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ÅÄÍÎ ÏÚÒÓÂÀÍÜÅ Â ÏËÎÂÄÈÂÑÊÎ 
(ïî èçâúðøåíèòå çâåðñòâà)

Àòàíàñ Øîïîâ

Два дни след ка то из лезох из Цариград, же лез ни ца та ма за-
ве ди в Т. Пазарджик, сре до то чието, та ка да ка жа, на сви ре пости те 
и зло употре би те ли те на тая област. Беше 12-й ав густ. Аз мно го 
же ла ях да зе ма мал ки ня кои све де ния как то за приклю че нията та-
ка и за си гур ност та в пъ ту ва нье то и из дир ва нията, които исках да 
напра вя. При то ва оба че, аз са убе дих, че пре ди да из ле за на  вън, 
в мал ко вре ме ще мо га да чуя и да за бе ле жа мно го ра бо ти, които 
ще ма ръ ко во дят в пъ ту ва нье то ми, а ос вен то ва и които ще обо-
га тят листа на сви ре пости те, как то по се ла та, та ка и в са мия 
Пазарджик. Преди всич ко, не ка хвър лим един бе гъл поглед към 
оно ва, което са го во ри и което ми са раз сказ ва ли за при чи на та на 
въл не нието и звер ст ва та. От го ди на вре ме още, хо ра та съ са стра-
ху ва ли от не на дейно то на па де ние на тур ско то на се ле ние; те ос-
вен то ва, слу ша ли че Турците са гот ви ли да ги оби рат и пр. 
Влиятелни ня кои ли ца, власт ни ня кои граж да ни са сно вя ли съв-
сем див ни кроежи, съв сем стран ни мисли с зна нието и с во ля та на 
цен трал но то пра ви тел ст во. Забележително е че те зи поз на ти ли ца 
съ би ли и съ в съ що то вре ме чле но ве от та мош на та мест на 
власт. Че е съ щест ве нно и истин но то ва, си реч че Турците са има-
ли на ме ре ние не на дей но, под пред во ди тел ст во то на пър вен ци те 
си да на пад нат на Българите и да ги съ си пат и ис ко лят, са ис по-
вяд ва днес и от са ми те Турци. Това съм слу шал на мно го места. 
Това са го во ри днес и от ця ло то на се ле ние, Турци и Българе. Тия 
слу хо ве съ са пърска ли още от ми на ло то ля то до ри до в на ча ло то 
на год. 1876, ко га то (имен но през Февруария) спо хо ди ли та мош-
ни те места чуж ден ци (? р.) Българи, които каз ва ли на на се ле-
нието не дру го ос вен че тур ски ня кои ко ми те ти, без доз во ле нието 
и зна нието на пра ви тел ст во то, съ ос но ва ва ли за да обе рът и ис ко-
лят един ден бъл га ри те. Това ка за ни те хо ра про по вяд ва ли ка то 
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добри Българи и вер ни християни (? р.), за да мо же бъл гар ско то 
на се ле ние с вре ме да зе ме пред ва ри тел ни мер ки и да за па зи це-
лост та на жи во та и бо гатст во то си. Тия про по вед ни ци, или по-
добре тия апосто ли на добро то, на ми ра и на ти ши на та са би ли на 
число троица. (Кои? р.) От мно го вре ме пла ше ни и настръх на ли, 
Българите изс ка за ли на мест но то пра ви тел ст во всич ко, което са 
слу ша ло, и в съ що то вре ме поиска ли и по мощ от хо ра или 
наставле ния. Местното пра ви тел ст во, при та къ ва ед на жал ба от 
стра на на на се ле нието немогло ос вен да му поз во ли са мо да са за-
щи ща ва от ка къв то и да би ло неприятел на ми ра и ти ши на та. Това 
доз во ле ние са е да ло пис ме нно на по ве че то днес из го ре ни и из ко-
ле ни се ла. И дейст ви тел но, Българите по ня къ де за поч ена ли да не 
ча кат по мощ, а са ми да вар дят се ла та си. Те с доз во ле нието и зна-
нието на пра ви тел ст во то, поста ви ли раз лич ни стра жа ри око ло се-
ла та си, за да над зи ра ват и вар дят; то ва е тра яло доста вре ме.

Измежду то ва оба че, пър вен ци те Турци в Т. Пазарджик тър-
си ли при чи на да испъл нят пред на чер та нни те си же ла ния. Те съ са 
тру ди ли (*) (Това ний не мо жем да раз бе рем, Р.) по вся ка къв на-
чин да при до бият Българите ми сал и сред ст ва за възста ние що то 
да на ме рят при чи на да ги на пад нат един ден и да ги съ си пят; 
един ст ве нно за то ва те им пра ща ли оръ жия, ба рут и пр. На то ва и 
са ма та мест на власт е съ дейст вува ла, за що то не е иска ла да да де 
вни ма ние и да ви ди не то що пра вят Българите, (? р.) не то що 
искат да вър шат Турците.

От мно го вре ме още, Турците има ли на очи под пла нин ски те 
се ла, не за дру го ос вен за що то хо ра та им са тру до лю би ви и бо га-
ти и место по ло же нието им е за за вист. Самите тур ски пър вен ци, 
са ми те ми нистри и пра ви тел ст ве нни хо ра, които са до хож да ли по 
тия места каз ва ли са, че ра но или къс но, в ин те реса на тур ска та 
дър жа ва е да са съ си пят и ра зо ръ жат тия се ла. И дейст ви тел но, на 
то ва са е очак ва ло сгод но то вре ме, а ос вен то ва и мно го пъ ти са 
ста ва ли раз лич ни опи ти, но те не са спо луч ва ли, за що то пред ва-
ри тел но са из ла зя ли на  яве. Вчера бе ше още, ко га то днес зат во ре-
ния Хаджи Поп Георги, заед но с на роч но опре де ле ни пра ви тел ст-
ве нни хо ра, из на ме ри и до ка за, че съ има ли участие в приклю че-
нието на Поибрене всич ки те пър вен ци Турци в Пазарджик. Това 
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оба че са покри и не са зе в вни ма ние от пра ви тел ст во то. Както и 
да е, а тур ско то на се ле ние усе ти ло, че не ще мо же да на ме ри по 
бла гоприят ни вре ме на от настоящи те, въз пол зу ва ло са и, как то 
ка зах ми и по-го ре, жър т ву ва ло всич ко за да мо же тай но да снаб-
ди Българите с потреб ни те за бун ту ва нье ра бо ти. Същите Турци, 
днес хва на ти и запре ни от стра на на па зар джикски те тур ски об-
щест ва са пре на ся ли и про да ва ли, с твър де дол ня це на, с то ва ри 
ба рут и др. в Т. Пазарджишките и в Пловдивските се ла. От дру га 
стра на, мест на та власт да ва ла го ля ма сво бо да да са вна сят и про-
да ват в са ми те гра до ве и се ла, пред очи те на всякого, вся ка къв 
вид оръ жия. Търговците, по при чи на че не на мер ва ли доста точ но 
число кур шу ми, пъл ни ли ма га зи ни те си и про да ва ли на хо ра та 
не из ра бо тен и не го тов кор шум. Това най-добре е зна яло пра ви-
тел ст во то на места та. Че е има ло сго вор по меж ду тур ско то на се-
ле ние да напра вят ед но опусто ше ние по оне зи места, сви де тел ст-
вуват още мно го ра бо ти.

Първо, за що упра ви те ли те на по ве че то от опусто ше ни те и 
из го ре ли те днес се ла, мал ко дни пре ди въл не нието съ са от тегли-
ли от посто ве те си? Всякой иска да ка же, че то ва съ напра ви ли не 
за дру го, ос вен за що то не иска ли да са на ме рят там, що то пред ва-
ри тел но да уве до мят пра ви тел ст во то за ра бо ти те, които би ха 
послед ва ли. Оттука мо же да са заклю чи, че в то ва са има ли пърст 
и са ми те упра ви те ли: за би ти, ми дю ри и пр. Второ, за що мест но то 
пра ви тел ст во, още през зи ма та са мо е въ ору жа ва ло и при уго-
товля ва ло Турците? Третьо, за що мест но то пра ви тел ст во не е зе-
ло под вни ма ние за бе леж ка та, която му са напра ви ли та мош ни те 
бъл гар ски пър вен ци, ка то му са ка за ли, че усе щат ня как во тай но 
дейст вие и спо ра зу ме ние за не добри де ла?...

