
„Батак” не престава да вълнува българското общество, 
той остава „гореща точка”. Ожесточената медийна вой-
на от 2007 приключи – но без „мирен договор”; спорът не 
роди никаква истина, никакво консенсусно мнение. Сега 
като че ли гласът на учените най-сетне може да се чуе без 
да бъде заглушаван от страсти и пристрастия. И тази 
книга е призив да погледнем към „Батак” не само sine ira et 
studio1 , но и да използваме за това инструментариума на 
научната дисциплина „история” – тя може и да има свои-
те недостатъци, но никой все още не е успял да предложи 
по-достоверен начин за вникване в миналото.

Илия Тодев е доктор на историческите науки, професор 
в Института за исторически изследвания.

1 Без гняв и пристрастие (обективно) – (лат. – Тацит).
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ПРЕДГОВОР 

Настоящата книга съдържа текстове, писани в раз-
лично време и по различни поводи, но обединени от ед-
на цел – формиране на научно виждане по темата „Ба-
так”.  

Няколко са причините да не се оставя тя без вни-
мание. 

Най-напред „Батак” е събитие, заемащо изключи-
телно място както в съвременната българска история, 
така и в съвременната българска памет. Ако искаме да 
сме наясно с миналото си – а и с мислите си за него, – 
ние непременно трябва да познаваме „Батак”. 

Освен това, „Батак” не престава да вълнува бъл-
гарското общество, той остава „гореща точка”. Ожесто-
чената медийна война от 2007 приключи – но без „ми-
рен договор”; спорът не роди никаква истина, никакво 
консенсусно мнение. Сега като че ли гласът на учените 
най-сетне може да се чуе без да бъде заглушаван от 
страсти и пристрастия. И тази ми книга е призив да пог-
леднем към „Батак” не само sine ira et studioa, но и да 
използваме за това инструментариума на научната дис-
циплина „история” – тя може и да има своите недоста-
тъци, но никой все още не е успял да предложи по-дос-
товерен начин за вникване в миналото. 

                                                 
a Без гняв и пристрастие (обективно) – (лат. – Тацит). 
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Най-сетне „Батак” е в сърцевината на важен за 
нас идеологически антагонизъм. От едната страна стои 
неоосманизъм – мощна политическа доктрина, която ра-
дикално оспорва, макар и засега само косвено, легитим-
ността на статуквото в региона, включително легитим-
ността на Третата българска държава.  

Например, настоява се, че тя дължала съществу-
ването си на това, че един американски журналист, Дж. 
Макгахан, на чийто надгробен паметник далеч не без 
основание стои надпис „Освободител на България”, ус-
пял, за да се хареса на жена си, да измами света. Тряб-
ва ли да приемем такова едно твърдение – което е не 
само антинаучно, но съставлява и съществен елемент 
от „доказателствената част” в една не само антибъл-
гарска, но и антиевропейска и антидемократична идео-
логия? Ще се съгласим ли, че рицари като Юго, Гладс-
тон и Достоевски са лъгали за османските зверства в 
България през 1876, най-ярко олицетворение на и най-
трагичен епизод от които си остава „Батак”? Ще приз-
наем ли, че Османската империя не само не е трябвало 
да бъде разрушавана, но трябва и да бъде възстанове-
на? 

Правя публикацията с наивната може би увере-
ност, че тези въпроси са само реторични, че никой, 
осъзнал техния истински смисъл, няма да пожелае да 
им отговори с „да”. 

    
Книгата се състои от осем текстови части (пет ав-

торски и три документални) плюс 24 илюстрации. 
Първият текст дава моя прочит на изворите и ис-

ториографията по темата „Батак в Априлското въста-
ние”. Той носи Вазовото заглавие „Една българска Гол-
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гота”, което подсказва в каква посока върви предста-
вянето на случилото се в родопския градец през април 
1876. 

Вторият, онадсловен „Ахмед ага и Нана Сахиб”, 
интерпретира едно сравнение на официалния британс-
ки анкетьор по потушаването на Априлския бунт в Батак 
Уолтър Беринг, което би могло да допринесе за по-пъл-
ното и точно обяснение на т.н. „Българска агитация” 
във Великобритания през 1876-77. 

Третият коментира словосъчетанието „Митът Ба-
так”, което, както е известно, разпали паметната лого-
махия от 2007. Моето заключение е, че, под претекст за 
антишовинистична и антикомунистическа деконструкция 
на българската памет, тогава беше направена небезус-
пешна неоосманистична пропаганда. 

Четвъртият съдържа някои нетрадиционни истори-
ко-живописни паралели и асоциации. 

Петият е критичен преглед на становище от 2006 
на турското държавно радио, което повтаря „заключени-
ето” на официалния османски анкетьор за потушаване-
то на Априлското въстание в Батак Едиб ефенди. 

Първото документално приложение обема чужде-
странните анкети от лятото на 1876 за станалото в Ба-
так през предишните няколко месеца – тези извори съ-
държат най-пълната и достоверна информация по пър-
вата част от заглавието на настоящата книга. Второто и 
третото се вписват във втората му част: едното е „алар-
ма” от ALLEAa до БАН с мой коментар; то съдържа лю-
бопитни подробности за „митоборчеството” на тема 

                                                 
a Акроним на ALL European Academies – федерация на евро-

пейските академии на науките, създадена през 1994. 
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„Батак”; другото представлява нещо като опит за из-
мерване на ефекта върху българската научна общност 
от пропагандната кампания „Митът Батак” – десет 
години след нейния старт май има признаци, че за това 
най-сетне може да се говори повече с езика не на емо-
циите, а на разума. 

София, януари 2018 
 



 

„ЕДНА БЪЛГАРСКА  
ГОЛГОТА„1 

През Възраждането градусът на патриотичните 

настроения в Батак е много висок. Това се дължи на 

предприемчивостта, трудолюбието и заможността на 

неговите жители – и особено на техния горд и незави-

сим дух. Векове наред свободолюбието държи батачани 

далеч от турската власт. Скрити дълбоко в родопските 

гори, те могат без особени усилия да проявяват своя 

непокорен нрав. Заедно с това те си налагат и своего 

рода доброволна изолация, поддържат ограничени кон-

такти с външния свят и имат твърде неадекватна предс-

тава за него. Това ги прави до известна степен самона-

деяни, дори грандомани, с голямо мнение за останалия 

свят и с още по-голяма взискателност към себе си. В 

1875 – 76, когато се разгаря поредната Източна криза, 

когато сърбите в Босна и Херцеговина мъжествено се 

бият с турците, когато апостолите на БРЦК провеждат 

активна революционна агитация, батачани, които преди 

като че ли повече се стараят да се крият от Империята, 

сега излизат на открита борба с нея. 

Непосредствената си подготовка за въстание Ба-

так започва с посещението на Панайот Волов, главен 
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апостол на Четвърти революционен окръг, който обаче 

– какъв рядък случай в нашата история! – отстъпва пър-

венството, когато разбира, че макар и по-учен, има по-

малко качества за въстанически главатар от своя по-

мощник Георги Бенковски. В Тракия двамата се вестя-

ват като членове на саморазпусналия се Гюргевски ре-

волюционен комитет, който се явява продължение на 

изпадналия в криза БРЦК и който решава: масов бунт 

на всяка цена през идващата пролет. Гюргевските рево-

люционери проявяват може би отчаяние, може би аван-

тюризъм, а може би гениална проницателност, смятай-

ки, че победа за тяхната кауза ще бъде дори едно турс-

ко клане над българите, защото то ще предизвика вън-

шна намеса, която в онзи момент само би могла да по-

добри участта на Отечеството. Така или иначе, те имат 

рядък шанс, при който обстоятелствата изравняват по-

ражението с победа. 

На 19 януари 1876 двамата апостоли са в Царацо-

во, при верния комитаджийски ятак, любимеца на Левс-

ки, бай Иван Арабаджията. Тук те се разделят и в едно-

месечна трескава дейност постигат огромни резултати: 

селата и паланките от лявомарициния бряг са готови да 

въстанат. Остава районът от дясно на Марица. На 21 

февруари двамата потеглят от Пазарджик, като оставят 

по-малките села наоколо на грижите на тамошния рево-

люционен комитет, а те лично се нагърбват да посетят 

по-значимите центрове. Бенковски спира в Радилово, 

където организира революционен комитет, после се от-

правя за Пещера и Брацигово. Волов от Радилово по 
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пряка пътека през планината поема за Батак, където 

стига вечерта на следния ден, 22 февруари. 

