножъ отъ ржц*т*, поел* ушит* и ная-сетн* закланъ-
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220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

Атанасъ Г. Балиновъ

Вана Г. Балинова

Вана Ат. Балинова

Янко Гюровъ

Гюро Я. Гюровъ

Мария Гюрова

Петръ Кърколячовъ

.... П. Кърколячова

Дим. Кърколячовъ

Митра Кърколячова

Илия П. Кърколячовъ

Ангелъ Гюровъ

Петра Анг. Гюрова

София Анг. Гюрова

Петръ Анг. Гюровъ

Катерина Анг. Гюрова

Мария Анг. Гюрова

София Гюрова

Георги Сарафиновъ

Дяля Г. Сарафинова

Стоянъ Г. Сарафиновъ

Георги Н. Сарафиновъ

Петръ Балиновъ

Елена П. Балинова

Христоско Кавлаковъ

Никола Коларевъ

Катер Н. Коларева

Тоско Благоевъ

Елена Т. Благоева

Лаза Т. Благоева

Ат. Н. Мангъровъ*)

Тодоръ М. Мангъровъ

Георги М. Мангъровъ

Никола Т. Мангъровъ

Атанасъ Поповъ

год.

3

1

8

62

255.

256.

257.

258.

38 259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

38

60

55

52

V.

50

48

15

10

5

3

75 272.

60 273.

541274.

281275.

3 | 276.

62

19

62! 279.

35 280.

1 281.

65(282.

63 283.

284.

23 [285.

48;286.

44 287.

2 288.

55 289.

277.

278.

год.

Катерина Ат. Попова 3

Георги М. Балиновъ 40

Петра Г. Балинова 36

Нисторъ Милевъ 60

Сеферинъ Нисторовъ 36

Петръ Нисторовъ 34

Катерина Петрова 31

Никола Петровъ 2

Ангелъ Нисторовъ 32

Тодоръ Ангеловъ 1

Колю Василевъ 40

Тодора Василева 70

Никола Т. Василевъ 3

Стояна П. Доганова 40

Мария П. Доганова 1 2

Пуню Догановъ 60

Тодоръ П. Догановъ 40

Петра Тодорова 38

Димитръ Тодоровъ 20

Василъ Тодоровъ 13

Мария Тодорова 8

Стефана Тодорова 2

Димитръ Пуневъ 35

Мария Димитрова 3

Георги Димитровъ 1

Иванъ Пуневъ 30

Дяля Пунева 18

Благоя Догановъ 60

Георги Благоевъ 35

Димитръ Георгевъ 6

Тодоръ Благпевъ 30

Юрданъ Благоевъ 15

Димитръ Божовъ 22

Никола Божовъ 18

Катерина Божова 15

*) Рязали му частигЬ : ушигЬ, извъртяни очигЬ, рЪзанн ржцЪтЪ

и сЪчено гЬлото на части.
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290. Стоянъ Божовъ

29 1 . Стоянка Божова

292. Тодоръ Догановъ

293. Димитръ Тодоровъ

29 4. Гюргя Димитрова

295. Илия Димйтровъ

296. Катерина Димитрова

297. Ивана Димитрова

298. Митра Димитрова

299. Нидяля Димитрова

300 Никола П. Поповъ

301. Елена Николова

302. Дяля Николова

303. Георги Ивановъ

304. Свъщ. Нейчо Пауновъ

305. Стефана Нейчова

306. Стоянъ Мяховъ

307. Милана Михова

308. Вана Стоянова

309. Яню Мяховъ

310. Георги Янювъ

311. Ангелина Ангелова

312. Пуню Мяховъ

313. Тянка Пунева

314. Златанъ Пуневъ

315. Ангелъ Димовъ

316. Гина Димона

317. Елена Ангелова

318. Петръ Ангеловъ

319. Георги Ангеловъ

320. Гюра Димовъ

321. Мария Митева

322. Илия Димовъ

323. Иванъ Илиевъ

324. Илия Ивановъ

325. Гюра Димовъ

326. Георги Пейчиновъ

год.

10 327.

7 328.

65:329.

45 1330.

40 | 33 1 .

18 332.

14 ! 333.

12 334.

10 : 335.

б!336.

50 337.

16 338.

101339.

2 340.

55 ! 341.

161342.

401343.

65;344.

3 1 345.

70 | 346.

40;347.

71348.

651349.

63 350.

32 351.

451352.

751353.

42 | 354.

18 355.

4 356.

40 '357.

год.

София Георгева 75

Иванъ Георгевъ 40

Дяля Иванова 10

Тоско Ивановъ 6

София Иванова 1

Илия Георгевъ 35

Зоча Илиева 32

Петра Илиева 3

Ангелъ Илиевъ V»

Велю Георгевъ 55

Атанасъ Велювъ 32

Марена Атанасова 30

Димитръ Атанасовъ 3

Димитръ Велевъ 20

Тодоръ Велевъ 1 7

Димитръ Георгевъ 25

Ангелъ Георгевъ 20

Дяля Тодорова 4 7

Петра Тодорова 5

Катерина Тодорова 3

Стоянка Тодорова 1

Ивана Димитрова 4 3

Тодоръ Димйтровъ 1 0

Дяля Димитрова 8

Георги Семерджиевъ 35

1 358.

70 359.

25 360.

1 361.

50 362.

80 363.

Ергения Георгева

Стоянка Георгева

Катерина Георгева

Мария Георгева

Дяля Георгева

Георги Ил. Димовъ

Георгевъ

Чиню Пейчиновъ

Николина Чинева

Мария Чинева

Митра Чинева

Елена Чинева

33

8

6

4

1

40

55

12

< .

6

4
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год.

364. Гюра П. Пейчиновъ 40

365. Фикия П. Пейчинова 60

366. Петра П. Пейчинова 38

367. Тянка Гюрова 19

368. Фикия Гюрова 8

369. Тодоръ Пуневъ 20

370. Пуню Пейчиновъ 35

371. Димитръ Пейчиновъ 30

372. Писа Димитрова 28;

373. Коста Ристевъ 45

374. Божия Костова 43

375. Петра Костова 7

376. Здравка Костова 3

377. Стоянъ Ристевъ 40

378. Яна Стоянова 7

379. Божия Стоянова 4

380. Вранко Томовъ 28

381. Ванчо Вранковъ 2 мът.

382. Ангелъ Томовъ 20

383. Ангелъ Динковъ 13

384. Дяля Динкова 7

385. Ангелъ Митевъ 19

'386. Елена Митева 2

387. Наско Вранчовъ 55

388. Георги Чалмовъ 54

389. Здравка Георгева 52

390. Ванчо Вранчовъ 28

391. Пуню Вранчовъ 30

392. Петра Пунева 1 '/,

393. Пуню Вранчовъ 5Ь

394. Вранко Пуневъ 37

395. Георги Пуневъ 36 1

396. Елена Георгева 1 V»

397. Стефанъ Вранковъ 5

398. Ангелъ Пейчиновъ 40

399. Атанасъ Ангеловъ 2

ГОД.

в) Стойчова махала.

1. Стоянъ Пр. Стойчовъ 47

2. Петра Стоянова 2

3. Митю Пр. Стойчевъ 40

4. Тодоръ Митевъ 16

5. Николина Митева 13

6. Атанасъ Митевъ 8

7. Яна Митева %

8. Ангелъ Пр. Стойчевъ 36

9. София Ангелова 32

10. Мария Ангелова 10

11. Христоско Ангеловъ 6

12. Георги Ангеловъ
1 '

<

13. Митю В. Ралевъ 50

14. Велю Митеиъ 14

15. Мария Митева 12

16. Николина Митева 9

17. Георги Циговъ 56

18. Илия Георгевъ 30

19. Георги Илиевъ 4

20. Ангелъ Илиевъ 2

21. Атанасъ Илиевъ 27

22. Тоско Илиевъ 4

23. Тошо Циговъ 35

24. Митю Тошевъ 8

25. Ванка Ангелова 47

26 София Ангелова .'2

27. Тома Ангелсвъ 8

28. Тодоръ Ц. Колчовъ 40

29. Колю Църпювъ 65

30. Мария Колева 55

31. Върбю Църпювъ 15

32. Митра Колюва 30

33. Атанасъ Колювъ 18

34. Никола Върбювъ 3

35 1
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год. I год.

36. Иванъ Каладжигки 55 1 73. Христоско Слаевъ 50

37. Тяна Каладжиска 75 , 74. Мария Христоскова 14

38. Трендафилъ Цитовъ 85 \ 75. Ангелъ Христосковъ 19

39. Калина Трендафилова 70 76. Мария Христоскова 18

40. Тошо Трендафиловъ 40 77. Момче некръстено 7 дни

41. Георги Трендафиловъ 32 , 78. Ивана Христоскова 8

42. Искра Георгева У* 79. Анчо Сираковъ 50

43. Димитръ Поповъ 55 80. Велика Анчова 48

44. Тодоръ Димитровъ 30 81. Димитръ Анчовъ 20

45. Писа Тодорова 27 82. Петръ Анчовъ 18

46. Дяля Тодорова 6 83. Мария Анчова 10

47. Вана Тодорова 3| 84. Колю Чинговъ 40

48. Илия Димитровъ 28 1 85. Петра Чингова 59

49. Тоско Димитровъ 26 86 Колева 7

50. Петра Димитрова 20 87 Колева 5

51. Катерина Димитрова 17; 88. Георги Христосковъ 35

52. Христоско Кривовъ 60 89. Петра Христоскова 55

53. Колю Христосковъ 32 90. Петръ Георгевъ 2

54. Мария Колева 30 91. Георги Христосковъ 35

55. Катерина Колева 5| 92. Илия Христосковъ 32

56. Петра Колева 2 , 93. Петра Илиева 1

57. Митю Христосковъ 30 ; 94. Дора Нисторова 65

58. Андрея Митевъ 4 1 95. Нисторъ Ичимовъ 65

59. Георги Веселиновъ 50 96. Риса Нисторова 62

60. Мария Георгева 48 97. Наско Ичимовъ 4 5

61. Тоско Георгевъ 26 98. Илия Ичимовъ 30

62. Димитръ Георгевъ 17 99. Петра Илиева 2

63. Богданъ Веселиновъ 45 100. Димитръ Ичимовъ 22

64. Ангелъ Богдановъ 21 101. Дяля Тупузова 68

65. Тодоръ Богдановъ 2,102. Тодоръ Ярковъ 45

66. Атанасъ Латевъ 32 103. Катерина Яркова 35

67. Петра Атанасова 4; 104. Стоянъ Тодоровъ 6

68. Божия Атанасова 2; 105. Петръ Тодоровъ 4

69. Никола Колунчевъ 50! 106. Петра Тодорова 12

70. Илия Николовъ 30 107. Илия Ярковъ 55

71. Зоча Илиева 27 108. Доню Илиевъ 23

72. Митра Илиева 2 109. Ничка Тип. Недева 20
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год.

110. Янко Недевъ 60

111. Ангелъ Т. Комшуто 55

112. Амшерия Т. Комшуто

113. Петра Ангелова 50-

114. Георги Ангеловъ 16

115. Тодоръ Ангеловъ 14

116. Лазаръ Ангеловъ 12

117. Ваню Ангеловъ 9

118. Катерина Ангелова 6

119. Стоянка Ангелова 2

120. Лазаръ Тод Комшувъ 26

121. Пеню Кремдювъ 70

122. Илия Пенювъ 35

123. Стоянка Илиева 2

124. Димитръ Манолевъ 40

125. Писа Димитрова V»

126. Илия Манолевъ . 31

127. Стефана Ил. Манолева 25

1 28. Петръ Ил. Манолевъ 6

129. Стоянъ Ил. Манолевъ 3

130. Иванъ Манолевъ 40

131. Стефана Ил. Манолева 6

132. Божия Ив. Манолева 3

133. Петръ Бояджикинъ 50

134. Нейчо Неневъ 70

135. Ваню Н. Неневъ 50

136. Писа Ванюва 48

137. Иванъ Тодоровъ 1

138. Нейчо Ванювъ 18

139. Божия Ванюва 14

140. Петръ Ванювъ 4

141. Георги Пейч. Чинювъ 28

142. Николина Георгева 7

143. Ангелъ Георгевъ '/г

144. Георги Циговъ 28

145. Искра Цигова 60

146. Никола Георгевъ 7

147. Искра Георгева

148. Николина Георгева

149. Пеню Манолевъ

150. Георги Пенковъ

151. Петръ Георгевъ

152. Тодоръ Георгевъ

153. Янко Тянкинъ

154. Петра Янкова

155. Димитръ Янковъ

156. Илия Янковъ

157. Катерина Янкова

158. Георги Калеевъ

159. Янко Георгевъ

160. Мария Янкова

161. Стоянка Георгева

162. Петра Янкова

163. Ангелъ Неневъ

164. Наско Ангеловъ

165. Вана Ангелова

166. Димитръ Неневъ

167. Ангелъ Димитровъ

168. Катерина Димитрова

169. Начу Ненювъ

170. Злата Начова

171. Георги Начовъ •

172. Петра Начова

173. Георги Лукаревъ

174. Стоя Георгева

175. Стоилъ Георгевъ

176. Гина Стоилова

177. Катерина Стоилова

178. Петра Стоилова

179. Божу Нен. Кормушовъ 50

180. Димитръ Божовъ 9

181. Водю Стойчовъ 68

182. Божа Водюва 65

183. Димитръ Водювъ 27

ГОЯ-

V

2

70

40

4

2

40

37

7

5

3

75

40

37

23

16

34

V,

4

48'

7

V.

42

39

1

5

80

78

31

26

3

IV.
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184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

Митю Водювъ

Тода Митова

Стефанка Митова

Стойчо Стойчовъ

Димитръ Стойчовъ

Никола Стойчовъ

Петра Николова

Стойчо Николовъ

Катерина Стойчова

Стоянка Стойчева

Мария Стойчева

Петра Стойчова

Никола Димитровъ

Катерина Димитрова

год.

27

24

48

19

60

58

41

39

8

5

27,

4

2

Яна Стойчова 68

Георги Пр. Стойновъ 27 I

Петра Георгева 25

Мария Георгева 5

Божия Георгева 3 |

Злата Върбювъ 7

Димитръ Гарабитовъ 44

Мария Д. Гарабитова бУг

Стойчо Д. Гарабитовъ 4

Митю Латевъ 70

Илия М. Латевъ 20

Наско Телениковъ 51

Писа Наскова 47 |

Ванка Наскова 10:

София Наскова 7 ,

Георги Насковъ 7

Никола Насковъ 4

Георги Латевъ 58

Божия Георгева 55

Ангелъ Георгевъ 25

Стоянка Георгева 8

Димитръ В. Латевъ 40

Гина В. Латева 61

год.