В исто рията на вся ко от из го ре ни те се ла, които из ла га ми по-
до ле, яв но са ви дят ди ри от пре уго товле ния и ло ши на ме ре ния от 
стра на на Турците.

Аз имах слу чай да об хо дя всич ки те из го ре ни и опусто ше ни 
се ла в Т. Пазарджикско и Пловдивско; на всъ де научих и ви дях, 
че Турците са иска ли да напра вят не що по ве че, но не са спо лу чи-
ли. Дето им сти гнъл кра ка оба че, те са го ри ли, кла ли, опусто ша-
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ва ли и обез честя ва ли. Тяхната са бя не е по щад ва ла ни то же на, 
ни то де те: всич ко е ста ва ло прах и пе пел пред тях.

Но не ка за две ми ну ти да оста вим всич ко то ва, не ка да пред-
по ло жим, че съ що то пра ви тел ст во не е иска ло съ сип ва нье то и 
опусто ше нието на по да нни ци те си и на тях но то оте чест во. 
Тогава, как ви са те зи ра бо ти, които гле да ми, че са ста ва ли и ста-
ват от стра на на ре дов ни те войски и на тех ни те пред во ди те ли? 
Защо и съ щи те па ши, без ни как ви при чи ни, са го ри ли и с то по ве 
раз би ва ли праз дни те ко ли би на хо ра та? По всич ки те се ла пре ди 
вре ме още са ми са иска ли да ги вар ди от ба ши-бо зу ци те, и ако не 
им са да ва ли в по-мир ните вре ме на с не тър пе ние са очак ва ли 
пристиг ва нье то ѝ от  после. В Панагюрище хо ра та ти ча ли към 
Хафъз па ша за по мощ и при бе жи ще, а той им по ка зал огън и же-
ля зо. От Радулово отиш ли да искат войни ци да вар дят се ло то им, 
те ка то ло ши хо ра ги хва на ли, зат во ри ли и доз во ли ли на ба ши -бо-
зу ци те да из го рят се ло то им. Освен то ва, ако прес мет нем число то 
на всич ки те уби ти, ще ви дим че уби ти те же ни и де ца са мно го 
по ве че от мъ же те. В Панагюрище има око ло 800 ду ши уби ти, от 
тях са ед на част са мо мъ же (и то по ве че то старци), а дру ги те три 
же ни и де ца. В Клисура, от триста тях уби ти 55 са са мо мъ же, 
оста на ли те же ни и де ца.

В всич ки те опусто ше ни и из го ре ни места, които об хо дих, 
ка за ха ми, че хи ля ди пъ ти хо ди ли, и не мно го пре ди възста нието, 
да са оплак ват на мест на та власт за ня кои зло употребле ния и тай-
ни пре уго товле ния от стра на на Турците. Никой оба че не искал 
да ги послу ша и да зе ме под вни ма ние оплак ва нията им, а с то ва 
заед но и да пре сек не пред ва ри тел но ста на ли те днес зли ни. И то ва 
ни при нуж да ва да вер ва ми, че и мест но то пра ви тел ст во е участ-
ву ва ло в тия тай ни на ме ре ния.

Днес Турците са още по ве че наеже ни про тив Българите. 
Дума не мо же да им са по ду ма, не мо же да ги поглед не чо век. Те 
на всъ де и на вся ко го каз ват, че ни що не е онуй що е ста на ло, но 
що ще ста не: с то ва искат да ка жат, че вто рич но ще ко лят и 
опусто ша ват. Не мо жах да срещ на ни то един Турчин, кой то да е 
за до во лен от онуй що е ста на ло, вся кой ми са хва ле ше, че има 
още мно го да ста ва, и че бъл га ри те има вто рич но да ви дят. И то ва 
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аз счи там за истин но, за що то пре ди мал ко дни, ко га то са вър щах 
ве че за Цариград, съ ща та мест на власт в Пловдив бе ше уло ви ла 
тай на ед на прокла ма ция, която при зо ва ва ла Турците на нов по-
ход про тив гя ури те.

Днешните, настоящи те тегли ла на Българите от стра на на 
Турците са го ле ми и не тър пи ми. Днес Българина не мо же да при-
те жа ва ни що! Жената му, де ца та му и иму щест во то му, всич ко е в 
ръ це те на Турчина. Българина оре, сее, гра ди, вър шее без да има 
ли ва да, ни ва, къ ща, жи то и пр. всичко, за което са тру ди, всич ко, 
което с по та на ли це то си пе че ли, са зе ма от Турчина. Безброй та-
ки ва при ме ри при вож да ми в особ ни те из ло же ния на се ла та. 
Вчера още ми по ка за един приятел пис мо, в което му пи ше ха от 
Ени-Заара, че са на ме ри л един се ля нин убит на ко го то би ла 
въвре на ед на дъл га тояга в дир ни ка!

Нито ед но от из ло же ни те се ла е би ло ли ше но от чер ко ва и 
учи ли ще, днес оба че, ни то в ед но са уце ле ли тия за ве де ния. Това 
е чуд но не що, на всъ де най-напред са ми те упра ви те ли на войска-
та са опусто ша ва ли и го ре ли пър во чер ко ва та, а после учи ли ща та. 
Не е ли то ва за по вя да но от ви со ки те ре фор ма то ри?

Днес пра ви тел ст во то доз во ля ва и за по вяд ва всич ко онуй, 
което е Българско да са да ва на при те жа те ля си. На то ва сам аз 
съм ви дял и опи тал съ вър шен на та не въз мож ност. В та къв слу чай 
Турчина не поз на ва ни то пра ви тел ст во, ни то за по вед. В Пловдив 
са слу чих и сам бях слу ша тел, пре ди ня кол ко дни, в съ щия ко нак, 
ко га то рас пра вя ше юз-ба шията, кой то бил пра тен с ня кол ко зап-
тиета в Златица да из ва ди бъл гар ски сто ки. „Вий ма пра тих те, 
каз ва ше той, но ни кой ма не прие; сам Златишкия кайма ка мин ми 
ка за, че не е въз мож но да са зе мат сто ки с нож зе ме ни. Отидохми 
на хан, не ни приеха, оти дох ми на къ ща, не ни приеха, оти дох ми 
на ко нак, и там та ка: всич ки бя ха са сго во ри ли да ни из го нят, 
което най-после и напра виха, ка то хвър ля ха с ка мънье по нас. Но 
как ва нуж да да ви раз сказ вам аз, не ка ви раз сказ ват са ми те зап-
тиета, от които пад на един.“ Това чух да са го во ри в до ма на съ-
ща та Пловдивска власт. Разбира са ве че, как во стра дат прости те 
Българи, ко га то на съ щи те чи нов ни ци-пре дир ва чи са пра ви та ка. 
Но как во! възможно ли е на Българина да оти де и да ка же на 
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Турчина: то ва е мое? В та къв слу чай жи во та му е за па ри. 
Българина го е страх да про го во ри, да мръд не пред Турчина, а не 
да поиска, да пре тен ди ра за не що. Пред очи те на Турчина днес 
ни що бъл гар ско не тре ба да съ щест ву ва... Но да не про дъл жа ва ми 
мно го, днес Българина, и де то е по лу уце лял, го е страх кле па ло да 
уда ре и в чер ко вата да оти де.