До съдбоносната дата 22 април, когато бунтът ще 

пламне в Батак, остават по-малко от два месеца. Само 

55 дни дава Съдбата на Батак за да се подготви за бор-

ба срещу една империя, която в продължение на пет ве-

ка държи под властта си най-различни европейски земи 

и народи. Какво дава кураж на батачани: наивност, са-

моубийствено опиянение или някаква мистична вяра, 

която им нашепва, че часът е дошъл и разкрива пред 

тях огрени от ярка светлина безбрежни простори – тол-

кова различни от техното малък градецa, разположен в 

тясна котловина по течението на Стара река и отвсякъ-

де близко ограден от високи и с предразполагаща към 

мечтателност красота планини: от север Къркария, от 

юг Карлъка, от запад Семер Алан? Или просто батачани 

се сблъскват с хипнозата на властта, с непреодолимото 

желание да господарстват над господаря си, както един 

Вранко Паунов например, кмет на Батак и активен въс-

таник, безцеремонно заявява пред правителствени 

агенти: „не съм роден за баташки чорбаджия, а за дос-

патски кадия”.2 Доспатската котловина, която лежи на 

юг по-високо в Родопите, е населена по това време поч-

ти изключително с мюсюлмани. Тъкмо от там ще излезе 

и прочулият се със своята варварска жестокост потуши-

 
a Тогава Батак се води село, но по брой на населението, по-

минък и манталитет той е по-скоро малък град – както го наричат 
повечето чужди наблюдатели и за какъвто той официално е обявен 
през 1964.  
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тел на Баташкото въстание Ахмед ага, помак от Одрин-

ско и полицейски началник на Доспат. Или пък трупайки 

имот и пари, батачанинът заедно с това акумулира и 

станала критична в 1876  маса от бунтовна енергия, ко-

ято би могла единствено в борба да бъде изразход-

вана? 

    

Каквито и да са причините, бунтовническият енту-

сиазъм сред батачани в началото на 1876 е изключите-

лен и това прави задачата на Волов лека. С препоръчи-

телните си писма от Пазарджишкия комитет той отива 

при най-видния батачанин тогава – Петър Горанов. Вед-

нага биват свикани и по-издигнатите местни люде: Ан-

гел Кавлаков, Вранко Паунов, тримата братя Стефан, 

Ангел и Петър Трендафилови Керелови, Петър Банчев, 

Стоян Стойчев и Горьо Кавлаков. Пред събралите се 

Волов държи пламенно слово, чието съдържание може 

да се предаде и само с едно изречение: „България 

трябва да въстане!” 

Слушателите са силно възбудени. Психологически 

те отдавна са готови за бунт, но искат да знаят докъде е 

стигнала вече подготовката из другите части на страна-

та, какъв е общият план, ще има ли помощ от чужда 

държава. В този момент се проявява една важна осо-

беност в характера на батачанина. В началото той ви-

наги е някак си неестествено сдържан, дори враждебен 

към каквато и да била инициатива – може би смътно 

усещайки податливостта си на крайни увлечения и нес-

пособността си да прави компромиси, да спира по сре-
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дата или да се връща назад в едно вече започнато 

предприятие. По-сетне дори Горанов, един толкова им-

пулсивен и решителен революционер, първоначално 

ще се държи резервирано на Оборище. 

Разбира се, както и навсякъде другаде из Бълга-

рия, и тук има противници на революцията. Някои са 

просто страхливци или турски мекерета, или затъпени 

от робството полулюде, за които думи като свобода, 

чест, достойнство не означават абсолютно нищо. Но 

сред тях има и далновидни хора, които си дават сметка, 

че Османската империя мъчно може да бъде победена 

на бойното поле от българите, които нямат задължи-

телните за такова начинание воински опит, потребното 

оръжие, необходимата организация. Най-сетне – и да 

имаха всичко това, тяхната сила пак би била много по-

малка от онази на Империята, която макар и прогнила, 

макар и търпяща вече повече от век и половина почти 

непрекъснати военни неуспехи, все още е достатъчно 

силна и достатъчно жестока. Тези хора не са нито 

страхливци, нито предатели. Те имат опит и прозорли-

вост, те ясно виждат трагедията, която ще последва. Но 

те не са надарени с усет за висшия смисъл на готвения 

почти преднамерено от гюргевските апостоли български 

холокауст. Еволюционистите, както трябва да наречем 

тези инак заслужили за Възраждането патриоти, не мо-

гат да се издигнат до върховното тайнство на саможер-

твата – или просто може би нямат вкус към такъв род 

стойности. Те са прагматици, те могат да залагат само 

на сигурен успех. В Батак най-виден представител на 
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тази партия е Ангел Кавлаков, тъст на Горанов, сродник 

и на братя Керелови. 

На събранието Ангел Кавлаков изразява открито 

своите съмнения, но, разбира се, малцина от присъст-

ващите могат да се противят на желанието си за про-

мяна. Жаждата за блясък и слава, изгледите за победа 

и власт имат неотразимо обаяние върху душите на ба-

тачани. И затова всички присъстващи полагат клетва 

пред Волов и целуват кръста, емблема на християнст-

вото, и камата и револвера (и те също кръстосани – не-

ка запомним това!) – символ на въоръжената борба. 

Миролюбивите внушения на Ангел Кавлаков (за да не 

остане изолиран, той, който е патриот, също се заклева) 

остават без особено внимание, но след събранието 

става малък инцидент, който бързо се разчува и получа-

ва смисъла на зла прокоба.  

Изобщо, в Априлското въстание ирационалното 

има значителна роля. Да си припомним, че голяма част 

от ентусиазма на априлци се дължи на кабалистичното 

уравнение „Туркиа ке падне = 1876” (тоест, сборът от 

цифровите стойности на тези букви е 1876). В Батак, 

където бедата ще получи епични мащаби и ще придо-

бие световна известност, устойчивите нагласи на под-

съзнанието, както изглежда, се оказват най-ярко проя-

вени.  

Прочее, Волов, готвейки се за лягане, изтървава 

камата си и тя се забива в крака му. Обилна кръв руква 

от раната и облива приготвената за апостола постеля. 

Радетелите на делото се стремят да разяснят случката 
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като предзнаменование за скорошна радост, но това 

тълкуване излиза пресилено и те сами не вярват в него. 

В душите на всички остава гнетящото предчувствие за 

неотвратимо и голямо нещастие. 

Но това оставя само лек, само на моменти доло-

вим горчив привкус в опиянението, с което батачани за-

почват да се готвят за борбата. Градчето се обръща на 

боен стан. 

Ежедневието с неговия сигурен и скучен ритъм се 

сменя с неудържимо, дори болезнено веселие. Батача-

ни трескаво честват нещо, което още не са придобили. 

Празничното настроение завладява всички, още повече, 

че във въздуха все по-често се усеща приближаващата 

пролет, която след студената планинска зима винаги из-

глежда като тържествена врата към радостта и свобо-

дата. В тези дни, когато според Вазов българският дух 

достига висоти, до които никога повече няма да се вдиг-

не, се пада и Великден – най-големият празник у източ-

ните православни. В него тържествува идеята за вечно-

то възвръщане, за страданието като изкупление, за мъ-

ченичеството като победа на доброто над злото и начин 

да се победи смъртта. 

„В селото не останало ни едно прасе – пише Бой-

чо (Ангел Горанов) за празнуването Великден нея годи-

на в Батак – при всичко, че във всяка къща се развъж-

дали най-малко по три-четире, Пещерското вино се 

леело с половяци. С червените яйца се христосвали с 

всички безразлично – с познати и непознати, което 

други години не е ставало. Къщните врати са били 
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открити за всекиго и всякой е бързал да изрежда 

всички и с всекиго да си подели новите чувства за 

светото Възкресение и ония на възкръснатите инс-

тинкти от рабските пелени. В дома на Горанова с 

особен ентусиазъм се е чела приветствената ста-

тия за великия празник на в. Векa, в която думите: 

Христос с проливането на кръвта си, искупи нашите 

грехове, – с проливането на кръвта е възтържеству-

вала правдата, с кръвта е просветнала озаряющата 

светлина на човечеството, с кръвта е блеснал ис-

тинния разум пред слепотата и предразсъдъците ... 

са имали такъво внушително действие, щото слуша-

телите токо-речи безсъзнателно са повтаряли ду-

мите: кръв, кръв! само на кръвта се дължи всичко. 

[подч. Б.] Това е служило като таен вътрешен двига-

тел на въодушевлението, което е давало особена си-

ла на празничната веселост.”3 

Сякаш предусещайки, че благодарение на Батак 

България скоро ще възкръсне за самостоятелен държа-

вен живот, но че малцина от тях ще видят това, защото 

Съдбата им е запазила само мъките към и на Българс-

ката Голгота, батачани обръщат през тази пролет едва 

ли не всеки ден на Великден, те искат поне да предвку-

сят тази влудяващо-жадувана свобода, да й се насла-

дят извънмерно като мечта, защото за тях тя никога ня-

ма да стане реалност. 