221. Фикия Димитрова 13

222. Катерина Димитрова 1 1

223. Велю Лич. Рисковъ 43

224. Георги Лич. Рисковъ 33

225. Ангелъ Лич. Рисковъ 29

226. Пеню Рисковъ 83

227. Гина Пенюва 81

228. Яню Пенювъ 38

229. Наско П. Рисковъ 35

230. Петръ В. Рисковъ 45

231. Благоя В. Рисковъ 26

232. Колю Калеювъ 83

233. Колю Кол. Калеевъ 4 3

234. Стоянъ Кол. Калеевъ 4о

235. Димитръ Стояновъ 26

236. Мария Стоянова 12

237. Георги Т. Калеювъ 45

238. Велю Калеювъ 53

239. Яна Велюва 51

240. Димитръ Велювъ 17

241. Георги Ван. Калеювъ 31

242. Яна Георгева 28

243. Вана Георгева 17

244. Николина Ванева 60

245. Трендафилъ Пуневъ 31

246. Наско Герджиковъ 55

247. Иванъ Герджиковъ 40

248. Георги Герджиковъ 25

249. Ангелъ Герджиковъ 31

250. Ангелъ Герджиковъ 66

251. Костадинъ Ангеловъ 45

252. Наско Гернжиковъ 55

253. Толю Насковъ 18

254. Иванъ Герджиковъ 50

255. Петра Иванова 45

256. Георги Герджиковъ 35

257. Наса Георгева 32



Заклани, обесени и пр. 431

год.

258. Димитръ Георгевъ 2

259. Колю Герджиковъ 38

260. Митю Мерджановъ 55 I

261. Христю Герджиковъ 60

262. Петръ Христевъ 28

263. Димитръ Христевъ 22

264. Христю Герджиковъ 58

265. Лазю Герджиковъ 30

266. Божия Лазева 27

267. Николина Лазева 3 I

268. Писа Пеюва 50

269. Георги Пеювъ 25

270. Георги Пеювъ 22

271. Тодоръ Пеювъ 80

272. Иванъ Пеювъ 30

273. Личко Капсъзовъ 60

274. Върба Личкова 58

275. Янко Личковъ 28

276. Лаза Личкова 22

277. Дяля Личкова 12

278. Тодоръ Миржановъ 63

279. Янко Тодоровъ 30

280. Колю Миржановъ 80

281. Стефана Вълева 45

282. Георги Вълевъ 5

283. Ангелъ Н. Мерджановъ 35

284. Христю Герджиковъ 65

285. Петръ Христевъ 28

286. Димитръ Христевъ 22;

г) Самунева махала.

1. Петръ Я. Станковъ 38

2. Здравка Петрова 36

3. Георги Петровъ 4

4 Петрова 2 ,

ГОД.

5. Гюргя Я. Станкова 80

6. Димитръ Станковъ 32

7. Петръ Димитровъ 2

8. Мария Димитрова 3 м-бс.

9. Христю Я. Станковъ 50

10. Янко Христевъ 10

1 1. София Наскова 1

12. Ваню М. Станковъ 28

13. София Ванева*) 25

14. Димитръ Ваневъ 2

1 5. Тодоръ Топаловъ 40

16. Стояна Тодорова 35

17. Митра Тодорова 12

18. Петръ Тодоровъ 10

1 9. Благоя Тодоровъ 7

20. Ирина Тодорова 2

21. Наско Я. Станковъ 45

22. Христоско Н. Станковъ 8

23. Катерина Н. Станкова V»

24. Янко Станковъ 70

25. Николина Янкова 68

26. Дели-Колю Коларевъ 70

27. Вана Колева 65

28. Стоянъ Колевъ 30

29. Николина Стоянова 3

30. Благоя Стоянова 1

31. Янко Колевъ 20

32. Колю Геошевъ 50

33. Ивана Ст. Жил-взкова 70

34. Стефана Петрова 33

35. Ирина Петрова 12

36. Елена Петрова 10

37. Илия Петровъ 2

38. Марга Крушарова 70

39. Ифтимъ Крушаровъ 40

!) Разпрана и убито д-Ьтето въ корема й.
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год год.

40. Божия Ифтимова 38 77. Мария Маргалева 18

4 1 . Тоско Ифтимовъ 13 78. Тоско П. Хаджиевъ 40

42. Елена Ифтимова 5 79. Вана Тоскова 36

43. Янко Вл. Шаровъ 50 80. Божия Тоскова 12

44. Велика Янкова 48 81 4

45. Георги Янковъ 10 82 V,

46. Злата Петрова 40 83. Злата Газинчова 70

47. Никола Петровъ 15 84. Злата Ангелова 18

48. Димитръ Петровъ 12 85. Божия Ангелова 12

49. Нед-вля Петрова 9 86. Георги Ангеловъ 10

50. София Триндафилова 32 87. Иванъ Ангеловъ 7

5 1 . Стоянка Триндафил. « 88. Тодоръ Ангеловъ 3

52. Катер. Триндафилова 6 89. Благоя Ангеловъ 3

53. АтанасъП. Кирломовъ 40 90. Петко Газинчовъ 48

54. Анастаса Атанасова 39 91. Димитръ Петковъ 18

55. Риса Атанасова 1 92. Катерина Петкова 11

56. Янко Кюрломовъ 39 93. Ваню Тикваря 80

57. Тоско Янковъ 16 94. Стокя Ванюва 77

58. Янко Н. Джурковъ 75 95. Ангелъ Ванювъ 35

59. Дора Янкова 70 96. Георги Ангеловъ 4

60. Гълю Янковъ 40 97. Илия Ив. Тикваревъ 45

61. Босила Гълева 38 98. Николина Илиева 40

62. Катерина Гълева 8 99. Иванъ Илиевъ 15

63. Ванка Гълева 6 100. Ангелъ Илиевъ 18

64. Дора Гълева 3 101. Никола Илиевъ 12

65. Петръ Гълевъ 1 102. Петръ Илиевъ 5

66. Димитръ Г. Джурковъ 50 103. Костадинъ Илиевъ 3

67. Стоянка Димитрова 40 104. Георги Ив. Тикваревъ 40

68. Мария Димитрова 15 105. Катерина Георгева 3»

69. Божия Димитрова 8 106. Ваню Георгевъ 14

70. Никола Димитровъ 4 107. Ангелъ Георгевъ 12

71. Георги Димитровъ V. 108. Никола Георгевъ 9

72. Янко Газинчовъ 55 109. Нейчо Георгевъ 7

73. Тодоръ Янковъ 30 110. Василъ Георгевъ 4

74. Божия Тодорова 1 111. Петръ Георгевъ 1

75. Димитръ Янковъ 18 112. Мария Янкова 48-

76. Ваню Янковд> 9 113. Димитръ Янковъ 18
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114. Стоянка Янкова

115. Тодоръ Янковъ

1 1 6. Петръ Янковъ

1 1 7. Ангелъ Янковъ

1 1 8. Мария Тодорова

119. Ива Тодоровъ

120. Катерина Тодорова

121. Георги Карлюковъ

122. Тянка Карлюкова

123. Петръ Георгиевъ

124. Гина Петрова

125. Димитръ Петровъ

126. Катерина Петрова

127. Стоянка Петрова

128. Димитръ Георгевъ

129. Гела Димитрова

130. Никола Димитровъ

131. Бисера Георгева

132. Димитръ Георгевъ

133. Илия Русевъ

134. Марга Илиева

135. Мария Илиева

136. Гина Янкова

137. Тодоръ Янковъ

1 38. Николина Тодорова

139. Янко Тодоровъ

140. Тянко Янковъ

141. Ангелъ Шикринъ

142. Димитръ Ангеловъ

143. Илия Ангеловъ

144. Мария Ангелова

145. Илия Карагьозовъ

146. Николина Илиева

147. Дойчо Шикринъ

148. Грозда Дойчова

149. Митю Дойчовъ

150. Николина Дойчова

История на Априлското

год. год.

14|151. Стоименъ Митевъ 22

10 152. Тошо Коралиевъ 70

7 I 153. Върба Тошова 60

4 '154. Георги Тошовъ 35

8 | 1 55. Ваню Георгевъ 2

5 |156. Вълю Тошовъ 25

2 157. Катерина Вълева 2

65 158. Хаджи Янко 55

60 159. Марга Янкова 53

35 160. Тодоръ Янковъ 30

33 161. Мария Тодорова 1

8 1 62. Филипъ Коралиевъ 75

5 163. Тоско Филиповъ 35

2 ! 164. Дора Тоскова 32

28 | 165. Мария Тоскова 8

25 I 166. Иванъ Тосковъ 1

2 | 1 67. Тодоръ Филиповъ 28

481168. Гълю Филиповъ 22

20 169. Петръ Филиповъ 19

48! 170. Стойко Овчара 70

171. Георги Стойковъ 45

172. Върба Георгева 42

173. Тоско Георгевъ 25

30 1 174. Вана Тоскова 2

28 175. Ангелъ Стойковъ 40

2 176. Злата Ангелова 38

17 177. Никола Марудинъ 68

48 178. Маруда Николова 65

23 1 179. Вана Иванова 35

18 180. Димитръ Ивановъ 8

7 181. Петръ Ивановъ 5

45 I 182. Стефанъ Ивановъ 3

42 1 183. Петко Везевъ 72

60 '184. Стояна Петкова 70

581185. Ангелъ Петковъ 22

28 | 186. Илия Петковъ 30

20 ! 187. Стефана Илиева 2

възстание. т. III 28

8

6

60
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гол.

188. Петръ Петковъ 42

189. Стефана Петрова 2

190. Мария Георгева

191. Елена Георгева Г

192. Божа Иванова 55

193. Тодоръ Пенчовъ 57

194. Риса Тодорова 55

195. Петръ Тодоровъ 22

1 96. Благоя Тодоровъ 18

197. Злата Тодорова 1 1

198. Колю Вълчиновъ 50

199. Катерина Колева 17

200. Никола Благовъ 25

201. Димитръ Николовъ 1

202. Мария Николова 4,

203. Тодоръ Благовъ 15

204. Петра Петрова 36

205. Благоя Петровъ 13

206. Мария Петрова 1

207. Илия Благовъ 29

208. Елена Илиева 4

209. Янко Илиевъ 1

210. Илия Грозевъ 50

211. Дора Илиева 48

212. Ангелъ Грозевъ 45;

213. Димитръ Ангеловъ 18

2 1 4. Ангелъ Терзията 40

|

д) Климентова махала.

1. Дойко Т. Климентовъ 105

2. Лазаръ Шопа 50

3. Писа Лазарова 47

4. Димитръ Лазаровъ 25

5. Тошо Лазаровъ 22

6. Илия Лазаровъ 18

7. Ангелъ Димитровъ V»

8. Заф. Ив. Каркулевъ 70

гоя.

9. Иванъ Зафировъ 48

10. Катерина Иванова 45

11. Василъ Ивановъ 15

12. Илия Зафирковъ 40

13. Ивана Илиева 38

14. Стоянка Илиева 3

15. Катерина Илиева 1

16. Тодоръ Зафирковъ 35

17. Стояна Т. Каркулева 33

1 8. Триндаф. Д. Каркулевъ 20

19. Магдал. Д. Каркулева 18

20. Вълю Пен. Мирчевъ 50

21. Петра Вълева 48

22. Мария Вълева 6

23. Ангелъ Вълевъ 3

24. Тодоръ Пен. Мирчовъ 26

25. Петръ Тодоровъ 1

26. Найчо Ст. Коларевъ 60

27. Петръ Н. Коларевъ 32

28. Мария Петрова 30

29. Найчо Петровъ 3

30. Ив. Найчовъ Коларевъ 27

31. Ангелъ Найчовъ 24

32. Петръ Георгевъ 28

33. Ангелина Петрова 3

34. Елена Петрова 1

35. Илия Георгевъ 25

36. Ангелъ Георгевъ 8

37. Катерина Георгева 15

38. ' Върба Георгева 3

39. Гина Петрова 47

40. Горю Тяневъ Цуревъ 60

41. Тоско Горевъ 15

42. Нед-вля Горева 8

43. Петръ Тян. Цуревъ 55

44. Тоско Петровъ 3

45. Георги Тош. Чърковъ 35
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год. !

46. Фикия Георгева 32

47. Димитръ Ф. Гърковъ 36

48. Писа Димитрова 34

49. Мария Димитрова 15

50. Ангелъ Димитровъ 6

5 1 . Тодоръ Димитровъ 1 2

52. Илия Димитровъ 3

53. Върба Димитрова 1

54. Илия Фил. Гърковъ 32

55. Митра Ил. Гъркова 30

56. София Ил. Гъркова 1

57. Петра Радева 26

58. Мария Радева 2

59. Тодоръ М. Хаджиевъ 38

60. Мария Тодорова 36

6 1 . Елена Тодорова 1 5

62. Димитръ Тодорови 12

63. Стояна Тодорова 10

64. Петра Тодорова 6

65. Никола Ат. Везсвъ 32

66. София Ник. Везева 30

67. Мария Ник. Везева 10

68. Ангелъ Ник. Везевъ 8

69. Гюргя Д. Ташкова 50

70. Василъ Д. Ташковъ 1 8

71. Димитръ Клинчевъ 40

72. Георги Каркулевъ 38

73. Петръ Георгевъ 10

74. Фикия Георгева 8|

75. Стоянъ Георгевъ 1 !

76. Янко Фил. Коралевъ 30

77. Дяля Янкова 3

78. Наско Русевъ 50

79. Мария Наскова 45

80. София Наскова 15

81. Стоянъ Насковъ 5

32. Ангелъ Русевъ 40

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

1 12.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

год.

Никола Ангеловъ 7

Русю Ангеловъ 3

.... Ангеловъ 1

Дим. Ф. Коралиевъ 26

Писа Димитрова 3

Ваню Коралиевъ 50

Вана Ванюва 45

Тодоръ Ванювъ 8

Димо Клинчовъ 70

Дора Димова 65

Тодоръ Димовъ 38

Наско Тодоровъ 5

Ваню Дим. Клинчовъ 35

Ангелъ Ванювъ 6

Ванка Ванюва '/8

Димитръ Т. Клинчовъ 70

Амшерия Димитрова 65

Василъ Димитровъ 25

Колю Василевъ 1

Никола В. Клинчовъ 40

Мария Николова 40

Зоча Николова 10

Паса Николова 8

Петръ Николовъ 6

Димитръ Николовъ 1

Стоянъ Дим. Клинчовъ 38

Катерина Стоянова 1

Паско Руневъ 30

Писа Паскова 28

Трендафила Паскова 8

Георги Пасковъ 5

Петръ Пасковъ 3

Тодоръ Тян. Руневъ 50

Доста Тодорова 45

Мария Тодорова 12

Катерина Тодорова 10

Наско Пълевъ 70
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год. ГОД.