ÏÀÍÀÃÞÐÈÙÅ
Панагюрище е глав но се ло в се вер но то под но жие на Средна 

го ра, на ед на рав ни на, и на два та бря га на р. Луда Яна, с по ве че от 
2000 къ щи и 10–15 хил. жи те ли. В Панагюрище са вли за чрез три 
глав ни пъ ти ща, или по-добре Панагюрище е за оби ко ле но от три 
глав ни боаза. Първия во ди към Т. Пазарджик, вто рия към 
Стрелча, а тре тия към София. От всич ки те дру ги стра ни Пана гю-
рище е за оби ко ле но с го ри и до ли ни. Местоположението и кли-
ма та на туй се ло, как то и на всич ки те дру ги бли зо до не го, са пре-
въз ход ни. Тамошните хо ра ди шат чист въз дух, пият здра ва во да и 
са хра нят из клю чи тел но с жи то, което са раж да по ху ба ви те та-
мош ни стра ни. Не от мно го го ди ни оба че на се ле нието на те зи ху-
ба ви места е за поч на ло да испа да и от вся ка стра на да са из чер-
пва, а на всич ко то ва при чи на та са от да ва на не добро то оти ванье 
въ об ще на ра бо ти те. На въпрос коя е би ла при чи на та, кой е бил 
из во ра на бун ту ва ния на места? Тамошния Българин ще ви от го-
во ри, че глав на та при чи на е би ла си ро ма шията, че си ро ма шията 
е на ка ра ла по ня ко гаш бед ни те се ля ни от части да са во дят по съ-
ве ти те и про по ве ди те на ня кои ли ца. Панагюрци, как то и всъ де 
дру га де, съ са бояли от не на дейно то на па де ние на Турците, а 
един ст ве нно за то ва са изска за ли на мест но то пра ви тел ст во всич-
ко, което са слу ша ло, а в съ що то вре ме поиска ли и по мощ от хо ра 
или наставле ние. Местното пра ви тел ст во, при та ка ва ед на жал ба 
от стра на на на ро до на се ле нието, немогло ос вен да му доз во ли са-
мо да са за щи ща ва от ка къв то и да бил неприятел на ми ра и ти-
ши на та. Това доз во ле ние са е да ло пис ме нно на по ве че то днес из-
го ре ни и ис ко ле ни се ла. И дейст ви тел но Българите по ня къ де за-
поч ена ли да не ча кат по мощ, а са ми да вар дят се ла та си. Те, с 
доз во ле нието и зна нието на пра ви тел ст во то, поста ви ли раз лич ни 
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стра жи око ло се ла та за да над зи ра ват и вар дят, което е тра яло 
доста вре ме. Измежду туй, в сре да та на ня кои мла ди и ин те ли-
гент ни лю де се е крояло оно ва възста ние, което при по-добри 
усло вия би би ло по-опас но за Турско от всич ки сър б ски на па де-
ния.

Турците пър вен ци в Т. Пазарджик, спо ред едни, са има ли из-
вестие за то ва при го товле ние но не са си из да ва ли гла са, за що то с 
не тър пе ние ча ка ха един до бър слу чай, ед на мал ка при чи на, за да 
на пад нат на мир но то на се ле ние и не ми лости во да го из бият и 
опле нят. Това е би ло же ла нието, как то ре кох на ня кои знат ни ли-
ца в та мош но то мест но пра ви тел ст во, тъй е бил тех ния кроеж въ-
об ще за напре дъ ка на ра бо ти те. Така съ са ми на ли Великите 
пости, та ка са е ми нал и Велик-ден, след ка то не на дей но, без да 
има из вестие ня кой, на 20 апри лия при пу ка ли пуш ки в сред се ло-
то. Кои и как ви? Това съ би ли ня кол ко то ка за ни мла де жи (? р.), 
които ка то приели от Копривщица пис мо, че възста нието са по че-
на ло, поз д ра ви ли тъз ра дост на за тях вест с ня кол ко гръм ва ния. 
Следователно възста нието са про въз гла си ло в втор ник на 20 
апри лия в Копривщица, а в съ щия ден ча са по 8 ста на ло и в Пана-
гюрище. В туй вре ме в Панагюрище мю дю ри на не е има ло. Той, 
спо ред как то каз вам, ка то усе тил на ме ре нието на ня кои от па на-
гюр ци те са от теглил привре мен но не за дру го, ос вен за що то не 
искал да са на ме ри там, че пред ва ри тел но да уве до ми пра ви тел ст-
во то. От тук са виж да, че и мю дю ри на е бил имал мисли те на 
Т. Па зарджикските поз на ти бе ове. Както и да е, оба че, възста-
нието са про въз гла си ло и в Панагюрище гот вя ющи те са за то ва в 
съ щия ден поч на ли да прислед ват Турците, които са на мер ва ли 
там. Някои от Панагюрците иска ли да из вестят то ва на мест но то 
пра ви тел ст во, но би ло ве че къс но, за що то бун тов ни ци те, заед но с 
апосто ли те си, с оръ жия в ръ це, за вар ди ли всъ де, а ос вен то ва и 
смър т но на каз ва ли ония, които са про ти ви ли на же ла нията и за-
по ве ди те им. Тряба да за бе ле жим меж ду то ва, че у всич ки не е 
има ло до вол но оръ жия. Панагюрските ня кои тур ски ме ке ре та са 
на дя ва ли, че ра но или къс но по мощ ще да до де и ще да из ло ви и 
на ка жи всич ки ония, които са би ли при чи на на туй възста ние и че 
ни що не ще постра дат мир ни те и тру до лю би ви те се ля ни. (Ний 
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сми при ну де ни да изоста вим твър де мно го от погреше ни те све де-
ния и мисли на път ни ка, меж ду то ва все пак оста ва по не що твър-
де не умест но и не точ но ка за но. Ред.)

В раз стояние на де сет дни в Панагюрище са уби ли всич ко 
осем ду ши тур ци: двоица йо шур джии, един мю дю рин, кой то пра-
ти ли от Пазарджик за да са из вести за ня кои ра бо ти, и още пе ти-
ма прости тур ци. Всичките са пад на ли за що то съ са про ти ви ли и 
хвър ля ли сре щу бун тов ни ци те. Други Турци е има ло в се ло то, 
които, ка то не съ про ти ви ли не постра да ли ни що, а ос вен туй 
оста на ли сво бод ни до ри до то га ва, до де то престиг на ла пра ви тел-
ст ве на та войска. От число то на тия Турци, които меж ду то ва би-
ли на ре де ни на раз ни ра бо ти, е би ла ед на тур ки ня, за която опре-
де ли ли особ на къ ща за да жи вее.

Между то ва, тур ски те жи те ли в ця ло Тат. Пазарджикско, два 
дни пре ди да са пре въз гла си възста нието в Копривщица и в 
Панагюрище, по бег на ли и са пребра ли всич ки в гра да. Те на оти-
ва ние по ръ ча ли на съ се ля ни те си бъл га ри да вар дят сто ки те и до-
мо ве те им, за що то не след мно го дни щя ла да дой де Московска 
войска, която щя ла да ко ли и уби ва тур ци те, а да съ би ра и да бла-
го де тел ст ву ва Българите.

Тъз е би ла при чи на та на тях но то по бег ванье в Т. Пазарджик, 
а меж ду то ва яс но е ка то яс ния ден, че тук е има ло тай ни ня как ви 
си кроежи и пред приятия, които мест но то пра ви тел ст во, ако 
исти на и да не е иска ло да уз нае, меж ду то ва ту ка е из во ра на 
всич ко.

Като ви де ли то ва, бъл гар ски те се ля ни око ло Пазарджик и 
Панагюрци за по че на ли още по ве че да са стра ху ват, а ос вен то ва и 
да са съм ня ват в туй вне зап но по бяг ванье на тур ци те. Единственно 
за то ва ня кой бъл гар ски се ла с всич ка та си сто ка и бо гатст ва то же 
при бег на ли в места по-яки и по-за па зи тел ни. Така напри мер се ла-
та: Попинци, Ерелии, Кепелии, Джумаята, Калагларе, Елешница, 
Динката, Щърково, Шехлере и Бъта са прибра ли в Панагюрище. 
Селата: Айваджик, Крастово, Церово, Синджиглие, Стрелча, 
Ново-се ло, Паничери и Клисура са би ли в Копривщица; а се ла та: 
Калугерово, Мухово, Сърта, Кара-му сал, Лесичово, Церово, 
Плочата и отиш ли в Еледжик. Други още ня кой се ла са би ли при-



62 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2020

бег на ли в Белйово, та ка що то са съ би ли ос но ва ли че ти ри за па зи-
тел ни пунк та. Селата, или по-добре се ля ни те са при бег на ли за за-
щи та (а да ли не и да са бият за оттър вянье то от вол ско то тегло 
което теглят от ве ко ве ? р.) в Панагюрище, Копривщица, в 
Белйово и Еледжик. А всич ко то ва, как то ка зах ми по-го ре, не е 
би ло от дру го ос вен за що то са осе ти ли, че ще съ щест ву ва не що 
тай но в то ва по бег ванье за тур. в Пазарджик.