                                                 
a Вестник „Век”, издаван през 1874-76 в Цариград от Марко 

Балабанов. 
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Междувременно, ходът на събитията се ускорява. 

Апостолите на Четвърти революционен окръг преценя-

ват, че подготовката е достатъчно напреднала за да се 

извърши обща проверка на силите, да се доначертае 

окончателния план за действие и да се набележи на-

чалната дата. Така се стига до събранието на 14 април 

в Оборище – един глух и затънтен дол, обрасъл гъсто с 

вековни буки, на час и половина от Панагюрище. Тук ид-

ват 65 души, представляващи 58 града и села. Батача-

ни изпращат Петър Горанов. 

Роден през 1836, по това време Горанов е на че-

тиридесет. Син на х. Горьо от видния род Кавлакови, 

той се учи най-напред в Пловдив, сетне – с надежда да 

продължи в Цариград – в Рилския манастир, трима от 

чиито игумени през ХIХ в. са родом батачани. Но манас-

тирският живот не му допада, той е буен и непокорен, а 

и разбира, че надали ще го пратят в столицата. Затова 

и престоява само около година в този голям възрожден-

ски книжовен център. Връща се в Батак и дълго дири 

призванието си. Става фурнаджия, после налбантин, 

известно време учителства, като междувременно убеж-

дава батачани да построят нова училищна сграда. Сет-

не се отдава на търговия с дървен материал и овце. Тук 

придобива голям практически опит, сделките го отвеж-

дат из различни места на Империята, стига до Цариград 

и Смирна. Спечелва и богатство – опрян на силния Кав-

лаков род, надарен с предприемчивост и енергия, той 

става най-състоятелният човек в Батак. Отбягва офи-

циалните длъжности, защото е сприхав и честолюбив – 
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не приема да стане кмет, не иска и да чуе за Пазар-

джишкия съд, където е избран за представител. В съ-

щото време гласът му се чува в общината, населението 

го харесва и уважава покрай другото и заради случки 

като следната: един турски поручик веднъж изяжда къс 

агнешко печено и не иска да го плати. Горанов се зас-

тъпва за продавача-батачанин, става скандал, като тур-

чинът си позволява обидни реплики. В отговор Горанов 

го погва със сатъра из чаршията. Изобщо, той е типичен 

батачанин, който от всичко най-мрази еветчилъка, угод-

ничеството и най-обича подчертаната – дори до прово-

кативност! – поза на независимост. Тези черти, които 

могат да се нарекат и липса на гъвкавост, неумение да 

се разбира и общува адекватно с чуждия свят, до из-

вестна степен обясняват и трагедията, с която ще да 

свърши въстанието тук. 

Горанов, нещо характерно за възрожденския бъл-

гарин, е необикновено любознателен и чете най-важно-

то от патриотичната литература, разпространявана по 

онова време. Участва в Църковния въпрос, отблизо и с 

много участие следи вървежа на просветата и сам е ви-

сокопросветен човек, който освен родния си език вла-

дее говоримо още турски и гръцки. Отнася се с пиетет 

към знанието, но под влияние на неговия буен нрав най-

много в душата му отеква революционната агитация. 

Той общува с революционно настроени българи от 

Пловдив и Пазарджик, жадно чете революционните вес-

тници и прокламации, издавани и разпространявани от 

емиграцията във Влашко, познава и най-важния бунтов-
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нически документ от онова време – публикувания през 

1872  в Букурещ, в печатницата на Каравеловата „Сво-

бода”, „Устав на Българския Революционен Центра-

лен Комитет”, който си набавя чрез братята Консуло-

ви. В дома на Ръжанков в Пазарджик батачанинът се 

среща с Левски. Когато през 1875 избухва въстание в 

Босна и Херцеговина и във въздуха се понася миризма-

та на барут, авторитетът на Горанов в Батак става поч-

ти абсолютен и той естествено застава в центъра на 

разгърналата се с посещението на Волов непосредст-

вена въстаническа подготовка. 

В Оборище Горанов, както и останалите депутати, 

дава отчет за извършеното в Батак. При около 2 х. ду-

ши, годни да носят оръжие, Батак разполага с 500 кре-

мъклийки, 380 пищова, 6 револвера, 8 чифтета, 50 ши-

шанета, около 150 ятагана и маждрака и около 30 х. фи-

шека. Приготвят се черешови топчета (прави се и опит 

да се отлее метален топ), да се доставят по-съвремен-

ни оръжия от чужбина, както и бойни бинокли. 

Изобщо, батачани са готови за въстание. Но има 

два важни въпроса, по които Горанов от тяхно име иска 

ясна и подробна информация: какъв е общият план за 

въстанието и – най-вече – на каква външна помощ ще 

се опре то? В това отношение Батак не е единствен. 

Така мислят още Пазарджик и особено Панагюрище. 

Последният град е център на Четвърти революционен 

окръг и се смята в правото си както да знае всичко по 

въстанието, така и да има роля наравно с апостолите 

във всички засягащи го решения. 
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Тук си казва думата демократичната природа на 

българина, подсилена от принципите за народния суве-

ренитет, които Левски прокарва при изграждане на ре-

волюционната организация. За българина като че ли ви-

наги е трудно да намери баланса между единоначалие-

то и народовластието, между централизма и демокра-

тизма, особено в мигове на върховно национално изпи-

тание – както вън от всякакво съмнение е пролетта на 

1876. Освен това Панагюрският комитет вече се е 

сблъскал с деспотичния характер на Бенковски. Нада-

рен с обаяние и енергия, роден да бъде водач, хариз-

матичен лидер, ако се изразяваме с днешни понятия, 

Бенковски трудно бива понасян от панагюрци, с които 

много-много той не се церемони. Те ценят неговата ре-

шителност, неговата увереност в себе си, които увличат 

масата и от раята правят бунтовници, но не могат да по-

насят императивността, дори безпардонността му; не-

говата воля за първенство лесно ги уязвява. Панагюр-

ци, в желанието си да делят върховната власт с Бен-

ковски, са готови да турят формалните принципи по-ви-

соко от задачата, на която те са призвани да служат. А 

тя е – свободата на Отечеството. Сигурно това е единс-

твеният случай, при който целта оправдава всички 

средства. 

В крайна сметка, след като Бенковски ловко симу-

лира оттегляне – не само от Оборище, но и въобще от 

готвеното въстание – и двете страни си дават сметка 

колко много се нуждаят една от друга. Бенковски знае, 

че сам не е нищо повече от генерал без армия, събра-
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лите се представители, повечето от които са селяни или 

еснафлии, от своя страна веднага усещат, че без Бен-

ковски те отново се превръщат в рая. А те вече се виж-

дат армия, и то победна, и да се откажат от това за тях 

вече е почти напълно невъзможно.  

Затова конфликтът е изгладен с взаимни отстъпки. 

От една страна, сформира се военна комисия, на която 

да се съобщят всички подробности по общата подготов-

ка, като с нейна помощ се определят сборните пунктове 

на въстаниците и се назначават въстаническите ръко-

водители. От друга страна, Бенковски получава искани-

те диктаторскиa пълномощия по отношение предстоя-

щото въстание. С това хармонията се възстановява. 

Определя се и началната дата – 1 май, както се пред-

вижда още от Гюргевския комитет. Решава се все пак 

до 25 април датата да бъде препотвърдена от центъра, 

като в случай, че властта разкрие съзаклятието и пред-

приеме арести – това да бъде сигнал за незабавен 

бунт. 

Представителите се разотиват, а избраната воен-

на комисия се пренася в Панагюрище за да довърши 

работата си. В Оборище по чисто военните въпроси 

стават много прения, като се сблъскват главно две 

гледни точки: въстание на цялото население и защита 

на населените места, от една страна, и формиране на 

въоръжени чети, които да действат в горите, от друга. 

Първата тактика има тази слабост, че поставя в голяма 

 
a В класическия смисъл на тази дума – тоест безусловни. 
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опасност редица естествено незащитени места, които 

трудно могат да удържат неприятеля. Втората, т.е. че-

тите, пък би изложила жените, децата и старците на ба-

шибозушкия произвол и би дала основание на турската 

власт да представи въстаниците пред външния свят 

просто като разбойници.  