120. Катерина Наскова 15 158. Николина Христоскова 8

121. Петръ Насковъ 6 159. Коста Чаушовъ 55

122. Митра Наскова 4 160. Доню Костовъ ■ 25

123. Дяля Наскова '/* 161. Вълю Джурковъ • 60

124. Малинъ Пун. Пълевъ 40 162. Николина Вълева 57

125. Малина Малинова 15 163. Катер. Триндафилова 1

126. Ангелъ Малиновъ 6 164. Ваню Вълевъ 12

127. Петра Малинова 4 165. Ваню Джурковъ 70

128 Ванка Малинова 2 166. Петръ Ванювъ 30

129. Тодоръ Пун. Пълевъ 22 167. Стойна Петрова 27

130. Ленка Тодорова 2 168. Мария Петрова 4

131. Стойчо Тян. Цуревъ 69 169. Георги Петровъ 1

132. Стоянъ Стойчовъ 35 170. Петра Георгева 21/*

133. Катерина Стойчова 5 171. Владо Ваневъ 20

134. Андрея Ст. Цуревъ 30 172. Катерина Ванева 10

135. Юрданъ Андръевъ 1 м. 173. Ванчо Ванчовъ 70

136. Димитръ Ст. Цуревъ 27 174. Петръ Георгевъ 13

137. Мария Димитрова 2 175. Наско Георгевъ 3

138. Дъте некръстено 3 дни 176. Илия Ванчовъ 40

139. Петръ Ст. Цуревъ 24 ! 177. Вълю Газинчовъ 70

140. Георги Стойчевъ 20 178. Босила Вълева 65

141. Митю Тян. Цуревъ 80 179. Ванка Богдюва 32

142. Тинка Митева 70' 180. Вълю Богдювъ 3

143. Стойчо Митевъ 35 181. Босиля Горюва 1

144. Писа Стойчева 34 182. Петръ Газ. Зеленчовъ 60

145. Катерина Стойчева 5 183. Здравка Петрова 58

146. Дяля Стойчева 2 184. Доню Петровъ 28

147. Стоянъ Мит. Цуревъ 55 185. Стоянъ Терзиски 30

148. Петра Стоянова 10 186. Мария С. Терзиска 2

149. Мария Стоянова 6 187. София Лаз. Терзиска 45

150. Маргита Стоянова 4 188. Вълю Лаз. Терзиски 15

151. Писа Лазина 8 189. Тодоръ Лаз. Терзиски 12

152. Катерина Стоянова 1 190. Никола Лаз. Терзиски 8

153. Тодоръ Ристевъ -50 191. Мария Лаз. Терзиска 10

154. Димитръ Тодоровъ 22 192. Злата Лаз. Терзиска 5

155. Христоско Тодоровъ 15 193. Ангелъ Самуневъ -35

156. Иглика Христоскова 54 194. Писа Вел. Самунева 90

157. Василъ Христосковъ 11 195. Георги Тод. Пенчовъ 30
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196. Тодоръ Георгевъ

197. Илия Самуневъ

198. Катерина Илиева

199. Пеню Самуневъ

200. Дим. П. Самуневъ

201. Петръ Пен. Стивасаря

202- Пена Петрова

203. Пена Митева

204. Тоско Пенкинъ

205. Ангелъ М. Пенкинъ

206. Георги Мафовъ

207. Петръ Георгиевъ

208. Петра Георгиева

209. Илия Георгиевъ

210. Тоско Мафовъ

211. Катерина Тоскова

212. Мария Тоскова

213. Милка Зафиркова

214. Петръ Миленовъ

215. Теофана Петрова

216. Мария Петрова

217. Катерина Петрова

218. Наско Миленовъ

219. Илия Насковъ

220. Георги Н. Миленовъ

221. Ангелъ Н. Миленовъ

222. Петръ Насковъ

223. Георги Миленовъ

224. Стефана Георгева

225. Петръ Георгевъ

226. Марга Петрова

227. Елена Петрова

228. Мария Петрова

229. Катерина Петрова

230. Стефанъ Георгевъ

231. Димитръ х. Георгевъ

232. Стефана Димитрова

год.

1

30

28

год.

233. Горю Димитровъ 35

234. Петра Гор. Хаджиева 33

235. Стефана Г. Хаджиева 5

50 , 236. Мария Г. Хаджиева 2

20 237. Катерина Г. Хаджиева 1

70 238. Петръ Димитровъ 28

651239. Илия Миленовъ 50

28 240. Марика Ил. Миленова 47

25 241. Тозю Ил. Миленовъ 35

2 242. Катерина Тазева 30

401243. Иванка Ил. Миленова 18

20 244. Иванъ Върбановъ 18

18 | 245. Георги Върбановъ 13

151246. Илия Везевъ 70

371247. Никола Везевъ 28

35 | 248. Димитръ Николовъ 2

3 ; 249. Русю Пъпаневъ 75

80 250. Лазаръ Русевъ 40

60 251. Никола Лазаровъ 20

57 252. Фикия Радулова 8

10 253. Петра Радулова 6

8 | 254. Найденъ Капинчовъ 40

55 255. Николина Найденова 38

30 256. Тодоръ Найденовъ 9

27 257. Никола Найденовъ 5

23 I 258. Ангелъ Найденовъ 3

20 ' 259. Коста Капинчовъ 64

50 260. Дора Костова 60

47 261. Ангелъ Костовъ 50

25 262. Върба Ангелова 43

23 | 263. Дора Ангелова 14

15 264. Мария Ангелова 6

265. Катерина Ангелова 4

266. Илия Капинчовъ 55

18 267. Петръ Капинчовъ 40

60 268. Мария Петрова 35

58 ! 269. Димитръ Петровъ 8

7

2
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год.

270. Риса Петрова 4

271. Гина Мит. Капинчова 75

272. Дялю Чучулевъ 75

273. Божия Дялюва 65

274. Ангелъ Чучулевъ 50

275. Петра Ангелова 45

276. Димитръ Ангеловъ 20

277. Ангелина Ангелова 17

278. Георги Чучулевъ 40

279. Вана Георгева 35

280. Мария Георгева 4

281. Стоянка Георгева 2

282. Стефанъ Узуновъ 45

283. Искра Стефанова 40

284. Мария Стефанова 18

285. Ангелина Стефанова 6

286. Ангелъ Стефановъ 15

287. Стоянъ Узуновъ 54

288. Мария Стоянова 50

289. Димитръ Стояновъ 15

290. Колю Узуновъ 50

291. Ката Колева 45

292. Мария Димитрова 2

293. Ангелъ Узуновъ 45

294. Зоча Ангелова 42

295. Латина Ангелова 18

296. Нед-вля Ангелова 16

297. Тана Ангелова 1 4

298. Насю Ангеловъ 8

299. Никола Ганинъ 48

300. Ангелъ Николовъ 14

301. Благоя Ганинъ 40

302. Писа Благоева 38

303. Колю Благоевъ 18

304. Катерина Благоева 16

305. Стефанъ Благоевъ 1 4

306. Мария Благоева 12

год.

307. Стефана Гъл. Тодева 50

308. Елена Гълюва 18

309. Георги Гълювъ 40

310. Лаза Георгева 35

311. Ружа Георгева 1 2

312. Тоско Георгевъ 9

313. Наско Гълювъ 35-

314. Николина Наскова 33

315. Илия Насковъ 4

316. Стефана Наскова 2

317. Пеню Цвътановъ 50

318. Тодоръ Пеневъ 15

319. Мария Пенева 12

320. Митю Пеневъ 10

321. Стоянъ Цвътановъ 28

322. Грозда Димитрова 42

323. Риса Димитрова 10

324. Ангелъ Димитровъ 8

325. Тоско Димитровъ 4

326. Ангелъ Карамановъ 50

327. Мария Стоянова 28

328. Ангелъ Стояновъ 2

329. Вълю Карамановъ 46

330. Стоянка Вълева 43

331. Илия Вълевъ 18

332. Митю Карамановъ 32

333. Зоичка Митева 30

334. Стоянъ Митевъ 8

335. Ванка Митева 6

336. София Митева 4

337. Трендафилъ Митевъ 2

338. Найденъ Банковъ 65

339. Милка Найденова 60

340. Наско Банковъ 48

341. Грозда Наскова 45

342. Тодоръ Насковъ 5

34 3. Катерина Наскова 1
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гол. ] гол.

344. Янко Ташинъ 40 381. Стоянка Ангелова 18

345. Гина Янкова 38 382. Георги Ангеловъ 42

346. Ваню Янковъ 7 383. Ивана Георгева 40

347. Тодоръ Ташинъ 38 384. Марга Георгева 10

348. Неделя Тодорова 2 | 385. Мария Георгева 5

349. Георги Ташинъ 35 386. Недвлю Георгевъ 3

350. Риса Маджарова 60 387. Димитръ Пъпаневъ 50

351. Тазю Рисинъ (зетъ) 35 388. Василъ Димитровъ 17

352. Иванка Тазюва 32 389. Петръ Димитровъ 15

353. Елена Тазюва 8 390. Ваню Тодсровъ 45

354. Мария Тазюва 3 391. Катерина Ванева 40

355. Риса Сеферинова 42 392. Тодоръ Ваневъ 15

356. Катерина Сеферинова 18 393. Стефана Ванева 13

357. Ангелъ Сефериновъ 16 394. Влашия Ванева 10

358. Мария Сеферинова 14 395. Петръ Тодоровъ 36

359. Иванъ Сефериновъ 12 396. Писа Петрова 34

360. Стояна Сеферинова 10 397. Божия Петрова 4

361. Маргйлъ Мирчевъ 55 398. Елена Петрова 2

362. Злата Маргалева 22 399. Стефанъ Илиевъ 8

363. Таско Въл. Джурковъ 75 400. Георги Илиевъ 6

364. Мария Георгева 8 401. Митю Стоевъ 26

365. Анка Георгева 6. 402. Ангелъ Пъпаневъ 40

366. Илия Георгевъ 1 403. Митра Ангелова 12

367. Гина Въл. Джуркова 16 404. Тодоръ Ангеловъ 10

368. Колю Кара-Владевъ 55 405. Мария Зафирова 40

369. Ангелъ Колювъ 25 406. Илия М. Фирковъ 40

370. Зафиръ Динчевъ 50 407. Катер. Ил. Фиркова 6

371. Стефана Зафирева 48 408. Петръ М. Фирковъ 44

372. Илия Зафиревъ 42 409. Андрея П. Фирковъ 6

373. Петръ Зафиревъ 22 410. Ангелъ П. Фирковъ 1

374. Мария Зафирева 18 411. Мария Колева 15

375. Дяля Зафирева 23 412. Катерина Колева 3

376. Марга Власева 30 413. Ангелъ М. Хаджиевъ 60

377. Петръ Власевъ 8 414. Петръ Ангеловъ 10

378. Ангелъ Пъпаневъ 80 415. Димитръ Ангеловъ 1 8

379. Злата Ангелова 75 416. Колю Ангеловъ 16

380. Катерина Ангелова 20 417. Илия Ангеловъ 14
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гол. год.

418. Петръ М. Хаджиевъ 30 455. Ваню П. Балабановъ 40

419. Кица Петрова 28 456. Ангелъ П. Балабановъ 6

420. Гюргя Тодорова 30 457. Митю Вълчиновъ 50

421. Петръ Г. Хаджиевъ 45 [458. Злата Митева 48

422. Георги Ванчовъ 6 1 459. Георги М. Вълчиновъ 25

423. Димитръ Ванчовъ 4 [460. Назла Георгева 2 4

424. Стоянъ Г. Хаджиевъ 25 461. Димитръ Георгевъ 7

425. Георги Стояновъ 3 462. Мария Георгева 5

426. Лена Стоянова 1 | 463. София Георгева 3

427. Зафиръ Хаджиевъ 70 464. Катер. М. Вълчинова 18

428. Рада Зафиркова 68 465. Гина Водева 48

429. Атанасъ Зафирковъ 26 466. Вана Стоянова 28

430. Катерина Атанасова 23 467. Мария Стоянова 6

431. Колю Зафирковъ 20 468. Георги Стояновъ 4

432. Петръ Зафирковъ 18 469. Босиля Илиева 27

433. Янко Г. Хаджиевъ 60 470. Тоско Илиевъ 3

434. Риса Янкова 55 471. Георги П. Хаджиевъ 4 2

435. Георги Янковъ 35 472. Тоско Георгевъ 22

436. Ангелъ Петровъ '/г 473. Дяля Тоскова 1

437. Мария Янкова 12 4 74. Наско П. Хаджиевъ 38

438. Николина Янкова 8 475. Мария Наскова 36

439. Ангелъ Янковъ 6 476. Илия Насковъ 5

440. Тодоръ Янковъ 3 477. Здравка Наскова 2

441. Наско Янковъ " 1 478. Колю П. Хаджиевъ 40

442. Велю Найчевъ 70 4 79. Петръ Колевъ 22

443. Ивана Велюва 60 480. Георги Петровъ 3

444. Стоилъ Велювъ 40 481. Елена Петрова 1

445. Георги Велювъ 40 482. Павелъ Вълчиновъ 80

446. Катерина Велюва 45 483. Петра Павелова 78

447. Върба Митева 30 484. Георги Илиевъ 10

448. Тодоръ Митевъ 10 485. Петръ Павеловъ 40

4 49. Дяля Митева 7 486. Димитръ Петровъ 20

4 50. Пеню Балабановъ 70 487. Катерина Димитрова 4

451. Дяля Пенева 60 488. Петръ Чиневъ 37

4 52. Наско Пеневъ 20 489. Велика Петрова 34

4 53. Лаза Пенева 18 490. Писа Петрова 12

454. Стоянка П. Балабанова 35 491. Георги Петрввъ Ю
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год. год.

492. Димитръ Петровъ 8 529. Янко Цоцевъ 78

493. Дяля Божилова 38 530. Слава Янкова 66

4 94. Лена Божилова 6 531. Митра Тодорова 26

495. Мария Божилова 4 532. Ванка Тодорова 2

4 96. Митра Божилова 2 533. Петъръ Димовъ 23

497. Невена Божилова У8 534. Ангелъ Димовъ 21

498. Стоянка Георгева 33 535. Илия Димовъ 19

499. Катерина Георгева 12 536. Андрея Димовъ 16

500. Тоско Георгевъ 10 537. Мария Т. Коларева 6

501. Марена Георгева 6 538. Гълю Коларевъ 80

502. Георги Паваловъ 80 539. Маленко Бутринъ 50

503. Ана Ангелова 38 540. Велика Маленкова 45

504. Георги Ангеловъ 5 541. Атанасъ Н. Марудинъ 50

505. Божия Ангелова 3 542. Фикия Атанасова 50

506. Ангелъ Пищроневъ 80 543. Илия Атанасовъ 10

507. Петръ Ангеловъ 26 544. Никола Атанасовъ 7

508. София Митева 32 545. Петръ Атанасовъ 3

509. Тодоръ Митевъ 2 546. Вранка Атанасова 1

510. Дяля Георгева 28 547. Димитръ Власевъ 50

511. Фикия Георгева 15 548. Тяна Димитрова 45

512. Мария Георгева 12 549. Атанасъ Димитровъ 15

513. Петръ Найденовъ 30 550. Стоянъ Димитровъ 13

514. Георги Петровъ 8 551. Илия Димитровъ 11

515. Мария Петровъ 6 552. Мария Димитрова 9

516. Колю Найденовъ 40 553. Зоча Димитрова 6

517. Стояна Колева 37 554. Стоянка Павалова 25

518. Тоско Колевъ 20 555. Илия Найчевъ 82

519. Георги Колевъ 14 556. Стоянка Найчова 17

520. Мария Колева 12 557. Дяля Найчова 15

521. Петра Колева 8 558. Гина Вълева 52

522. Стоянъ Цоцевъ 45 559. Петръ Вълевъ 35

523. Тефения Стоянова 42 560. Лена Вълева 32

524. Тодоръ Стояновъ 22 561. Мария Вълева 3

525. Мария Стоянова 8 562. Ангелъ Вълевъ 1

526. Божия Стоянова 6 563. Георги Д Хаджиевъ 45

527. Петра Стоянова ' 4 564. Петра Г. Хаджиева 42

528. Стефанъ Стояновъ 565. Ванка Г. Хаджиева 12
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год.