Възстанието или по-добре, не за ви си мо то управле ние на 
Пана гюрище траело де сят дни, от 20 до 30 Априлия. През то ва 
вре ме се ле ни те, па на гюр ци и чуж ден ци как то ка зах ми и по-го ре с 
не тър пе ние очак ва ли присти гванье то на пра ви тел ст ве ни те воиски 
не за дру го ос вен за да попра вят ра бо ти те и да на ка жат ви нов ни-
те. (То зи поглед на път ни ка е плод от тур ски страх под влиянието 
на кой то е пи сал. Ред.) Едничко е то ва което не искат да по вяр ват 
ня кой ка то каз ват, че възста нието е би ло об що и че всич ки са 
има ли въл ни те лен дух. С ня кол ко са мо прости фра зи (? р.), с ня-
кол ко са мо фак ти мо га да от вър на и убе дя с по доб но мисленье 
хо ра. Изпитал съм и край но съм се уве рил че в раз стояние на тия 
10 дни хо ра та, най-па че вънкаш ни те се ля ни, мно го пъ ти са впа да-
ли в пре пир ни до ри и в въл не ние и до ри меж ду особ ни кав ги не за 
дру го ос вен за що то иска ли да обуз да ят буйност та и же ла нията на 
въз па ле ни те и настър ве ни те не кол ци на мла ди бун тов ни ци. Това 
е, което ни каз ва вся кой се ля нин. И дейст ви тел но, пра ви тел ст ве-
ни те войски прибли жа ва ли и се ля ни те съ из вести ли, че на ско ро 
ще ли да вля зат в се ло то, туй при чи ни ло го ля ма ра дост най-ве че 
на ста ри те които с по кор ност съ гот ви ли да оти дат и да посрещ-
нат пра те нни ци те на госпо да ря си и с то ва заед но да им поискат 
прош ка за бе зум на та погреш ка на не кол ци на нез ре ли умо ве. 
Предводителя на войска та която иш ла за в Панагюрище е бил 
Хафъз па ша, войни ци те са би ли по ве че от осем хи ля ди ду ши. 
Говори са, че Хафъз па ша пре ди да вле зе в Панагюрище, бил пра-
тил три пис ма, с които при зо ва вал бун тов ни ци те да са пре да-
дат. Това оба че, спо ред ця ло то се ло, не е исти на. Хафъз па ша без 
ни как во из вестие по не е вля зъл и ра зо рил се ло то.

В пе так на 30 Априлия са пристиг на ли пра ви тел ст ве нни те 
войски в Панагюрище през боаза от към Стрелча. Много шум и 
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на бе дя ва ния, мно го кле ве ти и пре уве ли ча ва ния са слу ша ха, кол-
ко то са ка саеше до вла зянье то на войски те в се ло то, ед ни каз ва ха 
че посрещ на ли го ля мо число бун тов ни ци; са ми на чал ни ци те на 
войска та па и са ми те войни ци са каз ва ли и каз ват, че не са по-
срещ нали меж ду Стрелча и Панагюрище, ос вен око ло два де сят 
ду ши хо ра, които тоз час са раз бя га ли. От тук са ви ди, че Хафъз 
па ша, заед но с мно жест во ба ши-бо зу ци е навля зъл в се ло то без 
ни как во пре пятст вие, без да са хвър ли ед на по не пуш ка про тив 
не го. Това е та ка, за що то не е пад нал ни то един войник от ре дов-
на та войска. Както и да е Хафъз па ша са на ме рил в пе тък ра но 
ча са по три над Панагюрище. Той без да са опра ви и без да по пи-
та кой и ка къв е в се ло то, са раз по ла гал ско ро да за по че ни бом-
бар ди ра нието. Неговата войска са ос но ва ла най-напред на Висок 
на зи ваемо то място, а от там са раз де ли ли ед на част към сви нар-
ска та ре ка от към за пад, дру га към бър до то, се ве ро-исток, и тре тя 
от към Кукла. От дру га стра на кон ни ца та е ти ча ла от към юго-за-
пад за да запре ти на хо ра та да бя гат из се ло то. Както гле да ми 
Хафъз па ша без ни как во пре пятст вие е спо лу чил да за оби ко ли 
поч ти се ло то от всич ки стра ни. Това рас по реж да ние е ста на ло в 
ня кол ко ми ну ти меж ду което се ля ни те съ гот ви ли и из ла зя ли да 
са пре да дат и покло нят на па ша та, кой то вместо мир и за щи та, 
на место ми лост и чо ве чест во, по ка зал на хо ра та огън и же ля зо. 
Заповед са да ло на войни ци те да по че нат, и ця ло се ло плам на ло и 
са обля ло в кръв и на да леч въз ду ха са проглу шил от гла са на то-
по ве те, пуш ки те, же ни те и де ца та. Това тра яло от три ча са през 
де ня, ча са до шест през нощ та, в което вре ме са за па ли ло учи ли-
ще то, заед но с чар шията. Цялото се ло би ло в дим и пла мък, и 
войни ци те, заед но с ба ши-бо зу ци те ко лили, пуш ка ли, обез честя-
ва ли, оби ра ли и го ри ли. Часа от шест през нощ та, до ри до раз-
съм ва нье вла деяла ти ши на, щом са съм на ло, оба че бом бар ди-
ранье то на праз ни те къ щя са пак за поче на ло и хо ра та пак за по че-
на ли да ста ват жър т ва на не ми лости ви те и не обуз да ни те войни ци 
и ба ши-бо зу ци.

В туй вре ме с ко ли и конье съ са из но ся ли бо гатст ва та, дре-
хи те и постел ки те из къ щи те на хо ра та. Когато са бом бар ди ра ли, 
ко ли ли и оби ра ли се ло то, хо ра та съ са мъ чи ли да бягат и да от-
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тър ва ват жи во та си са мо в го ри те, та ка що то ония, които не съ 
могли да по бег нат, би ли стар ци, же ни или де ца, съ па да ли под 
остро то на но жа. Сами си ис по вя дат прости те войни ци, че ка то 
влез ли в се ло то за ва ри ли всич ко го то во, всич ко от во ре но, ни що 
не скри то: мля ко то на огъ ня, тесто то в но що ви те, ястье то на огъ-
ня, сан дъ ци те от во ре ни; та къ во е би ло при уго товле нието на хо ра-
та. След пе тък в съ бо та са из го ри ли две те чер ко ви и по ве че то бо-
гат ски къ щи; в съ щия ден ча са по де вет са спре ли кланье то на 
же ни те и де ца та. Тъзи ми лост (?) е ста на ла по един чу ден на чин. 
Един войник ка то хо дил из се ло то при мо но го числе нни те мър т-
ви, които за ми ну вал от да леч, съгле дал ед на в гър ди те упуш на та 
мър т ва же на, край която се де ли две мал ки на боска жи ви де ца, 
по то пе ни в кръв. Това по кър ти ло сър дце то на добрия войник. Той 
зел в обя тията си две те де ца и ги за нел пра во при па ша та, ка то му 
раска зал всич ко. Пашата са съ жа лил и за по вя дал же ни и де ца да 
са не уби ват ве че. Сами же ни те и де войки те ми съ са оплак ва ли 
ка то ми са раз каз ва ли на сил ст ва та, които съ пре тър пе ли от стра на 
на войни ци те и ба ши-бо зу ци те; са ми те ма са уве ря ва ли, че с соб-
ст ве нни те си очи съ ви жда ли де ца та си на лъз на ти на сюн гиите да 
пи щат и да прости рат ръ це те към майки те си; са ми те осем де сет 
го диш ни ба бич ки ма уве ря ва ха как ви ра бо ти са посре ща ли и как-
ви звер ст ва са удовлет во ря ва ли: то ва е жал но, то ва е въз му ти тел-
но.

Някой от войни ци те и ба ши-бо зу ци те, ка то заста нъ ли до 
чер ков ни те вра та мисли ли, че вътре ще има мно жест во на род, за 
то ва от вън край вра та та напра ви ли ка сап ски тес ни ули ци, що то 
ка то раз бият чер ко ва та ре дом един по един ка то ов ци да ис ко-
лят. По зло щастие (? Р.) оба че, те не на ме ри ли вътре ос вен един 
осем де сят го ди шен ста рец, с ко го то, след ка то съ об хо ди ли най-
звер ски, го закла ли и из го ри ли в съ ща та чер к ва. И днес още са 
виж дат ва де ни очи те и се че ни ръ це те на изобра зе ни те свя тии по 
из го ре ни те и ска ту ре ни сте ни.