В края на краищата се приема смесена тактика: 

по-непристъпните селища да бъдат отбранявани, оби-

тателите на останалите да ги напуснат и да се концент-

рират в определени, лесни за укрепяване и защита пун-

ктове. Опряна на това решение от Оборище, Военната 

комисия формулира окончателния план за въстание в 

Четвърти революционен окръг. Според него Батак е 

средище, в което трябва да се съсредоточат всички 

български села между Перущица и Костенец – общо на 

брой около 30. Изпълнението на тези предначертания 

би превърнало Батак в най-големия въстанически цен-

тър на окръга. 

С вестта, че въстанието ще бъде всеобщо и че 

градчето ще получи значителни подкрепления отвън, 

завърналият се Горанов успокоява батачани, които ни-

кога не забравят численото надмощие на околното мю-

сюлманско население. 

Време да се родят нови колебания просто няма, 

защото сигналът за въстание е даден веднага след раз-

пускане събранието в Оборище от Ненко Балдювеца, 

който издава съзаклятието на властта. При опита да се 

извършат арести в Копривщица местният комитет напа-

да конака, обявява бунта и кръвта на първото убито 
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заптие послужва за мастило на писмата, които разнасят 

вестта, че въстанието е вдигнато. Панагюрци също се 

хващат за оръжието, завладяват града и се обявяват за 

Временно правителство и Върховен военен съвет – ко-

гато получават копривщенското кърваво писмо. Сетне 

по подобен начин разпращат възванието за бунт из ок-

ръга. В Батак кърваво писмо не стига. Изпратено от 

брациговския представител Петлешков, когото като 

член на Военната комисия въстанието заварва в Пана-

гюрище, то бива заловено заедно с непосветения му 

приносител батачанина Митю Тумбев от пещерските 

турци. 

Че въстанието е започнало, в Батак научават от 

неколцина свои съграждани, наричани „скарачи”, оказали 

се на 21 април в Пазарджик на пазар. Настъпилата су-

матоха кара батачани бърже-бърже да напуснат града. 

На тръгване те се отбиват в хана на Ръжанков, един от 

членовете на Пазарджишкия комитет, който без обясне-

ния им предава калпак с лъвче за Горанов. Късно ве-

черта на 21 април те са в Батак и веднага отиват при 

Горанов, който свиква комитета на заседание. Разиск-

ванията продължават до късно през нощта. Въпросите 

са два: следва ли видяното от скарачите в Пазарджик 

да се сметне за знак, че въстанието вече е започнало и, 

ако е така, какво трябва да сторят батачани? В крайна 

сметка се стига до заключението, че бунтът е обявен и 

че за Батак единственият избор е да се присъедини към 

него. 



Батак в Априлското въстание 16 

В хода на заседанието къщата на Горанов е нао-

биколена от мъже, които се опитват да се ориентират. 

Не е трудно да се разбере какво става и желанието за 

бунт бързо завладява събралата се възбудена тълпа, 

която решава да предприеме и първия революционен 

акт, като залови и принесе в жертва пред олтара на 

свободата намиращия се в Батак в този момент с не-

колцина свои другари син на доспатския кърагасъa Ах-

мед ага, който десетина дни по-сетне ще съсипе Батак. 

Опитът пропада, защото баташкият масрафчияb Ангел 

Ганев извежда набързо своя гост и неговите другари от 

къщата си и те през карлъшкия път се отправят към 

Доспат. 

    

Така или иначе обаче въстанието започва отдолу, 

преди още събранието на ръководителите в Горановата 

къща да го е провъзгласило. Когато последните, около 3 

часа след полунощ, излизат навън, те заварват батача-

ни вече готови. Ето как синът на Петър Горанов, Ангел, 

описва тези тържествени минути: „Петър Горанов ги 

приветствувал с провъзгласената свобода на народа 

от главния комитет в Панагюрище, споменал за 

длъжността, която налага отечеството на всякой 

Българин в тая тържествена минута и свършил с 

думите: Да живее свободна България! Смърт на пет-

вековния умразен тиранин! Това се посрещнало с из-

                                                 
a Полицейски началник. 
b Тоест човекът, който поема масрафа (разноските) на пре-

биваващите в градеца турци по служба. 
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гърмяване на пищолите на селяните. Такъви гърмежи 

станали и по другите махали на селото. Поздрави-

телните слова: честито да ни е! се повтаряли от 

малко и голямо. Жените и децата със запалени бори-

ни излезли по улиците да се любуват и да поздравля-

ват първите народни ратници за свободата от прок-

летите турци. Освен събраните пред дома на Гора-

нова обръжени войници, тръгнали и други четници по 

селото да известяват новия живот с весели провик-

вания и пушечни гърмежи. Наред с общата радост, 

това тържество като че ли е прикривало с някаква 

свърхестествена тайнственост в тая темна и мъл-

чалива нощ, в подобие на ония, които православний 

християнин чувствува през Великата нощ на Велико-

то Въскресение.”4  

Водачите, които съставят ръководното тяло, на-

речено „Разпоредителен съвет”, издават и първите си 

заповеди: изпращат се стражи и съгледвачи по околни-

те върхове, обезоръжават се и се поставят под охрана 

неколцината намиращи се в Батак турци. 

Денят 22 април вижда Батак съвсем различен. До-

вчерашните мирни люде се преобръщат на войници с 

униформи, чийто най-важен знак е калпакът с лъвче. 

Предводителите носят панталони със зелен ширит, въ-

оръжени са с чифтета, револвери и саби. Далеч не 

всички имат такива униформи, но всички захвърлят по-

турите и фесовете, които се смятат за турско облекло и 

белег на робството, а намерените в няколко склада ша-

рени влашки чували стават материал за панталони. На 
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главите си въстаниците нахлупват набързо съшити кал-

паци от овчи, ярешки или кози кожи, някои още неиз-

съхнали. Един сиромах, който още преди това продава 

единствения си чифт волове за да си купи пушка и като 

не се врежда за чувалите, сега заколва и единственото 

си прасе, от чиято кожа си прави гуглата, с която да де-

монстрира промяната в своето облекло. 

В очакване на разпореждания отгоре и на приток 

въстаници от вън батачани устройват временна органи-

зация на своите въоръжени сили. Длъжността „главен 

разпоредител” или „войвода”, разбира се, поема Гора-

нов. При него се създава и съвет в състав: Трендафил 

Тошев, Вранко Паунов, Петър Трендафилов, Тодор п. 

Нейчев, Димитър Гълев и Иван Божин. Секретар на съ-

вета става синът на Петър Горанов, Ангел. Годни да 

носят оръжие измежду батачани се оказват около 1 100 

души, но далеч не за всички има огнестрелно оръжие. 

Въстаниците биват разделени на две дружини с начал-

ници (петстотници) братята Стефан и Ангел Трендафи-

лови – високи на ръст, силни, смели и опитни в бораве-

нето с оръжие. Освен петстотниците във въстаническа-

та йерархия има още два чина – петдесетници и десет-

ници. От четиридесетина души е съставена и конница, 

която да служи за свръзка между отделните позиции и 

за разузнаване. За охрана на вътрешния ред се урежда 

и полицейска част. 

Въстаниците заемат позиции при изходите на 

градчето. Като най-важна се смята позицията при па-

раклиса „Св. Георги”, откъдето тогава минава пътят за 
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Пещера и откъдето се очаква най-сериозното нападе-

ние. Тя е поверена на Стефан Керелов, там е и петде-

сетникът Тодор п. Нейчов, на Беглишките хармани е 

Димитър Тенчев, а на Кънева борика – Иван Божин. В 

позиции са превърнати още Иванова ливада, Галагон-

ката, Царюв комин, Сухото дере. При параклиса „Св. 

Никола”, в долния край, е разположен и черешовият 

топ. Пред всяка позиция има и изнесена напред стража. 

Вторият ден на въстанието, 23 април, се пада Гер-

гьовден. Денят на светеца-покровител на християнското 

оръжие, се отбелязва със своего рода военен парад в 

Батак. По нареждане на Горанов бойците слизат от по-

зициите и се строяват пред църквата „Св. Неделя”. 

Свещениците отслужват молебен, възторгът сред стру-

палите се наоколо с цветя в ръце жени и деца е без-

краен. След това всички целуват кръста, свещениците 

ги благославят, учениците запяват песента „Дойде вре-

ме, дойде час иго да строшим.”a Окичени с цветя под 

нейните звуци бойците се връщат обратно на позиции-

те. Там още от предишния ден те копаят окопи и про-

веждат занятия по строева подготовка. 