566. Янко Хаджиевъ 43

567. Дяля Я. Хаджиева 41

568. Мария Я. Хаджиева 13

569. Невена Я. Хаджиева 10

570. Христоско Тошковъ 46

571. Яна Христоскова 42

572. Тодоръ Христосковъ 7

573. Андрея Христосковъ 5

5^4. Катерина Христоскова 3

575. Тошо Христосковъ V»

576. Недяля Тошкова 69

577. Елена Петрова 32

578. Георги Петровъ 8

579. Тодоръ Петровъ 0

580. Нидтзля Петрова 4

581. Стоянка Петрова 2

582. Вана Велева 32

583. Димитръ Велевъ 9

584. Илия Велевъ 5

585. Ангелъ Велевъ 3

586. Христоско Велевъ

587. Лаза Гяурова

588. Димитръ Лазинъ

589. Елена Лазина

590. Яню Келешовъ

591. Никола Яневъ

592. Митра Николова

593. Ангелъ Николовъ

594. Димитръ Николовъ

595. Никотина Николова

596. Катерина Николова

597. Райна Николова

593. Георги Ян. Келешовъ 31

599. Ленка Георгева 24

600. Петръ Георгевъ 5

601. Николина Георгева 3

602. Димитръ Георгевъ 1

/I

36

9

6

80

40

38

12

9

7

4

1

603.

604.

605.

606.

607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

1 6 1 7.

1 618.

619.

620.

' 62 1 .

622.

623.

624.

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

'637.

638.

639.

год.

Петра Тодорова 3 1

Никола Тодоровъ 1 О

Николина Тодорова 3

Дяля Тодорова 7

Кана Богданова 61

Никола Богдановъ 35

Кица Николова 32

Богданъ Николовъ 4

Стоянка Николова 1

Благоя Богдановъ 7

Митра Благоева 25

Мария Благоева 1

Петръ Гяуровъ 65

Мария Петрова 60

Невка Митева 84

Стефанъ Петровъ 1 1

Ангелъ Власевъ 62

Върба Ангелова 59

Богданъ Ангеловъ 36

Мария Богданова 34

Петра Богданова 8

Божия Богданова 6

Стефанъ Богдановъ 2

Янко А. Власевъ 1 8

Амшерия Т. Власева 42

Наско Амшериевъ 1 6

Мария Амшериева 2

Вана Амшериева 4

Андрея Власевъ 28

Здравка Андртзева 23

Георги Андръевъ 5

Георги Гяуровъ 75

Митю Георгевъ 58

Катерина Митева 55

Георги Митевъ 19

Петра Митева 16

Стоянъ Митевъ 13
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ГОД.

640. Атанасъ Митевъ 5 8.

641. Наско Гяуровъ 54 9.

642. Никол. Наскова 51 10.

643. Петръ Насковъ 16 11.

644. Здравка Наскова 13 12.

645. Мария Наскова 9 13.

646. НедЪля Наскова 7 14.

647. Ваню Г. Гяуровъ 45 15.

648. Елена Ванева 43

649. Митра Ванева 8 16.

650. Катерина Ванева 4 17.

е) Странни лица.

18.

19.

1. Георги Мангъра 35 20.

2. Митрумъ Георгевъ 40 21.

3. Теоф. Мирковъ берберя 45 22.

4. Ристо Мутафчията 30 23.

5. Стефанъ Бояджията 30 24.

6. Ангелъ Мастора 50 25.

7. Даскалъ Ник Ганчевъ 55 26.

год.

Костадинъ Спасовъ 50

Иванъ Кафеджиевъ 22

Петръ Кафеджиевъ 40

Георги Делиевъ Терзия 30

Гаврето Грънчара 35

Благо Бакърджията 50

Никола Благовъ 16

Тодоръ (чирака на Хри

сто Мутафчията) 20

Славе Божинъ 40

Ив. Тонжуровъ учит.1) 50

Георги Ат; МагЪевъ 35

Иванъ Ангеловъ 30

Тошо Г. Дончовъ 40

Никола Т. Петаковъ 30

Димитръ П. Мавревъ 32

Георги Тасовъ Бамбовъ ЗФ

Мистю Кр. Ташковъ 30

Щерю Кр. Ташковъ 25

Ристодоръ Димитровъ 20

VI. Брациговски пунктъ.2)

а) Убити и обгьсени.

I. Отъ Брацигово.

1. Василъ Ат. Петлешковъ

2. Свещ. Никола ( пот. Соколг)

3. Илия Партжчевъ

4. Христо Партжчевъ

5. Иванъ Нолювъ

6. Атанасъ Дуковъ

7. Ангелъ Църовеца

8. Христо Църовеца

9. Георги Търпомановъ

10. Симонъ Рашайковъ

11. Хр. Н. Симоновъ

12. Анг. Мишевъ

13. Василъ Гъл. Буровъ

1) Като учитель познатъ на турцигв, намерили го въ училището

заедно съ попъ Нейчо. И двамата първенъ имъ ст-к.ш рл- игтЪ на части,

като захванали отъ пръстигЬ, послъ ушитв; извадили имъ очигЬ и най-

ПОСЛЪ' сж ги омъртвили.

2) Заето нзъ историята на Брациговското възстание отъ Иеремиевъ

и Петлешковъ.
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14. Пзю Тодовичинъ

15. Иванъ Мишевъ

16. Дим. Бояновъ

17. Тиню Чинакчила

18. Велика В. Гуслова

19. Василъ Андреевъ

20. Никола К. Зоговъ

2 1 . Ат. Рамбовъ

22. Ат. Тодовичинъ

23. Илия П. Стояновъ

24. Илия Г. Кънчевъ

25. Василъ Сокеровъ

26. Петъръ Чулковъ

27. Дафе Гинковъ

28. Илия Г. Кюсеилиевъ

29. Ставро Пъйкинъ

30. Спасъ Чанакчила

31. Ел. В. Джабарова

32. Любомиръ Ст. Къневъ

33. Куз. Мишевъ

34. Илия Танчевъ

35. Кирякъ Хр. Манчевъ

36. Ст Ив. Кърпачевъ

37. Ст. Шаваниковь

38. Ив Ат. Марковъ

39. Ат. Бъндевъ

40. Георги Доновъ

4 1 . Темелко Ставревъ

42. Хр. Баджевъ

43. Г. П. Зафировъ

Н. Огь с. Б-Ъга.

44. Триндаф. Н. Млячковъ

III. Отъ с. Ждр-Ъбичко.

45. Анг. Дъниковъ

46. Илия Дъниковъ

47. Илия Крушаровъ

48. Ив. Антоновъ

49. Малинъ Ботевъ

50. Ггвйко Христосковъ

51. Анг. Христоскозъ

52. Ст. Илиевъ

53. Петко Тосевъ

54. Ружа Ангелова

55. Рада Митева

56. Стою Митевъ

57. Анг. Стояновъ

58. свещ. Тодоръ Трифоновъ

59. Ангелъ Дънгалаковъ

60. Иванъ Димевъ

61. Илия Митевъ

62. Ат. Велевъ

63. Илия Еримовъ

64. Коста Маноловъ

65. Колю Кузмановъ

66. Георги Тодоровъ

67. Илия Дойчиновъ

68. Калинъ Широколжчки

69. Дим. Бубаровъ

70. Драго Наковъ

71. Никола Илчевъ

72. Анг. Маноновъ

IV. Отъ Али-Кочово.

73. Никола Георгиевъ

74. Иванъ Стояновъ

75. Павлю Стояновъ

76. Петко Атанасовъ

77. Дим. Котевъ

78. Ат. Кондювъ

79. Яни Недълчевъ

80. Триндафилъ Петковъ

81. Минка Димитрова

82. Тано Спасовъ

83. Калина Ташева
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84. Ангелина Янколова

85. Саво Панагюреца

86. Триндафилъ Соколовъ

87. Триндафилъ Стоиловъ

88. Цвъта Николова

89. Филипъ Димитровъ

V. Отъ Козарско.

90. Иеромонахъ Нефталимъ

91. Тод. Кръстановъ

92. Свещ. Тод. Ненчовъ

93. Стоилъ Василевъ

94. Хр. Лазаровъ

95. Ст. Търповъ

96. Анг. Стояновъ

97. Ив. Дамяновъ

98. Ат. Вълковъ

99. Мито Колевъ

100. Триндафилъ Николовъ

101. Риса попъ Иванова

102. Кръстана Петрова

103. Анастасъ Василовъ

104. Анг. Чобановъ

VI. Отъ Радилово.

105. Кото Ивановъ

106. Андонъ Галевъ

107. Тано Андоновъ

108. Дим. Пеневъ

109. Илия Косовъ

110. Петко Ив. Коевъ

111. Дим. Върбановъ

б) Заточени

I. Отъ Брацигово.

1. Стоянъ Юруковъ

2. Никола Юруковъ

'112. Стефанъ Караджовъ

■113. Янушъ Рабаджиевъ

114. София Топалова

115. Дим. Иововъ

116. Илия Гешевъ

117. Тодоръ Гешевъ

118. Илия Топаловъ

119. Пенчо Личевъ.

120. Коста Митовъ

VII. Отъ Ясж-Кория.

I

121. Свещ. Анг. Сандлкчиевъ

122. Спасъ Т. Узуновъ

123. П. Т. Узуновъ

124. Ал. Терзията

125. Никола Алексовъ

126. Хр. Ржбевъ

127. Хр. Вълковъ

128. Ел. Н. Вълкова

129. Илия Манолчовъ

130. Ник. Ил. Манолчовъ

131. Хр. Славовъ

132. Т. Сп. Ангеловъ

133. П. Катранковъ

134. Т. Атанасовъ

135. Велко Тодоровъ

136. Дим. Власевъ

137. Илия В. Кузмановъ

138. Хр К. Вълковъ

139. Павелъ Георгиевъ

140. П. Ян. Личевъ

141. Дим. Георгиевъ

и затворени.

3. Ангелъ Мижорковъ

4. Ст. П. Геошовъ

5. Щ. Бъчваровъ



446 История на Априлското възстание

6. Хр. Юруковъ

7. Анг. Юруковъ

8. Ив. Юруковъ

9. П. Ликомановъ

10. Ат. Ст. Ликомановъ

11. Ник. Ст. Ликомановъ

12. Ат. Търпомановъ

1 3. Анг. Манчовъ

14. Мих. Манчовъ

15. Свещ. Дим. Арнаудовъ

16. Петръ Мечкаркинъ

17. Хр. П. Димитровъ

18. Ив. Иеремиевъ

19. Анг. Кузмановъ

20. Юрд. Ст. Къневъ

2 1 . Георги П. Димитровъ

22. Ат. Трояновъ

23. Никола Луджевъ

24. Ник. Янковъ

25. Ат. Манчовъ

26. Ник. Каравълковъ

27. Кузо Рабаджи

28. Кр. Геошовъ

29. Щ. Трояновъ

30. П. Ячовъ

3 1 . Георги Тодориевъ

32. Толю Джамовъ

33. Ат. Милиевъ

34. Ник. Христевъ

35. Кост. Бозовъ

36. Т. Цойковъ

37. Ив. Хрисчевъ

38. Ст. Хрисчевъ

39. Сърбинъ Цанковъ

40. Свещ. П. Стоиловъ

41. П. Вълчевъ

42. Ив. Бояновъ

43. Пав. Петлешковъ

44. Кост. Томчевъ

45. Георги Дялювъ

46. П. Стоицовъ

47. Д. Рашайковъ

48. Ив. Грънчаровъ

49. В. Недевъ

50. Д. Кънчевъ

51. Дан. Юруковъ

52. Дам. Комбовъ

53. Търпо Грънчаровъ

54. Вас. Мишовъ

55. Ник. Грънчаровъ

56. Ив. Неновъ

57. Дим. Неновъ

58. Никола Налбантъ

59. Вас. Димитриевъ

60. Ст. Сефинъ

61. Никола Пунджовъ

62. Ник. Ст. Зоговъ

63. Никола Поповъ

64. Д. Джамовъ

65. Н. Цъновъ

66. Н. Карабайрактаровъ

67. Ст. Джукановъ

II. Отъ Аликочово.

68. Лаз. Илиевъ

69. Тр. Василевъ

70. Дим. Симоновъ

71. Василъ Стайковъ

72. Цв. Хрисчевъ

73. Ст. Хрисчевъ

74. Ат. Илиевъ

75. Хр. Пандуровъ

76. Лаз. Спасовъ

77. Кънчо Стояновъ

78. Ник. Илиевъ

79. Дим. Кръстевъ

80. Сим. Секаювъ
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III. Отъ Б*га.

31. Георги Анчовъ

82. Свещ. Илия Димитровъ

83. Ник. Петровъ

84. Пет. Николовъ

85. Илия Стояновъ

IV. Отъ Козарско.

86. Триндаф. Николовъ

87. Пет. Кръстевъ

88. Ат. Пъевъ

89. Коста Христевъ

90. Свещ. В. Павловъ

9 1 . Ст. Петровъ

92. Ат. Стоиловъ

93. Георги Стоиловъ

94. Дим. Триндафиловъ

95. Ив. Триндафиловъ

96. Дим. Яневъ

97. Анг. Атанасовъ

98. Ник. Ангеловъ

99. Сим. Димитровъ

100. В. Пъевъ

101. Търпо Щерювъ

102. Дим. Стояновъ

103. Велю Кузмановъ

104. Г. Атанасовъ

105. Ат. П. Ивановъ

106. Т. Кръстановъ

107. Георги Тодоровъ

108. Георги Дамяновъ

109. Щерю Костадинчевъ

110. Яне Василевъ

111. Ник. Димовъ

112. Хр. Щерювъ

113. Ап. Василевъ

114. Илия Стоевъ

115. Ат. Христевъ.