Въобще днеш ни те оплак ва ния на се ля ни те съ та ки ва: „Обез-
честиха и зло употре би ха без брой хо ра, осем го диш ни мо ми че та и 
мом че та, 85 го диш ни стар ци и ба бич ки, мла ди де вой ки и не вести: 
то ва мо же да научи вся кой от са ми те постра дав ши. Освен туй, ос-
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вен тия зло употребле ния, без честия и кръ вопро ли тия, огра би ха 
ни бо гатст ва та, зе ха ни с хи ля ди ов це, с хи ля ди ко зи, с хи ля ди го-
ве да и конье, с хи ля ди ки ла жи то, с хи ля ди оки браш но, с хи ля ди 
оки въл на, масло, си ренье, на ко нец зе ха ни да же и цар ву ли те от 
но зе те и ри зи те от гър бо ве те!“ Това са ми каз ва ли и при пов та ря-
ли се ля ни те по мно го места.

Не мо гът са ис ка за ра бо ти те, които са ста ва ли в Панагюрище. 
Там съ са из го ри ли две чер ко ви, които днес мъч но мо гат са напра-
ви; там на пе пел са ста на ли без  брой ста ри кни ги и ръ ко пи си, 
които бя ха в изо би лие; там не  ми лости во съ са кла ли и го ри ли без 
число хо ра; там са пра ве ни раз лич ни обез честя ва ния и звер ски 
ра бо ти, които тря ба с кръв, а не с масти ло да са опи шат!...

Убивания, обез честе ния и па ле ния са про дъл жа ва ли поч ти 
ця ла не де ля, по меж ду то ва ня кои добри войни ци съ би ра ли и во-
ди ли на особ но ед но място ра не ни те и по лу мър т ви те хо ра, които 
са на мер ва ли по пъ ти ща та. След че ти ри дни Хафъз па ша за по вя-
дал да са при бе рат бя га ющи те в го ра та, а в съ що то вре ме и да са 
погреб ват уби ти те. Бягающите за по че на ли да са при би рат; на роч-
но поста ве ни войни ци са на мер ва ли край се ло то де то ча ка ли хо-
ра та да им земат дре хи те от гър бо ве те. Умрелите са погре ба ли 
кри во-ля во по гра ди ни те и по пъ ти ща та. В при чи на на туй днес 
во ди те в Панагюрище са раз ва ле ни и при чи ня ват раз лич ни миаз-
ми чески бо лести, при всич ко че хо ра та са без док тор и без це ро-
ве. Трябва да при ту рим че и ден дне шен още са на мер ват из ни ви-
те не за ко па ни и из г ни ли те ла.

При пър во то на па де ние връз се ло то, Хафъз па ша мно го лес-
но спо лу чил да из ло ви жи ви по ве че то от пър вен ците и гла ва та ри-
те на бун тов ни ци те. Той им искал при чи на та на бун ту ванье то. Те 
иска ли, но неспо лу чи ли да му го во рят та ка: „От мно го вре ме ний 
сте ни ми и теглим под те жестта на си ро ма шията; ний от да ванье, 
от оби ри гра бе жи поч ти не на мер вах ми хра на да са нах ра ним и 
дре хи да са обле чем; оплак вах ми са мно го пъ ти, но гла са ни не са 
чу. Многото даж би бя ха ни ста на ли ве че уси лия, за що то пра ви-
тел ст во то ня ма ни как во из вестие за на чи на, по кой то са съ би рат 
те. Миналата го ди на тук са на ре ди ем ля ка, и то по та къв на чин, 
що то даж дията ни ста нъ хъ по-теж ки и от по-напред. Емляка са 
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на ре ди на хо ра от (20) го ди ни до (40); но число то хи ля ди, което 
са и ма ше въ об ще от се ло то по не же не са сма ли на все ки го от си-
ро ма си те са пад на да пла ща по 2 и по две и по ло ви на т. л. Сега, 
един си ро мах чо век, да ли мо же да иска ра две ли ри през ед на ця-
ла го ди на, то ва са не пи та ше, па ри са иска ха. От дру га стра на на-
се ле нието, при всич ко, че са ли ша ва ше и от съ ща та си прех ра на, 
са при нуж да ва ше да пра ви пъ ти ща, да съ би ра ба кии, да пла ща 
огром ни раз носки и пр. Това е при чи на та на на ше то възста ние.“ 
Това са има ли мно зи на да ка жат на Хафъз па ша, но не са спо лу-
чи ли, то ва са каз ва ли и при пов та ря ли мно зи на от зат вор ни ци те 
на пра ви тел ст ве ни те съ дии.

Както и да е Хафъз па ша, след ка то оста вил в Панагюрище 
по-ви ше от две хи ля ди и по ло ви на мър т ви, от които 750 са 
Панагюрци, след ка то из го рил око ло 300 къ щи заед но с две ве ли-
ко леп ни чер ко ви и две мъж ки учи ли ща, след ка то зел от хо ра та и 
най-мал ко то но жен це, и след ка то из ва дил из къ ща та на си ро ма-
си те и пи ро ни те из сте ни те, тръг нал да опле ни и опусто ши и дру-
ги там окол ни се ла. Той оти шел към Мечка, Поибрене и Петрич, 
които обрал и поч ти из го рил. Тридесет дни после, след ка то са 
уми ри ло ве че всич ко и след ка то са на ка за ли ви нов ни те, Хафъз 
па ша са за вър нал пак в Панагюрище и зел всич ки те чер ков ни не-
ща, които би ли скри ти пре ди вре ме още в скри ва ли ще то на по-
но ва та чер ко ва. Освен туй, той ко пал по кю ше та та на чер ко ви те 
по са ми те гро би ща за да ди ри па ри. Най-после, след ка то пре дал 
в чуж ди ръ це всич ка та сто ка на хо ра та, той тръг нал за Т. Па-
зарджик.

Днес по ло же нието в Панагюрище е за оплак ва ние. Гладен, 
бос, гол, го логлав и без дом; та къ во е днес Панагюрище. Мю-
дирина, кой то управля ва днес Панагюрище, пра во да си ка жа, не 
е достоен да но си име то мю ди рин; той е пиени ца, бе зу мен, оне-
прав да тел и пр. Десят дни престоях в Панагюрище и не мо жех да 
го ви дя трез вен! За зап тиета та прислуж ни ци (? р.) на се ло то не 
мо жах да на ме ря ду ми да го во ря, за що то мал ко и го ля мо ви ка и 
пла чи от тях; те съ дят, те ко лят, те бе сят днес. Аз са за чу дих ка то 
ги ви дях, мър т ви пиени, да ги но сят хо ра та на гър бо ве те си от 
еди на край на се ло то на дру гия. Те ядат, те пият, те пра вят как во-
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то щът по дю ге ни те без да мо же да им по го во ри чо век и без да 
пла щат по не що.

Щях да из ле за ве че от то ва се ло на си ро маш та и го ло та та, 
ко га то ед на же на на три де сят го ди ни ми са пред ста ви и ми ка за, 
че пре ди три дни ка то би ла с мъ жа и бра та си на ни ва, един чет-
върт да леч от се ло то, из лез ли из го ра та троица ба ши-бо зу ци, вър-
за ли мъ же те и пред очи те им са об хож да ли с нея най-звер ски и 
най-без чо веч но. Панагюрци днес немо гат да из ле зат вън от се ло-
то, за що то Турците ка тад нев но оби рат, уби ват и обез честя ват.

Не мо гат са опи са и под роб но пред ста ви що съ тегли ли 
Панагюрци до де то е бил Хафъз па ша с войска та си та и що теглят 
още и днес.

ÏÎÏÈÍÖÈ
В то ва се ло съ из го ре ни от Хафъз па ша 26 къ щи, две учи ли-

ща и ед на чер ко ва. Убити: 9 стар ци, 4 мъ же, 24 мъж ки де ца, 18 
жен ски и 9 же ни.