Стават и първите стълкновения с турците из пла-

нината и по друмищата. Фотиновският патрул убива 

един и ранява неколцина турци. В Дъното е заклан един 

ученик от цариградските медресета – независимо, че 

поисква да приеме християнството. На Кънева борика 

стражата се сблъсква с неколцина македонски помаци, 
 

a Това, както е известно, е най-прочутото стихотворение на 
Ст. Стамболов. 
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от които трима падат убити, а останалите стигат до Ра-

китово, откъдето известяват властта в Пазарджик, че 

батачани са въстанали. Оттам веднага започват да 

пращат оръжия за мюсюлманите около Батак. По села-

та тръгват и фанатизирани проповедници, които призо-

вават помаците да смажат Батак. Но батачани нехаят 

за забелязаните признаци, че властта се готви да ги 

стегне в обръч. Те неведнъж поединично са надделява-

ли над турци и помаци от околните села и не се плашат 

от своите съседи. Те знаят силата си, а сега оръжието 

ги прави още по-уверени, дори надменни. Преди още 

каквото и да било по-сериозно сражение те се чувстват 

победители и това до голяма степен предопределя на-

чина им на действие. 

Междувременно, от долината започват да идват 

известия, макар и не много ясни. Най-напред се разби-

ра за пратеното до Батак и пропаднало поради преда-

телство въстаническо възвание. Друго съобщение до-

насят стражите по пещерския път – стълбове дим се из-

дигат долу в полето. Всички сметват това за горящи 

турски села, подпалени от победоносните български 

въстаници. Батачани са ентусиазирани, по-разпалените 

искат веднага да бъдат нападнати и разграбени околни-

те помашки села. Петър Горанов удържа нетърпеливи-

те. Необходимо е най-напред да се установи връзка с 

останалите въстанически центрове и да се узнае общия 

план.  

С тази цел са изпратени скороходци в Радилово и 

Брацигово. Те нищо не научават за общия план на въс-
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танието. Петлешков, който е член на Военната комисия 

и знае проектите за преселение в Батак, поради някакво 

недоразумение (вероятно колебаейки се дали в Браци-

гово вместо в Батак да не се съсредоточат околните 

въстанали села) не съобщава нищо на баташките пра-

теници. Само с два екземпляра от въстаническото въз-

вание двамата разузнавачи се връщат в Батак. Възва-

нието е кратко и пламенно, вместо подпис отдолу стои 

кървав кръст. В него се казва, че часът на освобожде-

нието от петвековния тиранин е ударил, че комитетът е 

провъзгласил въстанието и че всеки българин трябва 

да грабне оръжието, да се опълчи срещу народния душ-

манин и да помогне за възраждането на България. Въз-

ванието завършва със следните думи: „От днес, в име-

то на българския народ, ние обявяваме пред целия 

свят, че желаем:  или свобода, или смърт на всичкото 

население! [подч. И. Т.] Напред, братя, Бог е с нас!”5 

Явяват се и първите пратеници на противника. То-

ва са две известни с бабаитлъка и зулумите си заптие-

та: Караджа Хасан и Помак Мустафа. Те са хора на Ба-

рутинския кърагъсъ Ахмед ага и по негова поръка идват 

да разберат наистина ли батачани са въстанали и каква 

е причината за това. Въстаниците се отнасят към тях по 

всички канони на дипломацията. Стражата на Семер 

Алан, след като им взема оръжието, ги пуска свободно 

да стигнат до позицията на Беглишките хармани. Там ги 

посреща специално дошлият от "Св. Георги” Стефан 

Керелов. Да, батачани са въстанали – по възможно най-

церемониален начин заявява петстотникът – срещу „не-
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търпимото и тиранското Султаново правителство 

и те, както и всички въстанали Българе, ще отстоя-

ват до последната капка кръв своята свобода и неза-

висимост”.  

След това официално заявление, направено с 

всичката куртоазия на дипломатическия протокол, пар-

ламентьорите са нахранени и пуснати да занесат извес-

тието на своя началник. Но заптиета вземат вежли-

востта за слабост и едва направил няколко крачки, Ка-

раджа Хасан се обръща към въстаниците и със запла-

шителен тон им виква: „Ще видите подир няколко деня 

какво ще стане с вас!” Това прозвучава като нечувано 

предизвикателство за Стефан. Петстотникът вдига пуш-

ката и поваля нахалното заптие, което нехае за етикета. 

Втори изстрел догонва и хукналия да бяга Помак Муста-

фа. 

Тази случка въодушевява още повече въстаници-

те. Тя става известна и по околните мохамедански села, 

които вече няколко дни гледат въоръжени мъже да мар-

шируват по границата на техните землища. Най-напред 

се раздвижват чепинските помаци. Те не се чувстват си-

гурни, независимо от раздаденото им оръжие, и затова 

търсят да заявят покорството си пред батачани. И пър-

венците от Ракитово, Дорково, Костандово и Коровоa 

след съвещание единодушно решават да отидат и да 

паднат на колене пред въстаническия войвода с молба 

да не ги смята за свои врагове и да не им причинява 

никакво зло, защото те са готови да приемат „всяка про-
                                                 

a Днес Драгиново. 
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мяна в политическото си положение”. На 25 април че-

пинските първенци начело на около 200 въоръжени мъ-

же се насочват към баташкото поле. Те са забелязани 

от въстаническите стражи и срещу тях се отправя сам 

Горанов начело на конницата и 300 души пехота. Всич-

ки са готови за бой, в движение се уточнява планът на 

предстоящата битка, изпращат се бързоходци до други-

те позиции за да се подготвят евентуални подкрепле-

ния. 

Но до сражение не се стига. На половината път 

въстаниците са посрещнати от помашки пратеник. Той 

казва, че чепинци не искат да се бият, а идват да склю-

чат с батачани братско споразумение. Двете страни из-

лъчват по трима представители, които се срещат в мес-

тността Керелова тумба. Помаците, ако не закачат се-

лата им, са готови да преклонят глава пред батачани. И 

този път въстаниците се държат церемониално. Един от 

делегатите, Петър Трендафилов, се връща за допълни-

телни инструкции при Горанов. Отговорът на войводата 

е също толкова високопарен, колкото и даденият от 

Стефан Керелов на двамата пратеници на Ахмед ага. 

Заедно с това Горанов се опитва да тури в действие 

предначертанията за концентриране големи въстани-

чески сили в Батак и затова, приемайки верноподани-

ческите декларации на помаците, поставя и условие – 

те да помогнат с колите си на българите от Ракитово и 

Каменица да се преселят в Батак с цялото си движимо 

имущество и с всичките си хранителни запаси. Ако това 

не бъде изпълнено, заповядва Горанов да се предаде 
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на чепинските аги, то селата им ще станат на прах и 

пепел. 

На 27 април става нова среща, пак на същото мяс-

то. Агите идват още по-раболепни, а батачани се дър-

жат още по-наперено от предишния път. Те устройват 

на уплашените помаци едно много убедително военно 

представление: „В първата среща батачене – разказва 

А. Горанов – били поласкани и обрадвани от сетнина-

та на направените преговори, от унизителните ра-

болепства и покорни обещания на бившите си владе-

теле и тоя ден гледали да се покажат по-блескави, 

по-страшни и по-силни отколкото са били в действи-

телност. На-близу до срещата на комисарете стояла 

в ред построена конницата, на чело на която стоял 

воеводата. По страните на Петрово бърдо, Света 

Троица, Царюв комин, Костина Могила, Мевтера и 

Свети Георги стояли наредени в боен ред отделните 

чети. По самите бърда излезли жените и момите, об-

лечени в мъжки дрехи (някои с потуре, някои с набързо 

ушити панталони от шарените влашки чували) и об-

ръжени с мъжраци, натъкнати на дълги сопи, или само 

със сопи, които отдалече приличали на турските ня-

когашни хайти, или на руските казаци. Малко по мал-

ко околните бърда почернели от високите стройни 

батачене и батаченки. Белите сопи лъщели като 

стекла от слънчевите лъчи. Различни конници пре-

пускали от чета на чета и към воеводата за запове-

ди, като че ли се приготовлявали за страшен бой. 

Отдалече се слушали пушечни гърмежи от постове-
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те на далечните позиции, весели провиквания и песни. 

Всичко това приличало на голям военен лагер, поста-

вен да извършва някакви церемониали по случай удър-

жаната вече победа! А тая нравствена победа засви-

детелствувана от уплашените аги, била известна на 

малко и голямо. Радостта и ентусиазмът били безп-

ределни. Тоя ден за тях не бил друг, освен златните 

минути [подч. Б.] на дванадесетдневното им царува-

не. В него, като че се трудили да преживеят всичката 

слава и мощество на новия живот, всичкия блесък на 

войничеството си!” 