116. Ник. Георгиевъ

117. Георги Колевъ

118. Георги Сидовъ

119. Ник. Лазаровъ

120. Дам. Илиевъ

121. Ник. Костадиновъ

122. Кост. Колевъ

123. Сп. К. Гюзелевъ

124. Анг. Варадиновъ

125. Георги Тачевъ

126. Сп. Илиевъ

127. Вас. Илиевъ

128. Тод. Ангеловъ

V. Отъ Ждр-Ьбичко.

129. Тод. Стайковъ

130. Ангелъ Андреевъ

131. Илия Калиновъ

132. П. Кузевъ

133. Пет. Бабачевъ

134. Хр. Тодоровъ

135. Смиленъ Тодоровъ

136. Ат. Вълковъ

137. Коста Манолевъ

138. Ник. Кузмановъ

139. Илия Дойчиновъ

140. Илия Стоевъ

141. Стеф. Николовъ

142. Дафо Николовъ

143. Ив. Атанасовъ

144. Георги Илковъ

145. Ангелъ Дойчиновъ

146. Ант. Маноловъ

147. Илия Тасковъ

148. П. Н. Андреевъ

149. Ник. Атанасовъ

150. Г. Личевъ

151. Ив. Личевъ
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152. Кр. Ил. Крушаровъ

153. Манолъ Крушаровъ

154. Ник. Кузевъ

155. Ив. Димитровъ

156. Трандаф. Бабачевъ

157. Ат. Калиновъ

158. Анг. Сокеровъ

159. Георги Терзията

160. Илия Кузевъ

161. Трифонъ Стояновъ

162. Ив. Кузмановъ

163. Стоилъ Бубаревъ

164. Хр. Кузмановъ

165. Ат. Тошовъ

166. Сп. Бакърджиевъ

167. Томо Димовъ

168. Хр. Димовъ

169. Ив. Николовъ

170. Дим. Сокеровъ

171. Бож. Ангеловъ

172. Ст. Петлешковъ

173. Г. Кориски

174. Пенко Петлешковъ

175. П. Стояновъ

176. Ст. Сокеровъ

177. Д. Балдювъ

178. А. Балдювъ

179. Т. Балдювъ

180. К. Николовъ

181. Тод. Терзията

182. Стойко Личовъ

183. Ив. Стоювъ

184. Щ. Личовъ

185. Т. Крушаровъ

186. Ат. Маджаровъ

187. Ив. А. Кузювъ

188. Вас. Кузювъ

189. Г. Андреевъ

VI. Отъ Радилово.

190. Спасъ Лупановъ

191. Ив. Поповъ

192. Ванчо Гинчовъ

193. Ник. Т. Коцовъ

194. Петко Данчевъ

195. Стефко Кандовъ

196. Илия Пройчевъ

197. Свещ. Геор. Д. Пр-вдювт»

198. Тодоръ Вачковъ

199. Петъръ Т. Вачковъ

200. Хр. Т. Вачковъ

201. Дим. Стоицовъ

202. Марко П. Мишевъ

203. Анг. Кжтювъ

204. Георги В. Вачковъ

205. Тончо П. Георгевъ

206. Ник. Ташевъ

207. Ив. Ангелиевъ

, 208. Георги Т. Банчовъ

VII. Отъ Ясж-кория.

209. Анг. Дабиджовъ

210. Ив. Дячовъ

211. Дячо Върбановъ

212. Стоилъ П. Грудевъ

213. Дим. Дячевъ

214. Тод. Кукориновъ

215. Тод. Делипавловъ

216. Колю Узуновъ

217. Тиню Сънджкчиевъ

218. Геоги Стамболията

219. Анг. Даскала

220. Дафо Казаковъ

221. Дим. П. Триндафиловъ-

222. Пет. Санджкчиевъ

223. Ив. Смъркалювъ

224. Тосю Смъркалювъ
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225. Пет. Смъркалювъ

226. Тод. Банковъ

227. Ник. Паунчевъ

228. Насю Узуновъ

229. Тод. Ангеловъ

230. Георги Цв-втковъ

231. Найденъ Пбйковъ

232. Ив. Русевъ

233. Пенчо Аризановъ

234. Ат. Банковъ

235. Тод. Аризановъ

236. Анг. Триндафиловъ

237. Ат. Кукориновъ

238. Христоско Кукориновъ

239. Анг. Н. Вълковъ

240. Дим. Вълковъ

241. Герги Начковъ

242. Янко Хаджиевъ

243. Пет. Брайковъ

244. Анг. Маджовъ

245. Ат. Пенчовъ

246. Тод. Аризановъ

247. Ив. Делипавловъ

248. Гжлю Аризановъ

249. Стоим. Шиковъ

250. Стоилъ Шиковъ

251. Янко Бардуковъ

252. Върбанъ Димитровъ

253. Тодю Аневъ

254. Аризанъ Дабиджовъ

VII. Стрълча.

а) Убити и обгьсени.

1. Стаменъ Кръстевъ 25

2. Генчо Кръстевъ 28

3. Филипъ Кръстевъ 18

4. Петко Н. Татаровъ 56

5. Цанчо Ангеловъ 20

6. Димитръ Костовъ Н-й 26

7. Ганчо Нонинъ 65

8. Нешо Фил. Попповъ 34

9. Милйо Фил. , 28

10. Димитръ Г. Гуджовъ 20

1 1 . Дончо Цончевъ Царевъ

12. Енчо Т. Фингаровъ 40

13. Милйо Пенчовъ 20

14. Стоянъ Е. Кежовъ 22

15. Петръ Нончовъ 40

16. Станйо Имювъ 35

17. Харалампия Зоневъ 30
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18. Нешовица Ревова 70

19. Иваница БЪличениката 60

20. Тодора Д. Каламбутова 50

21. Мариница Байкова 60

22. Димитрица Петкина 50

23. Рада Шопкинята 30

24. Лало Филиповъ 30

25. Иванъ Ангеловъ 30

26. Дбло Нягуловъ 30

27. Ненко Татаровъ 5С

28. Лулчо Рашковъ 22

29. Саво Рашковъ 18

30. Енчо П. Царвулановъ 60

31. Петко Бойковъ 20

32. Вълканъ Маджаровъ 45

33. Стоянъ П. Кацаровъ 28

34. Дончо С Кацаровъ 40

т (III 29
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' год.

35. Тодоръ Ивановъ 30

36. Генчо Цв. Чачовъ 45

37. Стоянъ Кючуковъ 60

38. Енйо Балйовъ Чорсовъ 65

39. Лулчо Енйовъ 27

40. Найденъ Цв-втковъ 27

41. Стефанъ Енйовъ 42

42. Петко Николовъ 52

43. Нешо Велчовъ

44. Петръ Д. Велчовъ

45. Петко Димитровъ

46. Георги Петкинъ

47. Саво п. Евстатиевъ

48. Свещ. Бойчо Петровъ 38

49. Филипъ Грозйовъ 60

год.

30

26

15

36

30

б) Затваряни, ранени и пр.

1. Генчо Иос. Кидосковъ 75

2. Нончо Савовъ Цемовъ 35

3. Филипъ Д. Мацинъ 25

4. Димитръ Костовъ I 53

5. Димитръ Кунчовъ 45

6. Янко НенкОвъ 18

7. Милйо Ф. Чишерановъ 23

8. Гавраилъ Г. Гуджовъ 35

9. Нешо Ст. Кацаровъ 50

10. Рашко Г. Гуджовъ 55

11. Генчо Р. Гуджовъ 18

12. Любенъ Нидълчовъ 35

13. Нешо М. Чишерановъ 42

14. Пенчо Т. Фингаровъ 45

15. Ганчо В. Гелеменовъ 40

16. Стоянъ Динчовъ 38

.17. Славчо Динч. Славинъ 60

18. Тодоръ Нанчовъ 45

19. Нейо Н. Чапкъновъ 50

20. Филипъ Димовъ 30

21. Танчо Кунчовъ 40

22. Тодоръ А. Балтовъ 36

23. Иванъ Иос. Кидосковъ 35

24. Рашко Д. Б-влчовъ 22

25. Иосифъ Цанковъ 45

26. Динчо С. Кацаровъ 42

27. Георги Байковъ 45

28. Спасъ Митовъ 35

29. Петко Лазаровъ 36

30. Петръ Василкиовъ 50

31. Петко Петровъ 26

32. Танчо Добрйовъ 30

33. Коста Илиевъ 36

34. Нешо Филиповъ 51

35. Филипъ Нешовъ 36

36. Димитръ П. Стойновъ 22

37. Тодоръ Цв-втковъ 28

38. Йовко Петкинъ 26

39. Гето Велковъ 25

40. Динчо Янковъ 26

41. Лало Велювъ 28

42. Стоянъ Кафеджиевъ 50

43. Христю Нягуловъ 40

44. Ралъ Грезйовъ 40

45. Коста Байковъ 45

46. Св. И. х. п. Евстатиевъ 35

47. Свещеникъ Евстатия 46

48. Маринъ Ангеловъ 48

49. Саво Ангеловъ 22

50. Ангелъ Мариновъ 65

51. Иванъ Ангеловъ 25
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52.

53.

Кръстю Димитровъ

Милйо Ангеловъ

ГОД.

28

40

54. Танчо Петровъ

55. Янко Р. Тошковъ

год.

28

33

VIII. Поибрене.

а) Убити.

1. Стоянъ Попповъ 45

2. Ангелъ Бедриновъ 50

3. Иванъ Стоиловъ 65

4. Власаки Влаховъ 52

5. Никола Г. Джунаковъ 22

6. Петко Ив. Талатиловъ 18

7. Никола Гарчовъ 65

8. Петко Ганчовъ 45

9. Гено Гушлековъ 55

10- Никола Нид. Зяпковъ 49

1 1. Никола М. Ножаровъ 50

1 2. Иванъ Ст. Карагиозовъ 20

13. Никола Ив. Танчовъ . ;25

14. Гена Ст. Бодурова 1б

15. Рада Ст. Бодурова . Л 4

б) Затваряни.

1. ДЬлчо Ив. Уливеровъ 65

2. Попъ Нидвлю Ивановъ 58

3. Ст. Н. Дерменджия 48

IX. Църово.

а) Убити.

1. Минчо Амуджовъ 40

2. Стоица Ивановъ 30

3. Стоянъ Франговъ 45

4. Аджи Ненко Илиевъ 30

5. Петръ Геневъ 25

6. Митръ Г. Раплювъ 20

7. Ангелъ Бързаковъ 20

8. Вълчо Жилювъ 50

9. Колю Крайчовъ 50

10. Петръ Шенгаровъ 25

11. Енчо Гурустановъ 30

12. Ц-5-втко Шенгаровъ 20

13. Гене Теллията 35

14. Нена Вучова 25

1 5. Цвътко Шаренковъ 40

16. Павелъ Енчовъ 50

17. Стефанъ Г. Каваговъ 36

18. Геор. Благоевъ (Даск.) —

б) Заточени и затваряни.

1. Стоянъ Сердаровъ 31

2. Цвътко К. Бръшковъ 48

3. Никола Кочовъ 36

4. Гене Ив. Кюрчията 34

5. Ангелъ Г. Телиски 30

6. Михалъ Г. Телиски 16

7. Никола С. Кодуковъ 34

8. Гене Балабановъ 58

9. Георги Ст. Арачиски 38

10. Ночо Поповъ 32
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год.

11. Свещ. Георги Ноневъ 50

12. Троянъ Павловъ 33

13. Илия Сердаровъ 40

а) Убити, обгьсени и пр,

1. Найденъ Нейковъ 50

2. Георги Владевъ 35

3. Цв-вта Г. Владева 34

4. Тодоръ Нейковъ 80

5. Станю Стойновъ 90

6. Стоилъ Жабаровъ 45

7. Двлчо Райновъ 30

8. Иванъ Станьовъ 40

9. Добре Халевъ 50

10. Кръстю Станковъ 45

11. Вълко Бързаковъ 40

12. Иванъ Въртиски 44

13. Иванъ Матеничаровъ 50

14. Гено Матеничаровъ 30

15. Колчо Младеновъ 35

16. Никола Готьовъ 40

17. Владъ Готьовъ 50

18. Христю Търньовъ 60

19. Радъ Навущановъ 50

20. Никола Навущановъ 30

21. Димитръ Мжджовъ 45

22. Петръ Тръкалановъ 60

23. Петръ Тердзиски 60

24. Петръ Н. Цвичовъ 35

25. Кръстана Учкурова 30

26. Василъ Ст. Босаковъ 30

27. Златанъ Гиозьовъ 50

28. Стойко Дебровъ 50

год.

14. Иванъ Т. Гумнеровъ 4"2

15. Генко Нетковъ 38

16. Атанасъ Шенгаровъ —

29. Стою Пеньовъ 35

30. Добре Ст. Хрисковъ 36

31. Георги Ив. Стайковъ 20

32. Стоянъ Гиозьовъ 60

33. Кунчо Н. Навущановъ 45

34. Благо Николовъ 45

35. Станю Гериовъ 30

36. Проданъ Ивановъ 20

37. Стоянка Ив. Ружинова 45

38. Атанасъ Ив. Ружиновъ 5

39. Минчо Кичуковъ 65

40. Ангелъ Гунчовъ 30

41. Пена Ст. Райкова 45

42. Минчо Бончовъ 35

б) Затваряни и пр.

1. Кръстю Ц/вровеца 45

2. Христю Тотинъ 46

3. Стоянъ Готьовъ 55

4. Златанъ Готьовъ 58

5. Никола Тръкалановъ 40

6. Гено Николовъ 35

7. Стойко Младеновъ 35

8. Петръ Доколянковъ 50

9. Димитръ Терзидски 40

10. Тодоръ Фафалиевъ 30

11. Стою Ячкуревъ 40

12. Стойно Терзидски 50

13. Нено Двколянковъ 45

X. Мухово.
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год.

14. Пенчо Ячкуревъ 35

15. Димитръ Стоиловъ 35

16. Иванъ Рафаиловъ 30

17. Иванъ Илиевъ 50

18. Димитра Петкова 35

год.

19. Колчо Бежовъ 30

20. Иванъ Теповичаровъ 50

21. Иванъ Ружиновъ 50

22. Добро Н. Короджиски 65

23. Проданъ Ружиновъ 60

XI. Калугерово.

а) Убити, обгьсени и пр.

1. Иванъ Ботевъ 70

2. Никола Кр. Цонковъ 55

3. Христо Кепелиски 75

4. Никола Поровъ 65

5. Никола М. Драгановъ 3 1

6. Ангелъ Нон. Нешковъ 34

7. Георги Нед. Нешковъ 20

8. Томе Гриашковъ 30

9. Пане Квралагановъ 55

10. Теофилъ Б^йковъ 55

11. Ангелъ Велчовъ 60

12. Георги Велчевъ 34

13. Иванъ П. Чукурановъ 20

14. Паунъ Т. Тумбалиевъ 25

15. Отецъ Харалампий 60

16. Ненчо Драгановъ

17. Божилъ Чочоловъ

18. Тодоръ Квралагановъ

19. Ангелъ Н. Квачковъ

20. Георги Ив. Квачковъ

21. Мария Велчева

22. Никола Къневъ

23. Димитръ Дачовъ

24. Георги Ив. Георгиевъ

25. ЛазарИна М. Щикова

26. Велко Паралиевъ

27. Тодоръ Георгиевъ

28. Стою Чергаровъ

29. Рада П. Калагларска

30. Стоянъ Ник. Титевъ

31. Ангелъ П. Керешидовъ

32. Неделю Поибренски

33. Илия Манастирски свинарь

34. Гроздена Н. Тодорова

35. Митра Г. Рахова

36. Петръ Драгановъ

37. Велчо Кировъ

б) Затваряни, заточени и пр.