В то ва се ло са ста ва ли и ста ват го ле ми зло употребле ния и 
на сил ст ва. Сам мю ля зи ми на Аамедаа, ко го то поста вил па ша та с 
не кол ци на войни ци да па зи се ло то, пра вил ра бо ти, които аз за да 
за бе ле жа тук съ чер въ. Той поискал да оти де при не го крас на та 
де вой ка Цвета Манчерска, за което и мно го мъ чил ба ща ѝ. С мно-
го мол би оба че, се ля ни те из мо ли ли и от ку пи ли то ва мо ми че и ба-
ща му с ня кол ко жъл ти ци. В то ва вре ме съ обез честе ни же ни те: 
Мария Галчева, Костадина Кьосова и пр....

Тук ми рас ка за ха, че пре ди 15 дни дош ли двоица зап тиета за 
да зе мат събра ни те па ри и да нъ ка. Щом дош ли, те събра ли всич-
ко то се ло, и мъ же и же ни, и от бра ли от тия послед ни те най-ху ба-
ви те, след което испъ ди ли всич ки те дру ги. През ця ла та нощ, те съ 
об хож да ли най-звер ски с тях, ка то ги ка ра ли го ли да ги слу жат 
ра кия и пр.

ÁÚÒÀ
Има 70 къ щи, от които съ из го ре ни от Хафъз па ша са мо 6. 

Осталите къ щи и дю ге ни съ обра ни и потро ше ни. Черковата св. 
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Георги е обра на от са мия юз-ба шия Халил, кой то бил поста вен да 
вар ди се ло то. Убити 20 мъ же, 15 же ни и 18 де ца.

В то ва се ло е ста на ло ед но без срам но приклю че ние. Юз-ба-
шията, кой то бил поста вен да вар ди се ло то, си имал и осо бен ах-
чия от съ що то се ло. От то зи послед ния иска ли ня кол ко па ри, как-
то юз-ба шията та ка и не го ви те хо ра, да им до ве де же на. Той вся-
ко га им са обе ща вал. Най-после, ка то не мо жал дейст ви тел но да 
испъл ни обе ща нието си, отиш ли всич ки у до ма му, хва на ли 
съпру га та му и сестра ѝ и на си щава ли страсти те си по най-скот-
ски на чи ни връз тях.

Лила Грозданица, Мария Нетковица, Лула Димитрица и 
пр. и пр.... съ обез честя ва ни от съ щи те хо ра.

В то ва се ло Българите ра бо тят по ве че то ан га рии на Турците.

ÞÐÄÖÈÒÅ
Турско се ло от ня кол ко мах ли. Тука апосто ла Бенковски с 

дру жи на та си е из го рил 5 къ щи. Други мно го още съ из го ре ни от 
са ми те Пазарджишки ба ши-бо зу ци, в вре ме ко га то са про ти ви ли 
Юрдците и не иска ли да са пов диг нат. Двоица Турци от то ва се ло 
съ пад на ли в Панагюрище. Всичко то ва ми е раска зал Османова 
син Мехмед.

Турското се ло Инелер, в което има и доста бъл гар ски къ щи, 
си стои не по кът на то. Там и Българите не съ стра да ли ка то дру га-
де.

ÁÀÍß
Има 160 къ щи, от които 60 съ из го ре ни от са мия Хафъз па-

ша. Когато е го ря ло се ло то Банци съ са би ли прибра ли от 
Панагюрище. Те посрещ на ли и приели Хафъз па ша с го ля ма по-
чет, а той за награ да на то ва за по вя дал на войни ци те си да навля-
зат в се ло то и да напра вят на пе пел всич ко, що то срещ нат. Убити: 
4 мъ же и 9 де ца.

Тука има мно го де вой ки обез честе ни, по най-звер ски на чин 
и в при съст вието на са мия па ша.

Съба Койчова е събла ча на го ла и обез честя ва на пред ба ща 
си.
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Тоже и де войки те Стана, Неда и Пена Сурлекови съ обез-
честя ва ни и раз лич но на сил ва ни пред са ми те си ро ди те ли.

Герчина Герчинова, Мария Пешовска, Германица Милан-
чева, Диманчовица, Радовица Стефанова и Елена Дюлгерката 
(пред очи те на съ щия ѝ брат, ко го то вързали).

Турците от Юрдците ка тад нев но ка рат хо ра та от то ва се ло 
да им вър шат раз лич ни ан га рии, най-ве че в св. Неделя.

Казаха ми, че два дни пре ди да оти да в то ва се ло до хож да ли 
ня кол ко но щи на ред не кол ци на Турци, които пра ви ли раз лич ни 
на сил ва ния и при нуж да ва ли по ве че то же ни и мо ми ноще да бя гат 
в Панагюрище. Те съ хва ли ли, че от секли на 70 ду ши Българи 
гла ви те.

ÌÓÕÎÂÎ
Има 230 къ щи, от които Хафъз па ша е из го рил 160 в при-

сътст вието на всич ки те се ля ци. В то ва се ло съ уби ти двоица 
Турци, по ра ди които съ обе се ни 12 ду ши тай но в София. Това е 
би ло след ка то са е да ла ам нистията. Расказаха ми, че Махзар па-
ша в София, кой то обе сил тия хо ра, бил мно го сви реп че ло век; 
той каз вал на зат вор ни ци те: кой то иска да го опростят, не ка 
оти де при ца ря. Аз не про ща вам. Убити Българи: 25 мъ же, 13 же-
ни и 21 де ца. Всички съ уби ти в при сътст вието на па ша та.

Обезчестени: Дъщерята на Ив. Димитров, съпру га та на 
Ст. Димитров, дъ ще ря та на Стояна Димитров и пр. и пр....

ÌÅ×ÊÀ
Село от 120 къ щи, от които Хафъз па ша пред са ми те се ля ни 

е из го рил 80 къ щи, ед но учи ли ще и ед на чер ко ва.
И тук войни ци те на па ша та съ пра ви ли го ле ми сви реп ст ва. 

Убити: 19 мъ же и 13 де ца.

ÏÅÒÐÈ×
Село от 339 къ щи; из го ре но е ця ло от Софийския па ша в 

при сътст вието на всич ки те се ля ни. И Петричени са за щи ща ва ли 
от ба ши-бо зу ците око ло 10 дни; след ка то дош ла ре дов на та 
войска оба че, те са пре да ли. В вре ме то на об са да та пад на ли, спо-
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ред Турците 15, а спо ред Българите 6 ду ши Турци и двоица са мо 
Българи. Когато до шел па ша та от София, ка зах ми и по-го ре, се-
ля ни те му са пре да ли, но той не постъ пил с тях чест но. Той щом 
до шел, без да уз нае не що, за па лил се ло то от ед на та стра на, от 
дру га та хо ра та по че нъ ли да бя гат, а меж ду то ва да па дат под но-
жа на Турците. Така е из го ре но и опусто ше но се ло то Петрич.

В вре ме ко га то го ря ло се ло то, па ша та уло вил и из вър зал 
мно зи на пър вен ци. Той за по вя дал пред очи те му да са ис ко лят: 
Петър Пенчоолу, Пенчо Вельов, Лулчо Мачков, Димитър Кьосов, 
Иван Гечев и пр. Освен то ва и две те мал ки де ца на Ив. Гечев.

След из го ря ванье то на се ло то, па ша та си оти шел ка то оста-
вил войни ци да па зят та мош ни те места. Тия па за чи, заед но с мно-
го още ба ши-бо зу ци, отиш ли и с си ла събра ли и до ка ра ли и мал ко 
и го ля мо в се ло то, след което из бра ли око ло 40 от най-ху ба ви те 
мо ми и не вести и ги зат во ри ли в чер ко ва та, а дру ги те пак на пъ ди-
ли по го ра та. Клетите тия неж ни съ щест ва, в раз стояние на два 
дни, постояно са удовлет во ря ва ли скот ски те страсти на мно жест-
во зве ро ве. Това с плач ми раз ска за един 70 го ди шен ста рец. Той 
в края на ду ми те си при ту ри: не сми хо ра ве че синко!!!

Из Петрич па ша та е из ка рал око ло 2.000 ки ла пра ви тел ст-
вен но жи то; днес то ва жи то, по при чи на че е из го ря ло, вто рич но 
са иска от го ли те се ля ни.