Още по-подчертано е превъзходството на батача-

ни в срещата на пратениците на двете страни: „Бата-

чене стояли седешком облегнати на пушките и чиф-

тетата си, а помаците, уплашени, посърнали като 

мъртви, разтреперани като есенни листа, приседна-

ли на колене и заели смирена, покорна и рабска поза, 

двама от агите самоволно станали за слуги и при-

държали цвилещите атове на въстаниците.”6  

Но всъщност истинската победа я печелят пома-

ците. Те се оказват достатъчно гъвкави и хитри за да се 

покорят на думи, дори да заявят, че са готови с време 

да се върнат в християнската вяра. Но в същото време 

разубеждават, все така хитро, българите от Ракитово и 

Каменица в тия смутни времена да не се преселват в 

Батак. И в срещата лично кметовете на българите от 

тези две села заявяват, че те вече не са потискани от 

мюсюлманите и че желаят при тези несигурни условия 

да чакат промените у дома си. Помаците приемат, все 
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на думи, разбира се, и даже се заклеват със свещена 

клетва, не само да не угнетяват повече християните, но 

и да помагат на българските чети, които евентуално би-

ха се появили по техните места. Унижението, на което 

сами се подлагат в тези два случая чепинските помаци, 

както изглежда, по-сетне ще усили настървението, с ко-

ето ордите на Барутанлията ще се нахвърлят върху Ба-

так.  

Същата роля ще изиграят и сведенията, които се 

разнасят от устата на чепинските помаци, които – на 

страха очите са големи! – видели били уж в Батак „око-

ло петнайсет хиляди въстаници, че се забележвало 

помежду им Московци и Черногорци, защото по голи-

те бърда правили военни упражнения и че по всичко се 

виждало воеводата да е Черногорец.”7 Тези преувели-

чения, които самите батачани насаждат у своите про-

тивници, а и отдавнашната им слава на юнаци (Батак е 

известен наоколо като „Родопската Черна гора”) в пър-

вия момент плашат помаците, но после ще направят 

Барутанлията само по-предпазлив и по-свиреп. 

След първия миг на опиянение обаче лесната по-

беда над чепинските помаци само усилва опасенията 

на здравомислещите първенци. Сред народа също за-

почва да се надига глух ропот поради отсъствието на 

обещаните отвън подкрепления. Пред батачани застава 

и проблема за изхранването – те нямат никакви продо-

волствени запаси. При тези условия във Военния съвет 

се обсъжда евентуалното напускане на градчето, което 

не може да бъде надеждно отбранявано с наличните 
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сили, и създаването на укрепен пункт на подходящо 

място в планината. 

Междувременно, след наново установена връзка с 

Брацигово, в Батак пристига радиловецът Гого Ангели-

ев (радиловци вече са се преместили в Брацигово) за 

да уговорят конкретни начини за съсредоточаване, в 

укрепено място някъде около Батак, на всички вече съ-

брани в Брацигово въстаници. За да улеснят брацигов-

ци, батачани им пращат 200 коня с по два чувала всеки. 

Конвоят се предвожда от Златан Вълчинов и независи-

мо от охраната – 20 въоръжени момци – се оказва сла-

бо подготвен за защита в случай на нападение, каквото 

става от страна на чанакчийскитеa турци. От въстаници-

те един пада убит, друг – в плен, един стига в Брациго-

во, останалите се връщат обратно, след като развърз-

ват конете, които се разбягват. Част от тях стига обрат-

но в Батак, другите са уловени и заграбени от енимах-

ленскитеb турци, които освен това успяват да откраднат 

и няколко от баташките стада овце. У едни от въстани-

ците тези несполуки предизвикват резигнация. У други – 

жажда за отмъщение срещу Ени махале. До действия 

по този повод обаче не се стига. Не така постъпват бра-

циговци Те, не изоставяйки плана за преселение в Ба-

так, за да си разчистят пътя, нападат Чанакчиево, но 

скоро са принудени да се върнат в градеца си за да го 

отбраняват срещу идващите орди на Тъмръшлията. 

Благодарение съгласието сред брациговските въстани-
                                                 

a Чанакчиево – дн. Розово, община Брацигово. 
b Ени махале – дн. Нова махала,  община Батак. 
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ци, както и поради въодушевяващото присъствие в тех-

ните редици на много другоселци, които вече са прежа-

лили къщи и имот в напуснатите си селища, и на удоб-

ното за отбрана разположение, Брацигово се задържа 

до 6 май, когато оказалите се достатъчно дипломатични 

водачи – наистина с цената на собствения си живот – го 

предават на редовната войска при относително благоп-

риятни условия. 

В Батак не престават опитите да се установи връз-

ка с въстаническия център в Панагюрище, защото Гора-

нов е убеден, че при съществуващите условия делото е 

обречено на провал. На 27 или 28 април за столицата 

на Четвърти революционен окръг са проводени петс-

тотникът Ангел Керелов и скороходците Костадин и Ми-

тьо Вранчеви. Но те стигат само до Белово, където нау-

чават, че предишният ден Бенковски изгорил ж.п. стан-

цията и си заминал, че пътят за Панагюрище е прегра-

ден от кръстосващите всичко наоколо башибозушки 

шайки, че димът в пазарджишкото поле е от запалени 

български, а не турски, села и че всяко от въстаналите 

селища трябва да разчита само на собствените си сили. 

    

По-лоша вест от тази не е могло да има. С нея 

славните дни свършват. Започва баташката трагедия. 

Нейните изходни предпоставки великолепно са предс-

тавени от Йордан Венедиков, автор на най-доброто из-

следване за баташкото въстание:  

„И така, целият български народ от северна 

България, Тракия и Македония, като изключим слабия 
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опит в Търновско, остави сам на себе си въстаналия 

Четвърти революционен окръг, а целият Четвърти 

революционен окръг, като изключим опита на браци-

говци, изостави Батак сам всред едно свирепо, диво, 

фанатично, бедно и алчно мохамеданско население, 

което при това действуваше като законен защитник 

на властта, която го организираше, и на религията, 

която го фанатизираше. Както навсякъде по въста-

налите места, така и в Батак в критическия момент, 

когато се натрупаха около селото хилядните тълпи 

от башибозук, батачани разбраха истинския смисъл 

на въстанието. Разбраха, че проповедите за гни-

лостта на Турция, за помощ отвън, за една славна 

борба, от която ще се роди бленуваната свобода, са 

били само примамка, а същността на въстанието е 

да се раздразни тиранина, за да прояви своя фанати-

зъм, своята свирепост и неумение да управлява. Из-

оставени, батачани се досетиха, че те вкупом, с же-

ни и деца, са принесени жертва на свободата, на коя-

то ще се радват други. Това положение деморализира 

батачани, но чудното е, че оръжието пак не падна от 

ръцете им. 

Виним турците, задето изклали Батак, нека об-

виним по-напред себе си, че ние, другите българи, под-

ведохме батачани и ги оставихме жертва на турци-

те, и нека читателят не забравя това, когато чете 

онова, което следва. В Батак няма предатели, които 

за лична облага или от омраза към личните си враго-

ве да услужват на турската власт. Има две партии, 
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които се стремят по два противоположни пътя да 

изведат Батак от едно безизходно положение. По ед-

но нещастно стечение на обстоятелствата никоя 

от партиите не можа да се наложи на другата. Рево-

люционната партия след изоставянето на Батак из-

губи доверието на батачани, а миролюбивата не ис-

каше да стане турско оръдие. От тая немощ на две-

те партии произлезе катастрофата на Батак.”8 

Обратът започва на 29 април, когато стражата при 

Биглата, срещу Семер Алан, забелязва настъпващи 

откъм Доспат тълпи башибозук. Докато батачани бяха 

демонстрирали своето превъзходство над чепинските 

помаци и докато се бяха задоволявали с единични по-

беди и дребни сблъсквания тук-таме из планината, 

властта беше организирала и въоръжила мюсюлманите 

от двете страни на Родопите и сега ги насочваше към 

бунтовническите гнезда. Срещу Батак освен силите на 

доспатския кърагасъ идват още чепинските помаци, 

сетне към тях ще се присъединят и мохамеданите от 

Ени махале, Осиково, Кара Булакa, Фотенb, Настан, Гро-

хотно. 

Силите, които османската власт струпва за усми-

ряване на Батак са около 7-8 х. души. Най-често те се 

обозначават като „башибозук” или „нередовна войска”, 

като с това се плаща дан на една установена вече тра-

диция макар в случая и двата термина да са неточни, 

доколкото, строго вземани, те означават „доброволци, 

                                                 
a Дн. Борино, Смолянско. 
b Дн. Фотиново, община Батак. 