1. Стоянъ Сираковъ 60

2. Стою Илчовъ 55

3. Петко Нен. Попповъ 45

4. Георги Сираковъ 60

5. Отецъ Кирилъ 50

6. Панчо Петровъ 60

7. Петко Осмовъ 67

8. Свещ. Георги Христевъ 52

9. Свещ. Стеф. Стояновъ 75

10. Ангелъ Нешковъ 50

11. Никола Шиндаровъ

12. Христоско С. Райкинъ

13. Атанасъ Тренчовъ

14. Никола А. Лазаровъ
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15. Илия Чергаровъ

16. Никола Г. Бейковъ

17. Христо М. Райкинъ

18. Иванъ Кировъ

19. Тома Г. Сираковъ

20. Захарин С. Сираковъ

!21. Петръ Хр. Димовъ

22. Петко Бейковъ

23. Величко Квачковъ

24. Георги М. Шипаровъ

25. Илия Квачковъ

| 26. Атанасъ Шипаровъ

XII. Мечка.

Затваряни.

год. год.

1. Иванъ Ф. Думухчиевъ 72 4. Коста П. Коклювъ 53

2. Андръя С. Корбановъ 53 5. Димитръ П. Коклювъ 66

3. Петръ Г. Грепчовъ 57

XIII. Вътренъ.

а) Убити и обгьсени. , б. Затваряни и ранени.

1. Янаки Кюрчията

2. Гено Сърбиновъ

3. Христо Петкинъ

4. Митрь Н. Поплювковъ

5. Вълчо Чипиловъ

6. Пено Кочмаровъ

7. Мария Кочмарова

8. Лазо Клисаровъ

9. Грозданъ Ялчковъ

10. Георги Папукчията

11. Митрь Углешовъ

12. Постолъ Чучковъ

13. Стоименъ Бонджовъ

14. Катер. Ив. Г. Ненова

15. Пено Караджовъ

16. Иванъ Църовченина

1. Георги Лютаковъ

2. Петръ Лютаковъ

3. Василъ Лазаровъ

4. Георги Бълювски

5. Пено Чавдаровъ

6. Стефанъ Адовъ

7. Св. Дим. Лютаковъ

8. Кочо Копановъ

9. Стоянъ Копановъ

10. Вълчо Банкинъ

11. Митко Бълювски

12. Мария Гергиненова

13. Митрь Чепиловъ

14. Нена Ст. Даулова

15. Атанасъ П. Кумановъ

16. Петка Ив. Мушова
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XIV. Елшица.

а) Убити и обгьсени.

1. Ст. Д. Ваклиновъ

2. Найденъ Котленовъ

3. Дойчо Трифоновъ

год.

50

70

30

4. Стоянъ Хаджиски

5. Танка Тодорова

6. Дойчо Шулековъ

б) Затваряни и ранени.

1. Петко Митовъ 30 6.

2. Ненко Михайловъ 60 7.

3. Тодоръ Шулековъ 50 8.

4. Андонъ Шулековъ 55 9.

5. Мирчо Шулековъ 70

Минко Шулековъ

Никола Шулековъ

Георги Шулековъ

Стоянъ Дичовъ

ГОД.

50

35

60

55

60

50

55

XV. Бжта.

а) Убити и обгьсени.

1. Елена Стоянова 21 | 4. Васю Илиювъ 18

2. Георги Атанасовъ .2 5. Яко Драгановъ 50

3. Петръ Добревъ 40 ; 6. Никола Стойковъ 1

б) Затваряни и ранени.

1. Стояна Атанасова '46 7. Георги Кр. Царски 73

2. Ненко Върбановъ 58 8. Стоянъ Ив. Ендаровъ 52

3. Ненко Минковъ 62 9. Нено Пенчовъ 60

4. Димитръ Ивановъ 58 10. Лало Минковъ 53

5. Станю Митовъ 4 6 11. Станчо Стояновъ 52

6. Георги Говедаровъ 48 12. Стойко Патьовъ 50

XVI. Ерелий.

а) Убити.

1. Стоянъ Зайковъ 80 3. Петко Костадиновъ 20

2. Атанасъ Зайковъ 40 4. Петръ Дупиновъ 80
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5. Игнатъ Иовчевъ

6. Димитръ Вълковъ

7. Цв-Ьт. Алтавановъ

8. Христю Поповъ

9. Лула Стоянова

10. Петко Дончовъ

11. Иванъ Московъ

гол.

70 1

35

20

50

65

28

70

12. Стоянъ Колевъ

13. Мария Костадинова

14. Иванъ Минчовъ

б) Ранени.

15. Пана Сжбова

16. Вълко Димитровъ

ГОД.

21

50

28

34

16

XVII. Баня.

1. Христоско Г. Поплювковъ

2. Иванъ Живковъ

3. Нено Барбаювъ

а) Убити и ранени

4

5

6

Стоянъ Стефановски

Вълко Гр. Рашовский

Тодоръ Л. Стефановски

б) Затваряни.

1. Свещ. Гр. ТрЪнчовъ 45

2. Никола Барбаювъ 30

3. Петко Ил. Бълоконски 35

4. Василъ Хамбарски 25

5. Павелъ Райновъ 22

6. Петко Атанасовъ 30

7. Ненко Стояновъ 40

8. Вълко Кехая 55

9. Пенчо Н. Шоповъ 55

10. Стоянъ Н. Шашовъ 55

11. Пенчо Ст. Шанговъ 35

12. Стоянъ Карагея 28

13. Стоянъ Шагварковъ 40

14. Ангелъ Г. Караджовъ 40

15. Тодоръ Ст. Дескала 4 0

16. Атанасъ Кагаянъ

XVIII. Кепелий.

1. Радъ Ив. Чаушовъ

2. Никола Динчовъ

3. Никола Бекяровъ

4. Атанасъ Серовъ

а) Убити.

37 5 Панчо Николовъ

45 1 6. Тано Продановъ

60 1 7. Дбло Ганчовъ

45 1 8. Петко Ангеловъ

б) Затваряни.

1. Маринъ В. Чаушевъ 46 3.

2. Стою Писковъ 50 4.

Стойчо Ноновъ

Иванъ Динчовъ

22

65

50

70

47

34
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год.

5. Маринъ Ивановъ

6. Тодоръ Вълковъ

7. Ноно Двловъ

21 ; 8. Мито Двловъ

25 9. Христоско Дойчовъ

24| 10. Лазаръ Геновъ .

год.

25

26

23

а) Убити.

1. Тасо Василевъ

2. Кръстю Гиздовъ

XIX. Црънча.

б) Затваряни.

60 1 3. Славо Шарковъ 50

65 1 4. Петръ Шарковъ 45

а) Убити.

XX. Щърково.

1. Ат. Христосковъ 42

2. Христю Дундаловъ 58

б) Затваряни. •

3. Попъ Петко Ангеловъ. 54

4. Илия Петровъ Даскала 44

XXI. Динката.

Убити.

1. Иванъ Симоновъ

2. Ангелъ Пеневъ

3. Кочо Мятровъ

4. Петко Скерлатовъ

5. Лале П. Бустадунски

6. Тоте Андр-вевъ

7. Трифонъ Андр-вевъ

8. Иванъ Митровъ

9. Коле П. Скерлатовъ

XXII. ЛЪсичево.

Убити и обгьсени.

1. Стойко Мишовъ 80 6. Стефана Зарова 60

2. Стоянъ Иванчовъ 55 7. Мария Г. Зарова 1

3. Велко Чорбаджиски 55 8. Анна Ст. Кошова 45

4. Кочо Мързьовъ 60 9. Митьо Ст. Кошовъ 4

5.
Стоянъ Мързьовъ • 80 10. Добре Геновъ 70
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год. год.

11. Атанасъ Д. Геновъ 27

1 2. Кръстю Д. Геновъ 35

13. Тодора Кр. Добрева 30

14. Кръстю Кр. Добревъ 1

15. Мито Ат. Добревъ 1

16. Гина М. Найденова 40

17. Гечо М. Найденовъ 3

18. Ангелъ Шумановъ 65

19. Вел. Ан. Шумановъ 25

20. Рада Дудева 60

21. Мите Г. Дудовъ 22

22. Ангелъ Ан. Петковъ V*

23. Найденъ Илчовъ 50

24. Илчо Георгевъ 25

25. Мите Ив. Ненчовъ 20

26. Ноне Червенаковъ 22

27. Иванъ Ст. Ципорковъ 22

28. Благо Тошкинъ 25

29. Петръ К. Мурджовъ 1

30. Стоянъ К. Кошовъ 1 Уа

31. Ванто Нечкинъ 30

32. Елена В. Нечкина 2

33. Маринъ Мараджиски 40

34. Попъ Георги 80

35. Баба Калинка 80

36. Петра Ив. Мантарова 40

37. Смиленъ Варниковъ 40

38. Стояна Ат. Умерова 60

39. Митра Ст. Енкина 50

40. Коте Маратилевъ 60

41. Вида Кичова 50

42. Злата Варникова 60

43. Иванъ Спасовъ 26

44. Инто Колювъ 32

45. Петръ Катерининъ 35

46. Никола Т. Мурджовъ 1

47. Петко Ангеловъ 70

48. Димитръ М. Петковъ 1 1 2

49. Георги Вълковъ 20

50. Личо Л. Ганиовъ 1

51. Лазаръ Ан. Дойчиновъ 1

52. Спаса Цв. Ковачева V г

53. Стоянъ Ст. Десповъ 1

ХХ1Н. Кара-Мусалъ.

Убити.

1. Панчо Динковъ 95' 11.

2. Атанасъ Чопановъ 85 ! 12.

3. Атанасъ Шутевъ 70 13.

4. Атанасъ Пачовъ 65 14.

5. Ангелъ Шахъновъ 60 ! 15.

6. Стоименъ Пачовъ 65; 16.

7. Никола Кръджовъ 70. 17.

, 8. Анчо Кръджовъ 35 | 1 8.

9. Малинъ Джукеловъ 35119.

10. Коле Джукеловъ 65 \ 20.

Панко Бадровъ 35

Трифонъ Коевъ 30

Тодоръ Коевъ 34

Георги Дерменджиски 55

Ангелъ Мантаровъ 55

Кула Мантарова 15

Митръ Матовъ 40

Атанаса Аджова 55

Иванъ Дойчевъ 45

Митръ Аджовъ 22
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грд.

21. Илия Ламбевъ 65

22. Ангелъ Црънчовъ 75

23. Митръ Калваковъ 15

24. Спасъ Костовъ 16

. гол.

25. Никола Бараковъ 17

26. Ивана Попова 12

27. Христоско Попповъ 9

I

1. Кошо Вълчовъ

2. Гето Пилювъ

Ангелъ Радинъ

Лазаръ Бараковъ

Атанаса Бингарова

Рада Татаерова

7. Кръстана Баракова

8. Стоянъ Чолеовъ

9. Стоица Кипринъ

XXIV. Славовица.

а) Убити.

10. Стоянъ Цв-втковъ

11. Ангелъ Влайковъ

12. Митъръ Гюндуровъ

13. Стояна К. Владова

14. Кръстю Весалиновъ

15. Триндаф. Христоскова V»

16. Малина Т. Урашова 1

4 9 I 17. Тодоръ Кусеровъ 55

Затваряни.

52

.47

31

70

70

70

55

5

б)

28

70

65

1

V,

1. Атанасъ Малиновъ 28 6. Кошо Владовъ 45

2. Илия Арнаутски 38 7. Филипъ Куртовъ 40

3. Петко Ковача 50 8. Рашо Геновъ 47

4. Иванчо ПЪювъ 25 9. Стефанъ Заровъ 50

5. Митъръ Благовъ 18 10. Митръ Вълчовъ 45

XXV. Сжртъ Харманъ.

а) Убити.

1. Христоско Чавеовъ

2. Стоица Миховъ

3. Кръстю Милошовъ

4. Дачо Червенаковъ

5. Петко Червенаковъ

6. Гено Лашовъ

7. Стано Шутевъ

8. Стоица Чуренчова

9. Пено Ибровъ

10. Никола Мариновъ

11. Спасъ Ан. Кюсековъ

112. Ивана А. Стамболска
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13. Пано Пеновъ

14. Ивана П. Пенова

15. Христоско Дасавкаровъ

16. Стойна Цв. Райнина

б) Затваряни и ранени.

1. Никола Клисурски

2. Ангелъ Н. Клисурски

3. Кошо К. Ятовъ

4. Стефенъ Г. Црънчовъ

5. Кръстю Медарски

6. Кошо Чавдаровъ

7. Христо Мръковъ

8. Атанасъ Райчовъ

9. Митръ П. Кюсековъ

10. Кито Мръковъ

XXVI. БЪлица.

а) Убити и обгьсени.

1 . Арангелъ Ивановъ

2. Мичо Нейковъ

3. Иванъ Лазовъ

4 . Кръстю Георгиевъ

5. Велю Стояновъ

6. Вълко Стояновъ

1. Христо Михаиловъ

2. Павелъ Боневъ

3. Панко Гергевъ

4. Нено Стояновъ

5. Стоянъ Неновъ

6. Иванъ Постоловъ

7. Мито Стояновъ

7. Цвътко Ивановъ

8. Михаилъ Ат. Панчовъ

9. Ганчо Геновъ

10. Илия Ласковъ

1 1 . Петръ Петковъ

б) Затваряни.

8. Тано Постоловъ

9. Петръ Стояновъ

10. Петко Лазаровъ

1 1 . Динко ЦвЪтковъ

12. Генчо Ивановъ

13. Стойчо Ц-внковъ



Азбученъ показалецъ на по-рЪдко срещани и по-

забележителни собствени имена въ III томъ.

д.

Абдулъ паша, 169

Аврамовъ П. 289

Адилъ паша, 176

Азисъ Паша, 81, 118, 376

Айвазовъ Ранго, 225

Айваджикъ, 111, 116, 120

Акия, 272

Аланджиево, 239

Албертъ, 145

Александровъ Ц., 286

Аликочово, 82, 86, 377

Алишъ Пехливанъ, 123

Алифъково, 123

Алобасъ, 292

ДЬдо Ангелъ Кацара, 109

Авгелиевъ Г. 83, 231, 252

X. Ангелакевъ Мито (Иотинъ) 345, 347

Ангелова Мария, 144—151

Ангеловъ Ст. 6, 271

Андоновъ Сотиръ, 90

X. Ангеловъ Т., 319

Андреевъ А., 7

Андреевъ Ж , 292

Аяинъ дъдо Дончо, 132

Антиповъ Попъ Г., 331

Апостоловъ Г. 341, 346, 350

Априловъ Коста, 327

Арабия, циганка, 276

Арабаджията (в. Иванъ)

Аракчиевъ Р. 224, 226

Арифъ Пехливанъ, 216

Атанасъ Г. Чешмеджията, 101

Атанасъ Семерджията, 101

Атанасовъ Лука, 200

Атанасовъ Ив. 217

Афузъ ага, 331

Ахмедага Тжмржшлж, 104-111 212-224.