Тряба да спо ме нем, че по ве че то от Петричени съ са пре се ли-
ли в Панагюрище и Пазарджик; оста на ли те ро бу ват без ни как во 
пра во на Турците. Убити: 55 мъ же, 16 же ни и 14 де ца. Много от 
де ца та съ раз лич но мъ че ни и на лъз ва ни на ко пиета.

ÑÒÐÅË×À
Има 400 къ щи, от които 350 са бъл гар ски. От ця ло то се ло съ 

оста на ли са мо 13 тур ски къ щи и 10 бъл гар ски. В вре ме ко га то е 
го ря ла Стрелча, хо ра та са би ли в Копривщица, след което же ни и 
де ца ги зе ли и ги за ве ли в Пазарджик. В туй вре ме съ пра ве ни 
мно го на сил ст ва и без срам ни ра бо ти и връз два та по ла. Сърцето 
не ми да ва да из сказ вам всич ко. Който не е по се тил в послед ньо 
вре ме опусто ще ни те места, на не го мъч но ще бъ де да по вяр ва 
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оплак ва нията на хо ра та за мър с ни те и без срам ни те по ве де ния на 
Турците.

Стрелчани не съ пра ви ли ни как во сра же ние, ни ка къв бой; 
уби ти съ в до ма си и по ни вя та си: 22 мъ же, 15 же ни и 30 де ца. 
Тук же ни те и де ца та съ уби ва ни съв сем без че ло веч но. След ка то 
ги из мъч ва ли и обез честя ва ли по раз лич ни на чи ни, пре да ва ли ги 
после на мал ки те тур че та да ги мъ чат и уби ват.

Свободно мо жем да ка жем, че Българите от Стрелча не мо-
гат ве че да при те жа ват ни то се бе си, ни то иму щест ва та си: те съ 
ро бе на Турците; всич ко е в тур ски ръ це: же ни те им, де ца та им, 
сто ки те им, ни вя та им, с ед на реч, всич ко. И днес още ста ват ра-
бо ти, за които аз ня мам ду ми да изска жа. Малко вре ме пре ди да 
оти дъ, две те мо ми Дела Енчева и Тота Райкова съ обез честя ва ни 
по един звер ски на чин от ха джи Ибраимооглу Сюлеймана. По 
при чи на че е би ло нощ той е ка рал ед на та да све ти дор де то е на-
си ща вал страсти те си връз дру га та и напро тив. Не по-мал ко зло-
щаст на та Стояна Стефанова, пре ди две не де ли, е ка ра на да са 
събла ча го ла и да сип ва ра кия в уста та на Мехмед Байрактарски и 
на Ахмед Селимова. Подобни ра бо ти ста ват вся кой ден и без-
брой. Рядко съ же ни те и мо ми те, които не съ вла зя ли в ръ це те на 
Турците. От на сил ва ни те и обез честя ва ни те мла де жи ще спо ме-
нем ту ка са мо не кол ци на:

Стойко Ганчов (с ос ми на другари), Тодор Петров, Стойко 
Кунчов, Стоян Найденов, Тихомир Симонов и пр. и пр.

Тука Атанас Попов, мом че на 19 го ди ни, ми раз ка за сле ду-
юще то: „Мене хва на ха, заед но с мно го още мои дру га ри, и ка то 
бун тов ник ма ту ри ха в зат вор в Пазарджик. Там аз ви дях и пре-
тър пях не ви де ни и не тър пи ми не ща. За да ма мъ чат по ве че, те, 
след ка то ми тур на ха ве ри ги и на кра ка та и на ръ це те, свър за ха ма 
от го ре до до ле за един ди рек. Така що то, за ле пен за ди ре ка, аз 
не мо жех ни то да шав на, ни то на зе мя та да стъ па. В та ко ва по ло-
же ние, ни то ви ко ве те ми, ни то го ле ми те ми пла чо ве мо же хъ да 
ми по мог нат: мно зи на войни ци при хож да хъ и на си ща ва хъ скот-
ски те си страсти с си ла връз ме не. Това са вър ши и с не кол ци на 
мои дру га ри.“

От Стрелча Турчин е убит са мо един с двоица ци га ни.
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Повечето хо ра от то ва се ло съ са пре се ли ли; а оне зи, които 
съ оста на ли ро бу ват на Турците без ни как во усло вие; с гла ва та си 
би от го во рил ня кой ако би да са про ти ви.

Както от всич ки те дру ги се ла, та ка и от Стрелча, Турците съ 
зе ли и от ве ли всич ки те сто ки; на ов це те оба че, ако и окра де ни, 
пре ди де сет дни съ е събрал с си ла бегли ка.

ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ
Това се ло са е за щи тя ва ло 6 дни от ба ши-бо зу ците, пред во-

ди те ли те на които съ би ли Али бей и Мехмед Али бей от Т. Па-
зарджик. И тук, как то и на всъ де дру га де, сви реп ст ва та на 
Турците пред вестя ва ли, че наско ро има да ста не не що. И дейст-
ви тел но, Българите ня ма ли още от ни що из вестие, ко га то Турците 
ту ри ли ве че на ме ре нията си в дейст вие. Най-напред ня кол ко дни 
пре ди об що то въл не ние, съ ста на ли жер т ва се дем ду ши дюл ге ри, 
които са връ ща ли в оте чест во то си. Те без ни как ва при чи на съ 
закла ни от не кол ци на Турци. После то ва дру го ед но мом че во ло-
вар че е закла но от двоица Турци, не за дру го ос вен за да му зе мат 
во ло ве те. Всичко то ва упла ши ло Брациговчани и окол ни те тям 
се ла и ги при ну ди ло да са съ бе рът на ед но място и зад руж но да са 
за щи тя ват. И сле до ва тел но на 23 Априлия се ла та: Радулово, Али 
Кочово, Бяга, Козарско, Зребечко и Есъ-Кория съ прибра ли в 
Брацигово и съ сго во ри ли да са за щи тя ват от ба ши-бо зу ци те дор-
де то да пристиг не ре дов на цар ска войска. В Брацигово не съ пад-
на ли ос вен две Турчета, които съ уби ти от Радуловчани, ко га то 
съ са при би ра ли в Брацигово. Турчетата съ уби ти, за що то без да 
им ка жат Българите ни що съ хвър ли ли вър ху им. Щом са прибра-
ли окол ни те се ла Брацигово са об са ди ло от Турците; то ва, как то 
ка зах ме, тра яло шест дни, след което на 4-й Май, пристиг нъ ла и 
ре дов на войска под пред во ди тел ст во то на Хасан па ша, кой то 
щом пристиг нал, поз д ра вил се ло то с ня кол ко то по ве. Това би ло 
при ве чер. Българите напра ви ли знак, че с не тър пе ние очак ва ли 
им пе ра тор ска та войска за да ги за щи ти от ра зя ре ни те ба ши-бо зу-
ци. И дейст ви тел но на дру гия ден из лез ли по-пър ви те хо ра пред 
па ша та, които той хва нъл и за ка рал на Пазарджик. В то ва вре ме 
дош ли ба ши-бо зу ци те от Пещера и за па ли ли на еди ния край на 



73Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2020

се ло то ня кол ко къ щи; упла ше ни хо ра та поч на ли да бя гат от сво-
бод на та стра на на се ло то, а меж ду то ва и да па дат под но жа на 
Турците. На 8-й Маия Хасан па ша, заед но с Командар па ша вто-
рич но до шел от Пазарджик, не за дру го, ос вен за да хва не и оста-
на ли те ви нов ни хо ра. Именно в то ва вре ме в при сътст вието на 
два ма та па ши, съ обра ли чер ко ва та и съ за па ли ли 15 от най-ху ба-
ви те и най-бо га ти те къ щи. Хасан па ша, заед но с дру га ря си 
Командар па ша, след ка то хва на ли и из вър за ли по-пър ви те хо ра и 
по-бо га ти те, вър на ли са пак в Пазарджик, след които един бин ба-
шия заед но с Мехмед Али бей дош ли уж да тръ сят ору жие на то-
ва ри ли око ло 30 ко ля бо гатст ва, сто ки и по къщ ни ни. Всичките 
тия ра бо ти спо ред раз сказ ванье то на съ щи те ара ба джии съ сто ва-
ре ни в къ ща та на Мехмед Али бея. В то ва съ що вре ме събра ли и 
65 хи ля ди гро ша да нък, за ко го то на место па ри зе ма ли чисто 
сребро по 20 па ри дра ма. От тях но то оти ванье и до се га се ло то 
ка тад нев но са е на па да ло от ба ши-бо зу ци, които съ зи ма ли и пра-
ви ли, как во то съ ще ли.