 „Една българска Голгота” 31

 

които нямат военна подготовка”. Става дума обаче за 

редовна войска, но от запаса – т.н. „редифи” и „мус-

тафхъзи”, които освен че са минали регулярна военна 

служба още и периодически са събирани на обучение, а 

за смазване на Априлското въстание са свикани, орга-

низирани и въоръжени от властта. Освен това, Ахмед 

ага има под своя команда и хора на действителна во-

енна служба („низам”), която често неправилно се нари-

ча „редовна войска”. Легендата, че Батак, пък и другите 

огнища на Априлското въстание, са усмирени не от ре-

довна войска, а само от необучени доброволци-помаци 

(тоест башибозук в точния смисъл на думата), вдигнали 

се ако не напълно спонтанно, то поне единствено по по-

чин на местни мюсюлмански първенци, е създадена 

още в хода на събитията от Портата в желанието й да 

се измъкне от отговорност за стореното, като представи 

жестокостите най-вече за дело на помаци (т.е. българи) 

над други българи. В действителност, Априлското въс-

тание е смазано от редовни войски, сред които обаче 

преобладават не части от действащата армия, а от за-

паса.9 В настоящия текст термините „редовна” и „не-

редовна войска”, „башибозук” се употребяват като рав-

нозначни съответно на „действуващи” и „запасни час-

ти”. 

Стражата при Биглата известява Горанов, който 

незабавно праща 30 души за подсилване със заповед 

да се задържи Таш боаз, докато на другия ден пристиг-

нат основните подкрепления. Но Барутанлията заоби-

каля стражата (батачани правят грешка, смятайки, че за 
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ефикасната отбрана е достатъчно да се заемат пъти-

щата на възлови места) и на 30 април сутринта е на 

Петрово бърдо, височина в горната част на градеца. 

Като начало башибозукът съсича едно петнадесетго-

дишно говедарче, издига червеното си, украсено с по-

лумесец знаме, и провожда един пленен батачанин с 

искане в разстояние от два часа да му се предаде оръ-

жието и двете, вече мъртви обаче, заптиета Караджа 

Хасан и Помак Мустафа. 

Макар и постреснат от ненадейното появяване на 

войската и твърдия език, който така се отличава от по-

ведението на чепинските помаци, Въстаническият съвет 

намира сили да даде един достоен отговор – баташките 

пратеници, Вранко Паунов и Водьо Божков, вземайки 

със себе си одринчанина Саид ефенди, който дотогава 

е държан под стража, заявяват на Барутанлията, че ба-

тачани няма да предадат оръжието, което са вдигнали в 

името на свободата си; ако Ахмед паша пожелае да 

приложи сила – то те ще се бият. 

След този отговор въстаниците започват да прег-

рупират силите си в западна посока. Стефан и Ангел 

Керелови и Тодор п. Нейчов тръгват нагоре по Стара 

река за да ударят турците в тил, а Горанов взема сто-

тина души от Царюв комин и Св. Георги с петдесетни-

ците Серафим Лулугов и Иван Божин и заема баира 

Кънева борика, който лежи над Беглишките хармани и 

непосредствено срещу Петрово бърдо. 

Маневрата на Горанов насмалко не поставя нача-

лото на битката преди още да са свършили преговори-
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те. Вероятно за да изтласкат въстаниците от новозае-

тата позиция към Кънева борика с байрак и диви викове 

се втурват 200-300 башибозуци. Също с гръмки бойни 

възгласи Горанов повежда своите хора срещу неприя-

теля, който обаче виждайки готвещия се отпор, се отк-

лонява на изток и хваща върха Св. Троица, където за-

почва да се укрепява. Отрядът на Горанов заема пози-

ции срещу Св.Троица в един издълбан от дъждовните 

порои ров. При този опит за сблъсък, както и в отговора 

си на башибозушкия ултиматум, батачани се държат 

все още сякаш са по-силните. Всъщност, съотноше-

нието на силите вече е катастрофално променено – и 

не в тяхна полза. 

От своя страна партията на примирението продъл-

жава и усилва разложителната си агитация, въстаници-

те все повече дават ухо, стреснати от бързо и зловещо 

променящата се обстановка. Към въздействието от не-

очакваната поява на Барутанлията толкова близо до 

градеца се добавят и вестите за идещи по Ракитовския 

път множества от въоръжени помаци. Най-уплашени са 

жените, които поемат примирителната агитация и за-

почват да я разнасят по позициите. Това понижава духа 

на въстаниците, който и без това в този момент не е 

много висок. Освен липсата на достатъчно боен опит – 

при това не толкова индивидуален, колкото колективен 

– най-силен ефект има една съвършено обективна да-

деност, която, с появата на войската на Петрово бърдо, 

веднага добива първостепенна важност. Това е фактът, 
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че с наличните сили при възприетия начин на отбрана 

Батак изобщо не може да бъде защитаван. 

Батак е долинно и отчасти гнездно селище, разпо-

ложено в сборносъставното място на Стара река под 

околните височини. Селището се намира така да се ка-

же в двойна дупка – то е заобиколено от всякъде със 

заоблени височини, прорязани от леглата на реки и по-

тоци, които разтягат твърде много евентуалната линия 

на отбраната и я правят неподдаваща се на ефикасно 

наблюдение. Освен този вътрешен кръг височини – Къ-

нева борика, Царюв комин, Гробето, Пискилива скала, 

Галагонката, Калина бърчина, „Св.Илия” и пр. – над тях 

се издига още една елипса от планински гребени и вър-

хове: Карлъка, Къркария, Семер алан и по-ниските от-

към изток височини на Св.Димитър, които отделят ба-

ташкото землище от Ени махале.10 Съобщението между 

тези върхове с евентуалните позиции по тях е извън-

редно трудно при малочислена отбрана. Батачани, раз-

читайки на голям приток въстаници отвън, заемат пози-

ции по външната линия – при това не цялата, а само в 

югозападния и западния сектори, откъдето се очаква да 

дойде нападението: откъм Доспат, Чепино и Пещера. И 

с многобройна въоръжена сила да се удържат тези по-

зиции не е лесно – и това е ясно за всеки. Вазов, който 

по-късно ще посети Батак с мисли, изцяло заети от тра-

гедията, разиграла се тук през 1876, още при първия 

поглед ще констатира: „рядко има друго селище толко-

ва нещастно разположено като Батак, при всичката 

красота на ландшафта си.”11 
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За отбрана също така е труден и вътрешният кръг 

височини. Горанов, със заемането на Кънева борика, 

опитва единствено правилната тактика за момента – 

скъсяване линията на отбрана. Но липсата на опит 

плюс деморализиращата агитация на пораженската 

партия всъщност турят началото не на прегрупиране, а 

на отстъпление. По-сетне, след неуспешните опити да 

се задържат позициите и при възцарилата се паника 

Горанов ще опита отново единствения печеливш при 

променената обстановка вариант – напускане селището 

от страна на цялото население. Но повечето батачани 

ще останат в градеца си – може би наивно надяващи се 

на милост, може би фасцинирани от кръвожадния уст-

рем на своите палачи, може би не желаещи да оставят 

къщи и покъщнина в ръцете на алчния башибозук, а 

може би просто неспособни на отстъпление, лишени от 

гъвкавост, не умеещи да приемат поражението като 

временно, сякаш схванали прекалено буквално лозунга, 

под който въстават: „Свобода [т.е. победа] или смърт 

на цялото население!” 

Пораженската партия още от времето на въстани-

ческата подготовка не спира агитацията си против бун-

та. В първите дни на въстанието не е трудно тя да бъде 

държана под контрол със строги, често жестоки наказа-

ния. Горанов дори пред хора нанася няколко удара с 

приклада на чифтето си на своя тъст, най-изтъкнатия 

противник на борбата, Ангел Кавлаков. На 30 април, 

при настъпилото стъписване сред въстаниците, пора-

женците минават в атака. Те решават да убедят въста-
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ниците да напуснат позициите си и да се приберат в 

градчето. Така би могла – надяват се те –  да се под-

държа пред властта версията, че оръжието е взето са-

мо за самозащита от развилнелия се башибозук. Колко-

то до неколцината убити мюсюлмани вече, включително 

двамата заптии – за тях могло да се твърди, че те са 

станали жертва на отделни лица, които трябва да носят 

индивидуална отговорност за това. Тази линия с цената 

на големи унижения, голям откуп и живота на неколцина 

от най-активните революционери би могла да спаси ос-

таналото население. 

Но за осъществяването на този вариант били не-

обходими хора, месени от по-друго тесто – не батачани. 