Ахмедага Барутанлж, 18, 27, 365, 367,

375

Ахмедъ ефенди, 91, 92—97, 204

X. Ахмедъ Кърджали, 216.

Бабалевъ Н. 209

Баба Неда, 276

Баба Станка, 298

Баденици,

Базевъ Дъло, 160

Байновци Н., 317, 327

Байчевъ Станчо, 345

Байчевъ Т. Ив., 852

Бакаловъ Ив., 329

Бакърджиевъ Ю., 292

Балабановъ Гене, 213

Балабановъ Н., 329

Балабановъ С Радъ, 187

Баланигв к., 318, 330

Баласчевъ Г., 369—390

Балванъ, 305

Балванска Махала, 305

Балдйово, 169

Балевъ П , 130

Балиновъ Лало, 16

Балтовъ А., 30, 45

Балтовъ М., 54, 55, 201

Попъ Балчо, 312

Баневъ П., 291, 292

Баница, 342, 347

Банов-ь К., 136

Банчевъ Н., 93

Банчевъ Рашко, 111, 113

Баня, 27, 187

Барака А., 88

Бараковъ Г., 90

Барутанлията (в Ахмедага)

Барутина, 239

Батевъ П 93

Бачо Киро, 298, 303, 312, 396

Бачокировъ Теодоси, 397

Бебекъ, 26, 29, 33

Бейковъ Теофилъ, 67

Бекташъ Метю, 229

| Бендеревъ (Ат.) 295

1 Беню Царвулджия, 201



II

Берберътъ (в. Найденъ)

Берингь, 24, 65,81, 105, 108, 115, 119,

170, 176, 198, 363 -402

Бинкосъ, 292

Благоевъ Д. 102

Благоевъ Хр., 100, 152, 161, 200, 268

Близикуче, 144

Блънтъ, 362

Бобековъ П., 32, 73, 183, 185, 197—206

Богатово, 319

Богдановъ Ст., 319

Богдановци к., 330

Бойково, 103, 377

Бойчета к., 318, 320

Бойчевъ Н., 96

Боженцигв к., 329

Божинъ Ив., 93, 228

Л. Божко Гр. 100, 155, 200, 268—277

Боневъ П., 105—111, 216, 221

Бончовъ Р., 20

Борованъ, 342

Боскова Митра, 213.

Ботевъ Д, 340

Ботевъ Кирилъ, 341, 344

Бочаровъ Г, 318, 320,. 327

Бонджиевъ Ц , 23-25

Бонджиевъ Др. Н., 306

Бонджикъ, 364, 381

Боиновъ Ив., 85

Бонновъ Н., 84

П. Брайковъ Н., 2, 200, 202

Брофи, 362

Брусенъ, 261, 347

Брестовица, 104— 111

Бръишовъ К Цв., 67 133, 138, 140, 213

Буево ниве, 78, 180

Будииъ, Ц , 2

Буреновъ Кънчо, 320, 327

Бурмовъ Д, 318, 320

Бухолу Д., 91

Б-Ьга, 86

Б-Ьла, 272

Б-Ьла (Сливенско) 292

Б-Ьла РЪка, 6, 314

Б*лъ Чердакъ, 274

БЪлйово, 80, 97, 141-151, 190, 213

Бълица, 139

Б-блишки Т., 63

Б-Ьлншки Ганчо, 136

Б-блов-вждовъ Н , 15, 17, 20, 112, 162

200

Бълопитовъ Т., 34, 257, 261

Б-Ьлотрупъ, 112

Бжта, 117

Бъчовка (в Николовъ Г.)

Вазовъ Ив , 156

Вайсалъ, 59-62

Василевъ А., 216

Василевъ Т., 68

Василинъ К., 263

Велигановъ Л., 99

Великовъ 3., 286, 292

Величковъ К., 36, 385

Велчевъ Хр. Точилото, 326, 827

Велчевъ Т., 225

Велчовъ Хр., 55

Велчо Чорбаджи, 81

Видинъ, 48

Витановъ Г. Р., 306

Вишовградъ, 297, 304, 312

Владикинъ И. Н., 143, 148

Влайковъ Т., 29, 41, 47, 127, 189

Власаковъ Т., 215

Власевица, 220

Влъкъ, 198

Войновски, 340, 343, 349

Воловъ II., 31, 53—59, 71, 77, 105—125

151—160, 200, 257, 266- 277

Вранчовь К., 93

Вранъ камъкъ, 210

Враца, 63

Бътренъ, 145

Даскалъ Вълю Бандата, 299

Вълчановъ Г. 88

Вълчановъ Ат., 88

Вълювъ Г., 247

Вълчиновъ Зл., 232

Вълчевъ Н., 9

Вълковъ X. Т., 9

Върлишница, 166

Вълко Фолосчня, 141

Гачевъ д-Ьдо Рангелъ, 108

Гадждовъ Ат., 89

Гажевъ Ст., 286

Галиче, 342

Ганевъ А., 92

Ганевъ М., 71

Ганевци к., 314

Гайдарски Пан., 286

Гайтанекъ Н., 5, 19

Гатевъ Д, 327

Ганчевъ Ст. 129

Гедженътъ Петко, 197

X. Георгиевъ Н., 70, 180, 186, 188

X. Георгиевъ Ю., 100

Гендовъ А., 288

Гендовъ дели Петъръ, 286, 292

Генчовци к., 330, 331



ш

Геновъ Ганчо, 139

Генчовъ Т., 309

Георгиевъ Тома, 34, 100, 134, 195, 257

Георги Казака, 147, 152

Георги Тюфекчийчето Г., 304

Гсренъ, 114

Геренилото, 6 •

Герлово, 293

Геровъ Найденъ, 111, 186

Геша, 306

Гешановъ Кр Ив., 41-42, 180

Гешановъ П., 37

Гешовъ д%до М., 314

Гецовъ Тр. Г , 273

Гецова Станка, 273

Гилимяновъ Ганчо, 59, 121

Геневъ Ив. Ст., 105, 222, 225

Гиндевъ Г., 284

Гичевъ Димо, 85, 226

X Гмнчевъ Т., 216

Гинчовъ Ковчо, 109, 216

Гйотлийски Л., 2, 268

Гйошевъ Сг., 84, 251

Гйошевъ Т., 106

Гладстонъ, 359, 364, 367

Глувчевъ Ив., 95, 231

Глушковъ В. Хр., 31Я

Говедаровъ П., 228

Голакъ, 139, 141

Голешъ, 141

Голъмо Яла ре, 279, 304

Горановъ П., 93—97, 228

Горна-ОрЪховица, 53

Горна Кремена, 347

Горнова Могила к., 327

Горовъ Ат., Ь43

Господиновъ Нено, 23

Господинъ Бакжрджия, 260

Градеиъ, 28», 298

Попъ Груйо, 52, 73

Грутно, 239

Гуговъ Нено, 52, 129

Гуджевъ Рашко, 200

Гуджевъ Гавр., 57

Гюмюшъ Герданъ, 1 1 1

Гжбени, 318

Гжбенски Бр , 315

Гждевъ Ст , 328

Д.

Давидовичъ Сава, 141—151, 260

Далмация, 144

Даматъ Мехмедали Паша, (84

Даневъ Мишо, 224

Данковъ Ст., 129

Данчевъ Ив., пандуринъ, 277

Данчевъ Иваница, 155, 334, 344

Даскаловъ, 209

Даутларе, 1 15

Даутъ, 86, 81

Даутова поляна, 113, 117, 161

Дерби, 361

Дебнево, 325

Дели Неджипъ, 322, 376

Дебелъ Дблъ, 318

Денчевъ Д , 314

Девехарманъ, Г,7, 189

Дервентъ, 174

Дерелии, 165, 197, 320

Дере Харманъ, 212

Дели Хасанъ, 109

Дермишли, 123

Дзезовъ Кого, 347

Джаферли, 119

Джоловъ Г, 187

Джуджовъ Ив., 30, 41, 45, 84

Джуджовъ Ст., 6, 45

Джумая, 118

Джумбелетъ черкезинъ, 350

Джуновъ, 188

Джурковъ Бл. А., 242, 243

Димовъ Цв , 318

Димитровъ П., 381—402

Димитровъ Г., 18

Димитровъ Ю., 286, 292

П Димитровъ Колю, 205

Димитровъ Мар., 290

Дпнката, 117, 120, 139-141

Дчмовъ Тотю, 326, 327

Динчовъ Генчо, 113

Дчшлията Диммтъръ, 344

Динчовъ Дълчо, 201

Дизраели, 367

Дичинъ, 2У7, 304

Димитровъ Г. Кангарджийски, 342

X. Димитровъ Ив., 351

Димитъръ Русчуклия, 303

Димитъръ Налбантче, 177

Димитъръ ЛЪщарътъ, 129

Добревъ Г., 286

Добревъ А , 68

Добревъ Ст, 63

Доброплодни С., 299

Дованли, 119

Лойновъ Паунъ, 289

Долна махала, 39

Долна Кремена, 347

Домусчийски Ив. Ф. 61

Доневъ Хр. Тамбура, 304

Дорково, 227

Досевъ Хр., 329

Доспатъ, 105, 239

Драгановъ Хр., 206, 266, 277

Дражевъ Ив., 38



IV

Дражевъ Г., 286, 292

Драсовъ Ив., 333, 393

Дриновъ Н., 27—30, 174

Дроплювъ Ил., 261

Дрънски Ст., 79, 102, 179, 181, 188,276

Дубровникъ, 144

Дудековъ Ив., 29

Дудековъ П., 404

Дуковъ Ат., 85, 88

Думанлии, 114, 115

Дураковъ Ненчо, 61

Дураковъ Само, 61

Дурутлий, П5

Душево, 320

Дюпюи, 361

Дюзтабанъ Ц., 313, 314—327

Дюзтабанъ Хр., 314

Дбдово, 103, 377

Делчо Пепелъ, 129

Дянковъ Ив , 320

Джбене, 114, 268

Е.

Евстатиевъ Попъ Сава, 201

Едибъ Ефенди, 362

Езерото к., 329

Елена, 344

Елешница, 113, 114, 201

Елиотъ Хенри, 360

Еллидере, 87

Елшица, 70, 114, 117, 120

Еневъ, Бр., 2, 198

Енидже, 375

Еникьой, 103

Енимахле, 239

Ерелий, 174

Етнъръ к , 314

Жейновъ д-вдо Н., 298

Жековъ И., 288

Желчовъ В., 288

Жеравна, 287

Желтешъ к., 331

Жижевъ, 339

Жребичко

3.

Загорчиновъ С , 29, 191

Загребъ, 26

Звърено, 350

Зелено дърво, 317

Зелена поляна, 163

Златица, 151

Златева бахчия, 318

Зли долъ, 25, 152

Зъртъ Хюсеинъ, 216

Зяпковъ А., 60, 36

И.

Ибраимъ бей, 343

Ибряимъ ага, 150

Иванъ Арабаджия, 114

Ивановъ Гаче, 346

Иванъ Фурнаджия, 5

Иванъ Налбантинъ, 37

Ивановъ Хр. Големия, 322

Ивановъ Боло, 114,205, 268

Ивановъ Отонъ, 79, 84—85, 86, 97—

104, 242

Ивановъ Г., 216, 217

I Ивановъ Ст., 284

Ивановъ Енчо, 292

Ивановъ Кр., 306

Ивановъ Минчо, 295

Ивановъ Тотю, 314, 327, 330

Изикча, 292

Икономовъ Киро, 292

Икономовъ Т., 299

Илиевъ Цв , 216

Илиевъ Л., 82, 252

Илиевъ Ботю, 319

Илювъ Хр. Г., 326, 327

Илювци к., 330

Илю Петдесетникъ, 35, 183

X. Имамъ, 229

Имамовъ Мохамедъ, 228

: Иовковъ Вл., 152

Иснко Карагйозчето, 325

Искревъ Ненчо, 200, 271

Ихтиманъ, 140, 211, 213

Исакъ Какомачо, 67

Исинъ Чаушъ, 331

Исуфъ Паша, 376

И.

Каваловъ Н., 314, 322

Кавлаковъ В., 235, 242, 292

Каведжийски П., 247

Кавлаковъ А. Т., 93, 95, 235, 241

Кавржковъ К., 292

Каблешковъ Л. Т., 6

Калагларе, 81, 101, 115

Калинчевъ Г. Делчо, 187

Калугерово, 63, 81, 139, 212

Каравладевъ Н. А., 93

) Караниколовъ Ст., 63

| Каменовъ Асень, 313

Камилигв, 314

Каменица, 136, 229

Карамусалъ, 67, 115, 139, 212

Камарци, 130

Караджа Хасанъ, 95

Каломенъ, 306

Каменарче Г., 5, 198



Капуджикъ, 193 ! Колевъ Славчо Г

Караджовъ Гр., 102

Караджовъ Ив. Д., 25

Караджовъ Хар., 22, 100, 268—277

Калвърть, 362, 382

Караивановъ, 114

Карабулакъ, 239

Кара Мехмедъ, 122, 123

Кайматево, 340

Карахасанъ, 6

Катрафмловъ Попъ Сава, 343, 344

Каравеловъ Коста, 201

Каролевъ М. Цв., 314

Карлово, 16, 25, 152, 197, 222

Кастра, 144

Катаро, 144

Катуница, 101, 288

Кацарски В. Мар., 187

Кацаровъ С. Яко, 200

Каябашъ, 325

Качаковъ Соколъ, 68

Келешовъ М., 149

Кесяковъ А., б

Каел :.ь, 239

Келъ Хасанъ Паша, 191, 343, 346

Керемидовъ, Т. Г., 263

Кепелии, 118, 119

Кереловъ Т. Тр , 247

Кидосковъ Илю, 54

Кипъръ, 272

Кирковъ Т., 328—333

Кириловъ X. Сим., 33 35, 189

Кирчевъ Дончо, 289

Кирко Чорбаджи, 270

Киселовъ Генералъ, 285

Отецъ Кирнлъ, 60 63, 262, 81

Киселере, 274

Кйорколевъ Ст., 84

Кйормехмедъ, 123

Клисаровъ Н. Ц., 6, 197

Кителски Полковникъ, 299

Клисурецъ Ив., 61

Клисурски Н., 68

Ковачевъ Г. Ст., 67

Ковачевъ П., 93

Ковачевъ Мито, 110

Козарско, 86

Колчевъ Ил., 326, 327

Койчевъ Зах., 41, 48, 71

Конкилевъ Хр., 326, 327

Кожухаровъ Г., 100

Кожухаровъ А., 101

Койчева ливада, 75

Коланларе, 129, 131

ДЪдо Колю Чолакь, 187

Кжси Колю, 272,

Колювъ Г., 286, 292

' Колевъ Хинко \

Колевъ Ив., 327

Коларовъ Д., 93

ДЪдо Колю Голака, 174

Кочовъ Н., 68

Колчовъ Т., 239

Даскалъ Колю, 114

Корово, 227,

Кортенъ, 286

Колакманътъ Ив. Колю, 219, 223

Костандово, 227

Костовъ И в , 79

Костади нски д-бдо Гено, 305

Косговъ Г., 84

Котовъ Тр. Ат. и Ив., 263

Крастово, 114

Корабия, 341

Костадинит-в к., 329, 330

Костовъ Т , 251

Костовъ Д, 55

Кривиралчевъ М., 5

Кривовъ Хр. Колю, 248

Кряковци к., 329

Крумово, 100

Крушево, 123

Кръстевцн, к., 314

Кръстниковъ Г., 314

Кръстевъ Динчо, 57

! Курудере, 305

Курто, 343

Кутевъ А , 292

Куевъ Гого, 322

Кукуринекъ Л., 5

Купенъ, 318

Кунчевъ Г. 197

Курвина Могила к., 314

Кундураджия Ст., Ь

Куртово Конаре, 110

Куртовъ Рашко, 219

Кюсеивановъ Г., 90, 231

I Къневъ Ст., 225

Къневъ А., 242

| Къневъ Гжчо, 216

Дбдо Кжтю, 396

Кърбаловъ А., 60

Кърджалж, 1 10

Кючюковъ Кр., 291

Кянн Паша, 363

Л.