От Брацигово са уби ти 31 мъ же, две же ни и 12 де ца. Тряба 
да спо ме нем, че при пър во то до хож да ние Хасан па ша иска рал и 
го ля мо и мал ко на по ле то, де то от вся ка стра на ги за оби ко лил с 
то по ве и после им ка зал: „или па ри, или ще за по вя дам да под па-
лят то по ве те“. Хората за да са из ба вят съ обе ща ли че ще му съ бе-
рът, и събра ли му 60 хи ля ди гро ша. Тука съ ста ва ли и ста ват го-
ле ми обез честя ва ния. 40 дни след въл не нието, ба ши-бо зу ци те 
под бра ли мно жест во же ни и мо ми и ги за ка ра ли в Пазарджик на 
Куршун хан. Там в раз стояние на мно го дни съ вър ше ни мно го 
без срам ни и скот ски ра бо ти. Освен то ва и в при сътст вието на 
Хасан па ша съ ста ва ли мно го на сил ст ва. Това сви де тел ст ву ва 
съпру га та на Сърбин Съпков.

Тука ни раз ска за ха, че пре ди 12 дни Султана Куртова отиш-
ла на ни ва та си с 4 не вести, за да ра бо ти, там не на дей но дош ли 
Турци от Ченакчиево, хва на ли не вести те и заед но с го ре ка за на та 
Султана ги обез чести ли по най-сра мот ни на чи ни.

Както ба ши-бо зу ци те та ка и войни ци те съ мъ чи ли раз лич но 
хо ра та пре ди да ги убият. Така напри мер Ангел Петлешков, след 
ка то е пе чен и раз лич но ря зан и най-после заклан. Същата не го ва 
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60 го диш на май ка е обез честя ва на от Пещералията ха джи Хафъз. 
Тука съ обез честя ва ни в зат во ра и мно го мом ци, напр. мла дия 
Брайко от Клисура и пр. и пр.

И днес още ста ват го ле ми зло употребле ния в Брацигово и в 
окол ност та му. Разказваха ми, че Турците, които съ би ра ли пра ви-
тел ст ве но то жи то, по при чи на че всич ка та сто ка на хо ра та е окра-
де на, впря га ли хо ра та за да вър шеят. Казаха ми още и име на та на 
мно го част ни ли ца, които до ско ро би ли до хож да ли и зи ма ли с 
си ла го ле ми ко ли чест ва па ри от хо ра та. Така напри мер Узун-
Ахмед-Чауш с си на си е зел 15 ли ри от Иван Ирука, 7 ли ри от поп 
Пея, 12 ли ри от Иван Ирука, 10 ли ри от Коста Пенчов, 25 ли ри от 
Христо Щерьов.

Хаджи Хафъз из Пещера зел: от поп Димитра 200 мах му дии, 
300 рубии, 100 ял дъ зи и 200 ли ри от Иван Ируков, 5 ли ри от Иван 
Димитров, 5 ли ри от Станчо Гешев, 1 ли ра от Коля Налбантина и 
150 ли ри от Христа Петлешков.

Щях ве че да си оти да, ко га то до де един чо век и ми ка за, че с 
очи те си ви дял ко га то Мехмед-Али бей зел пъл ни ди са ги с па ри 
от ма насти ря св. Богородица Кричим. Това ми ка за Филйо 
Кузманов.

ÊÎÐÈß
Село от 113 къ щи; то е из го ре но ця ло от Турците из се ла та 

Фотена и Форцена и пр. Убити: 34 стар ци, 28 де ца и пет же ни. 
Десет же ни съ дър жа ни 30 дни от Турците в Чанакчиово. От тях 
де вет съ са вър на ли, а ед на та е по тур че на.

Тук ми ка за ха, че пре ди ня кол ко де ня до шел от Фотене 
Юсмен Пехливан, по ви кал Георги Начев и му ка зал, че или да му 
до ве де ед на нощ же на си, или да му брои на ча са 5 ли ри. Горкия 
Начев, за да за па зи чест та си на ме рил и броил 5-те ли ри.

ÐÀÄÓËÎÂÎ
Има 158 къ щи. Радулово е из го ре но ця ло от Т. Пазар-

джишките ба ши-бо зу ци под пред во ди тел ст во то на Мехмед-Али 
бея. В то ва вре ме не кол ци на Радуловчане съ би ли в Пазарджик, 
за да искат войска да им па зи се ло то.
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Убити: 21 мъ же и 15 де ца. Обезчестени: на Петр Личов 
съпру га та, Гена Бакурова и пр. При дру ги те хо ра, които съ би ли 
зат во ре ни от Радулово е бил и Ив. Кольов, кой то е дал 17 ли ри на 
юз ба шията Етхема, за да го пус не.

ÁßÃÀ
Село 65 бълг. къ щи, 43 тур. и 7 ци ган ски. В Бяга са из го ре ни 

са мо бъл гар ски те къ щи от Турците на съ що то се ло.
Убити: 1 мъж и 8 де ца, на които съ ря за ни ръ це те, де то род-

ни те удо ве и пр.
Тука и по дру ги те ближ ни се ла, българите не мо гат да вър-

шат ра бо ти те си от да ро бу ват на Турците. Оплакаха ми са, че 
ожъ на ли, увър ше ли и уко си ли на Турците, а тях но то стои още 
неприбра но. – Не вяр вам да пре ка ра ми тая зи ма, ми ка за 80 го-
диш ния ста рец, дя до Стоян.

ÇÐÅÁÅ×ÊÎ
Има 96 къ щи бъл гар ски, 40 тур ски и 2 ци ган ски. Всичките 

бъл гар ски къ щи са из го ре ни, а тур ски те и ци ган ски те стоят. 
Убити: 18 мъ же, 14 же ни и 15 де ца.

Обезчестени по най-звер ски на чин: Въля Ружина, две те сна-
хи на Георги Илчов, две те дъ ще ри на Илия Томев, сна ха та на 
Янаки Кузманов и пр.

От всич ки те из го ре ни се ла, има обе се ни по не кол ци на; те съ 
на каз ва ни по тоз на чин не за дру го, ос вен за що то съ дер з на ли да 
бя гат за да си из ба вят жи во та.

ÀËÈ ÊÎ×ÎÂÎ
Село от 68 къ щи; ця ло е из го ре но от Али бе ови те ба ши-бо зу-

ци. Убити: 28 мъ же, 15 же ни и 25 де ца.
Наскоро след ка то са уми ри ло всич ко, един тур чин до шел в 

се ло то, хва нал же на та на Милуш Чорбаджи и след ка то я раз лич-
но обез честил ка зал ѝ: „ще са по тур чиш ли?“ – „не ща,“ му от го-
во ри ла тя. Той я заклал. Други три мо ми че та съ обез честя ва ни и 
после закла ни, за що то не ще ли да са отре чат от вя ра та си. Казаха 
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ми име то са мо на Лина Аянска, поп Георгева слу ги ня, която е 
обез честе на и уби та по съ ща та при чи на.

ÊÎÇÀÐÑÊÎ
Село от 100 къ щи; ця ло е из го ре но. Убити: 20 мъ же, 15 же ни 

и 12 де ца с раз лич ни мъ ки.
В то ва се ло ми раз ска за ха тро га тел на та смърт на ед на же на, 

която упла ше на от Турците, бя га ла с де те то си на ръ це. От да леч 
я съгле да ли и хвър ли ли на нея; тя пад на ла. На дру гия ден на ме ри-
ли я в кръв по тъ на ла и де те то ѝ че вис не на боска та ѝ. Още по-
тро га тел на е смър т та на мла дия Хр. Лазаров, кой то раз лич но е 
мъ чен и распи нат.

Обезчестена е Пена Тодорова, на която по при чи на че са 
бра ни ла и за щи тя ва ла, от секли ед на та ръ ка и пр.

в. „Стара пла ни на“, г. І,
бр. 22/23.Х.1876 г. – бр. 30/20.ХІ.1876 г.
Букурещ