1 Лазаровъ А. Н., 263

X. Лало, 201

Ламбо Кираджия, 10

Лангерата Г. П., 63

' Лефтеровъ Т. Л., 303, 389

' Лефтеровъ Хар., 389
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VI

Ликомановъ А., 84

Личовъ Г., 12

Лисецъ, 188, 210

Лопянъ, 261, 263

Любница, к., 212

Лютаковъ Г , 290

Луканъ, 342

Лудовъ Ал. Матея, 201

Лулчовъ М. Сер., 236

X. Лулчовъ Г. Ст., 262

Лулчовъ Дблко, 139

Лътичево, 19, 139, 212

ЛЪсково, 103

Л*сковсцъ, 283, 294

Маджаровъ X. Ив., 201

Маджарчето Г., 71

Манчестеръ, 389

Мариновъ Колю Топалътъ, 306

Мачо Фурнаджия, 160

Малъкъ Гаргалъкъ, 298

Мацковъ Хр , 327

Макгехенъ, 15, 24, 67, 360—370—402

Малко БЪлйово, 146

Маламовъ Т. П., 79, 80

Маиинчовъ Д, 91, 224

Мангърътъ Ил., 9

Малевъ Т., 197

Мангърътъ Васйо, 123

Манастирски Стойчо, 220

Маринъ Кацаръ, 185

Мариновъ Станчо, 186, 187

Л. Мариновъ Г., 273

Маневъ Г., 97

Маркова врата, 133

Мариновъ Киро, 289

Манйовъ М., 41, 126, 183, 197 - 206,

266, 277

Мателасъ, 376

Матакиевъ Я-, 80—81

Мачевъ Р. П., 41, 43, 127, 189

Машевъ, 101, 322

Мачевъ Искрю, 41, 44, 189

Мемишага, 89

Мехтерова Цона, 405

Милетий, 64

Мирково, 132, 136

Мирчовъ В., 5

Мерджановъ А., 93

Миндовъ Д., 92, 231

Миндовъ М., 243

Минчо Калжчътъ, 152, 159

Мишевъ А., 85

Миличинъ, 193, 140

Михаловъ Панчо, 63

Милевъ Сер., 242

Михаиловъ Ив., 198

Минковъ П. А., 200

Минчевъ Динчо, 216

Млъчковъ П , 4, 201

Минковъ Ст , 295

П. Минковъ Ат , 268—277

Минчевъ Стойно, 327

Мнцовъ ДЬдо Коста, 273

Д*до Миня, 320

Мишо Спахийчето, 347

Момино, 141

Момчевъ Д. Ж„ 313

Мохамедъ отъ Дорково, 229

Мулешковъ Н., 187

Мустафа помакъ, 95

Мутевъ С. Г., 68

Мухово, 62, й7

Мехтерова Цона, 405

Мехмедъ Ружди, 329

Медвенъ, 288

Мененкьой, 146

Мештиоглу Мустафа, 154

: Мехмедъ Ефенди, 154

МЪдковецъ, 349

: Мънковъ Пан., 286

Н.

| Наботковъ, 99, 102

Найаенъ Берберъ, 10

Наумъ Кундураджия, 386

Налбантски Д. Т., 179

Наневъ Ат., 224

Насвакюй, 1 15

Настанъ, 239

Насевъ Цв., 217

Нашевъ Г., 225

Натевъ Ив. 222

Негиновъ К., 113

Попъ НедЪлйо, 63, 127—128, 136, 139

НедЪлковци к., 314

НедЪлчевъ ПЪйо, 331

Неджимъ ефенди, 267

Неджипъ ага, 1, 18, 21 — 25, 28 — 32,

53, 111

Ненчовъ Ст , 286

Неплии, 239

Нейково, 287

Неновъ Н., 242

Недимъ бей, 6

П. Нейчевъ Т., 237

Нейковъ Н., 396

Нейчевъ Г., 71

Нейчевъ Т., 93

Неновъ Брайко, 160

Ненко Балдювецъ, 17, 18, 81

Неновъ Вл., 145

I Неновъ Ю., 141 151



Несторрвъ Ст., 93

Никола Ножаръ, 84

Николовъ Г., 282, 294

Никола Клисаръ. 6

ДЪдо Никола, 303

Никола Налбантинъ

Никола Червеноводецъ, 303

Никола Ковачъ, 61

Николовъ Н., 139, 263

Ннкланокичъ Кр. Г., и Ив., 144—151

190, 260

Ничввъ А., 84

Нищъ, 48, 24

Нисторовъ, Сер. 242

Нова Махала, 329

Ношачковъ В., 286

Нончовъ Ст., 5

Нончовъ Н, 15

Н*мски Н. М., 186

Нягуловъ Р., 6

О.

Обрешковъ Т , 36

Овчелари, 274

Огняновъ Данаилъ, 299

Окджиларъ, 119

Осеново, 239

Османъ Бюлюкбаши

Османово, 54, 122

П

Павелча, 349

Павловъ Мл., 342, 345

Павле Фурнаджия, 123

Павловъ Хр , 102

Павурджиевъ Хр., 208

Павликене, 396

Паланка, 136, 139, 141

Паничере, 86, 114, 115, 163

Пановъ Ив., 295, 296

Баба Пантелеица, 295

Партинковъ Хр. 318, 332

Панчевски Г„ 210

Попъ Партени, 276

Патревъ Хр., 328-333
Пашевъ Калоферъ, 220 •

Пармаковъ Н. П., 298, 303, 310, 391

Пасаровъ Ат., 90

Отецъ ПахомиП, 30(1, 310

Пастровиче Будванъ, М4

Пастуша, 110

Пауновъ П. Нейчо, 248

Пауновъ Вранко, 93, 228, 247

Пейчиновъ А., 94

Пеневъ П., 79

Пено Хайдутинъ, 260

Пеневъ Сава, 341, 350

VII

Пенчо Троянецъ, 850

Пенчевъ Начо, 301

Пенчевъ Ив., "319

X. Пенчовъ П., 81

Перо Македонецъ, 341, 350

Петковии к , 314

Петко Кундураджи, 4, 113

П. Петковъ Павле, 269

Петковъ Д , 6

Петковъ Н , 80

Попъ Петъръ, 217

Петъръ Пандуринъ, 160

Петъръ Ковача, 93

X. Петъръ, 267

Петровъ Ст., 14

I Петровъ д*до Дончо Топала, 396

Петровъ Кню, 289

Попъ Петко, 322

Петровъ Хр., 330

Пешевъ Ст, 318, 325

Петровъ А., 68

Пикетъ, 341

Пилевъ К., 221

Пигуроновъ А., 243

Пирдопъ, 152

Пиярсъ, 360

Плачковъ Дончо, 207

Плачка, 306

Попинци, 70, 117, 169

Поповъ Хр. Ф., 20, 22, 155, 200

Поповъ Д. Н., 271

Поповъ Ст., 88, 231

Поповъ К., 90

Постомпировъ П., 314, 320

Потока, 314

Почековъ Ст., 208-277

X. Прълковъ Ив. Енчо, 268

Пунджевъ Хр., 252

Путуховъ Хр. М., 149

Пъевъ Т.,'387

Пьйна, 306

X. Пъевъ Пъю, 201

Пъю Чорбаджи, 229

Пжковъ П. Ст., 70, 174, 179, 187

Р.

Радионовъ П., 340, 344

Радъ Кепелиевъ, 187

Радйлово, 145, 377

Радомировъ П. Кр., 161, 197

Радоечъ Стефо, 144—151, 260, 264

Радуловъ М., 145

Радуйлъ, 185

Разложковъ П., 19. 29

Разлогъ, 145

Раковица, 129, 136-139

Ракитово, 227



VIII

Раково, 292

Рзмчо Пждаринъ, 63

Дбдо Рангелъ, 215

Рашко докторъ, 4

Рашидъ Паша, 256, 220, 276

X. Рашидъ, 215

Райна (в. Футекова)

Райкинъ Хр., 263

Ранибунаровъ, 326

Рахманларе, 156, 158

Рачевъ Ив., 305

Режавичъ, 144

Рикя, 306

Рила, 213

Ропеновъ Г. Митре, 67

Руевци, 270

Ружинъ Д. П., 186, 187

Рупчевъ Ан., 226

Рупчосъ, 110

Русковъ Д., 298

Ръковъ П., 90

РЬскова Ив. Мария, 317

С.

Саадулахъ Ефенди, 322

Савовъ Стеф , 345

Савфетъ паша, 376

Садъкъ паша, 147, 152

Саладиново, 82

Самоводени, 271, 295

Самоковъ, 185

Самоходовъ Крайчо, 61, 126, 131, 146,

259

Саидъ, 94, 145, 148

Сарамбей, 145—148

Сапунджчевъ Ст. Н., 6

Саржяръ, 120

СвЪщаровъ Д , 98

Св:шаровъ Ф., 129

Селимъ Куруджия, 94

Селимъ Заптия, 330

Попъ Семеновъ, 108

Северннъ, 351

Сердаровъ Ст., 67, 213

Селями Паша, 176

Серекътъ В., 5, 113, 162

Серафимовъ Г., 235, 242, 247

Серткостовъ Ст., 286

Сестримо, 141, 190

Симеоновъ Н., 320

Синджирлии, 111, 114, 201

X Симешовъ Пав., 70, 174, 179, 185

Счливрия, 27

Сираковъ Г., 64, 263

Скандалото к., 322

Скайлеръ, 65, 67, 108, 115, 170, 198,

309, 312, 364 -375

Славовица, 67, 139, 145, 212

Смиловъ Н., 6

Смолско, 131—136

Сланинковъ даскалъ Найденъ, 113, 269

Слатина, 197

X. Симеоновъ ДЬлчо, 187

Соколски В., 105—111, 127, 222, 261

Соколовъ Спасъ, 341

Соколовъ Ив , 35—40, 67, 70, 77, 117,

171

Согиръ, 103, 377

Спасъ Спицеринъ, 225

Д-ръ Спасъ, 197, 201

Спасовъ Дончо, 1 18

Спасовъ Зах , 209

Спасовъ Кал., 219

Станчо овчаръ 262

Станииака, 99, 101, 103

Станко Шопа, 187

Станчевъ Станчо, 263

Станчев ь А., 263

Стонменовъ Н., 79—80

Попъ Стоименъ, 217

П Стояновъ даскалъ Найденъ, 5, 18,

24, 53, 121, 163, 202, 268, 388

X. Стефановъ дъ\до П., 289

Стояновъ Гюро, 95, 108, 215

X. Стояновъ Мих., 295

Стояновъ Цв., 61

Стоянъ Ловчалийчето, 351

тояновъ Курти, 284

Стояновъ Милю, даскалъ, 130

Стойновъ Вьлко, 68

Стоевъ Стео, 205, 271

Стойчевъ Ст., 93

Стоиловъ Вълю мечката, 264

Стоиловъ А., 114, 201

СтокигЬ, 318

Стоилъ (Тилю) 268

Стомонеци к., 317

Станчовъ Мар , 283, 294

Стояновъ Таню 292—294

Страхиновъ К., кацаръ, 186

Струнджевъ Матя, 210

Строево, 115, 268

СуйлЙовъ Д. Пав., 187

Сутичъ Ив., 14о—151

Сутичъ Мария, 260

Съртхарманъ, 67, 139, 212

X. Сюлейманъ, 216

Суровилиевъ д*до Генко 186

Танковъ К., 224

ДЪдо х. Ташко, 216

Ташелийско дере, 93

Ташевъ Г., 216



IX

Тахиръ паша, 176

Теллийски Г. А., 67

Теллийски Г. Геае, 67, 140, 212

Терзоба, 292

Тилевъ Ив., 225

Тилевъ Пав., 219

Телчара Г., б

Тилевъ Н., 221

X. Тилевъ Ив., 85

Тиханекъ Г., 5

Тиханекъ Н., 5

Тодоръ Душанцалия, 201

Тодоръ Радиловоцъ, 187

Тодоръ Мечето, 179

Тосунъ бей, 156—160, 368

Тодоракевъ К., 295

Тодорчета к., 269

Тодоръ Лявката, 248

Тодоровъ Ат , 286

Тодоровъ Лажо, 301

Тодоръ Хайдутинъ, 145, 260

Тосуновъ Г., 4, 201

Тодоровъ П., 81

Тонджеровъ, 248

Тодоровъ Д , 351

Тодоровъ П. Ю., 304, 325

Тодоровъ Колю, 325

Тодорчето К., 330

Тодоровъ Давидъ, 344

Тотинъ Хр., 68

Тошковъ П., 231

Топлешъ, 317

Тосевъ Ив., 320

Тодоровъ Ламбри, 91

Трънчовъ Ив Ганчо, 114

Тропчевъ, 174, 187

Трувчевъ, 22

X. Тръндафилъ, 219

Тръндафилови Сс. и А., 93, 236, 241

Тръндафиловъ Павелъ, 228, 247

Трембешъ, 272

Трантеева Ел., 101

Тренковъ А., 243

X. Томовъ Кр., 180, 187

Труфчевъ Хр., 200, 268—277

Тутевъ, 27

Тумбалово, 318

Тумбевъ, 89

Тупаровъ Тошко, 229

Турчевъ Сп., 100, 102

Тутева Мария, 35

Тянчовт. Д , 93

Търневъ Г., 97—104, 111—116, 203

Търневъ Хр., 100, 103

Уратли, 119

Устина, 104, 216

У.

Узунъ Али, 330

Урошовъ Пею, 68

Фесчията Дончо, 320, 328, 326

Ферезлий, 120, 169

Финджековъ Ст., 180, 184

ДЬдо Филю, 319, 322, 326

Филювъ Хр., 319, 327

Филиповъ Милю, 54

Филевъ Ст., 295

Филиповъ Т., 200

Фингаровъ Е., 54

Фотенъ, 239

Фрлнговъ Д. Тотю, 396

Футекова п. Г., Райна, 72

Фърговци, 331

Хайда Ефенди, 367

Хаджийски Мито, 346

Хаджаръ Зааде, 215

Хаджи Арапъ, 145

Хаджийски Д. Г., 93

Ха и нето, 303

Хаджиевъ, 82

Халомдовъ П., 187

Хасанъ Паша, 170, 21 1, 256,367, 376

Хасанъ, циганинъ, 66

Хафжзъ Паша, 167, 208, 2Ю, 367

Хасанъ бей, 206, 211, 376

Хасанъ Чаушъ, 216
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