На тях им липсва гъвкавост, притворство, артистичен 

талант, майсторство да се харесват – те от всичко най-

мразят и най-малко владеят, както вече се спомена, 

еветчилъка. При такъв характер батачанинът не умее 

да изпроси пощада – дори да иска. Даже устата да из-

ричат молби, тонът е предизвикателен, а ситото лице, 

наперената поза, хубавото облекло, снажното тяло, 

гордата осанка – всичко излъчва непокорство. „Евала” 

от устата на батачани звучи като дразнеща ирония. 

Веднъж хванали оръжието, пред тях има само две въз-

можности – да бъдат герои или да станат мъченици. Ця-

ла поредица от нещастни случайности позволява само 

на малцина от тях да се проявят като юнаци. За остана-

лите, които са готови да умрат за свободата, но не са 

подготвени както трябва да се бият за нея, остава стра-

далчеството в неговите екстремни форми. 
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Тримата пораженци Ангел и Вълю Кавлакови и Ге-

орги Серафимов се озовават на позицията „Св. Георги” 

и убеждават оставените да я пазят въстаници да се 

приберат в Батак. Деморализиращата агитация оставя 

пък на тръгналия да удари в гръб неприятеля Стефан 

Керелов само 15-ина души и това го принуждава да се 

върне обратно на Беглишките хармани, чиито защитни-

ци също са намалели на около 70 души. При вида на 

многобройния неприятел двама от по-личните въстани-

ци, Георги Божин и Никола Ванчов, от отряда на Гора-

нов, също побягват. Други се опитват да ги последват, 

но войводата ги спира, вдигайки чифтето си със запла-

хата, че ще застреля всеки дезертьор. Овладял хората 

си отново, той се изправя веднага пред нов проблем – 

идва вестта, че „Св. Георги” е напуснат от защитниците 

си. Горанов оставя за заместник Серафим Лулугов и 

препуска към Батак за да върне мъжете обратно на по-

зициите. Припрян и сприхав, той минава съвсем близо 

до неприятелската позиция на Петрово бърдо и пътьом 

провежда една гласовита словесна престрелка с впус-

налия се в попръжни башибозук. Озовал се на Беглиш-

ките хармани при Стефан Керелов, той научава и отго-

вора на Ахмед ага: щом батачани не искат да си преда-

дат оръжието, той сам щял да си го вземе.  

Докато Горанов и Керелов обсъждат създаденото 

положение при тях пристига с цялата чета Серафим 

Лулугов. Разбрал, че Св. Георги е изоставен, той също 

се оттегля. При това неговите хора не остават на Бег-

лишките хармани, а се пръсват по домовете си. Миро-
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любците от своя страна правят опит да заловят Гора-

нов, който с десетина души тръгва да убеждава въста-

ниците да излязат да дадат отпор на войската, вече за-

емаща Кънева борика и Царюв комин. А от изток при-

стигналите мюсюлмани от Ени махале, Осеново, Кара 

булак, Фотен, Настан, Грохотно постепенно стягат се-

лището в плътен обръч. 

Успял да събере едва около 40 души, Горанов, за-

едно с черешовия топ, заема Гробето. До този момент 

все още пушка не е пукнала и може би все още ката-

строфалният изход не е неизбежен. Но Горанов не се 

колебае и открива огън. Турен в действие е и топът. Ба-

шибозукът, който налита от север, дава неколцина уби-

ти и се оттегля. Битката на Гробето е една малка побе-

да за батачани, които обаче слабо се въодушевяват от 

нея. За сметка на това башибозукът освирепява, загър-

мяват хиляди пушки, плъзват облаци дим. Нещо симво-

лично има в това, че първият убит измежду батачани, е 

не друг, а Вълю Кавлаков. Куршумът идва откъм Кънева 

Борика, позицията, която въстаниците изоставят под 

действие на пораженската агитация, в която и той сами-

ят активно участва. По-късно същата участ, при това в 

крайно жестока форма, ще стигне и опитващия се да 

изпроси пощада за Батак от Барутанлията Ангел Кавла-

ков. Тези две смърти като че ли идват да кажат колко 

фатално предопределена е била съдбата на батачани. 

Башибозукът решава да удари Гробето във фланг 

и затова се насочва към хълма Галагонката, защищава-

на от четата на Кольо Църпев. Пламва ожесточена пре-
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стрелка, точната стрелба на въстаниците поваля чети-

рима неприятелски байрактари, но в крайна сметка те 

са принудени да отстъпят и червеното знаме с полуме-

сеца се развява и тук. Намерил се под кръстосан огън, 

Горанов трябва също да се оттегли. В същото време на 

Беглишките хармани Стефан Керелов и Тодор п. Ней-

чов задържат башибозука, напиращ от югозапад, но и те 

са изтласкани. След несполучлив опит да съберат бой-

ци за контраатака двамата заемат Стефан собствената 

си, а Нейчов Джамбазовата къща, които са разположени 

една срещу друга на горния изход на Батак, и тук успя-

ват за известно време да задържат неприятеля. 

С това първият ден на борбата започва да клони 

към края си. Независимо от опитите за отпор, победата 

е за нападателите. И това, което е най-страшното: дъл-

бок, парализиращ разума смут обзема душите на бата-

чани. „Зело да се мръкнува – пише Ангел Горанов. – 

Турците завзели всичките височини покрай селото и 

непрестайно гърмели върху къщята. Куршумите пи-

щяли като град около селянете и ронили от камен-

ните покриви разбитите на дребни парчета каменче-

та по бегущето население. Тук-там по улиците се на-

ранявали и убивали мъже, жени и деца. Освен коршу-

мите, навсякъде летели, като парцали сняг, запалени 

масляни пачаври, за подпалвание къщята и плевните; 

а когато се мръкнало добре, те в очите на уплашени-

те батачене, падали като огнен дъжд и разжежени 

камене от небето – падали като Божие наказание за 
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някакви неисплатими с друго грехове, освен с кръв и 

огън!”12 

От какво е идвало чувството за вина, сковало ду-

шите на батачани? Защото са видели колко зле могат 

да си служат с оръжието и следователно няма да ус-

пеят да избегнат отплатата на турците? Дали от това, 

че някак лекомислено вече са пролели кръв, макар и не-

вернишка, и поради това не могат да разчитат в името 

на невинност и отказ от насилие на Божията закрила? 

Или заради така прибързаното и тщеславно позьорство 

при преговорите с чепинските помаци? Дали точно в 

този момент са разбрали, че съдбата им вече е предоп-

ределена? 

Това ще остане неизвестно. Ангел Горанов, когото 

обаче трябва да причислим към юнаците, обяснява 

всичко със слабост на духа на своите съграждани: „Виж-

да се – пише той, – че всичката история на приготов-

ленията и на самото въстание, всичките по-напредни 

въодушевления и въсторги, не са били друго освен ми-

нутно рабско увлечение. У батачене е отсъствувала 

оная интелектуална зрялост, която дава на дейст-

вията характер на обмислено и неотклонно, самоот-

вержено действие. Мечтите и илюзиите не се пос-

рещнали с действителността и видовете се замес-

тили с отчаяние – отчаяние пасивно, мъртвешко – 

отчаяние, което внезапно и ясно определило всички-

те по-напред храними потайни подозрения в грозни 

предчувствия – отчаяние, съпрежено с явна фатал-

ност на съдбата и участта!”13 
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Всъщност, това, което липсва на батачани в онзи 

момент, са воинските умения. Не може пред лицето на 

свиреп и многократно по-силен противник да се иска от 

масовия човек да се държи като войник, ако той не е 

обучаван за такъв. Малцина са юнаците, които приро-

дата прави годни за такова нещо без специална пред-

варителна подготовка. 

Фатализмът, обладал батачани, би трябвало да се 

отдаде на друго. Като хора твърде първични те са сил-

но подвластни на словото. Онова, което трудно достига 

до съзнанието на други със слабо развит – или пък по-

обигран, но опорочен – дух, завладява изцяло умовете 

и сърцата на батачани. Клетвата, под която те въстават 

– „Свобода или смърт на цялото население!”– трябва 

да е тежала непреодолимо върху тяхното съзнание. 

При многобройния башибозук свободата, тоест победа-

та е немислима. Остава смъртта. Но каква смърт? 

Батачани, пък и всички българи в Империята, са 

без воинска подготовка. За сметка на това християнст-

вото развива у тях силна мартирологична нагласа. Въс-

таническата символика и ритуали от своя страна се 

опират значително на християнските. Бунтовниците се 

заклеват пред Евангелието, пропито от идеята за любов 

и ненасилие, пред кръста, символ на Христовите стра-

дания и смърт. Дори камата и револверът, които са част 

от аксесоара на клетвата, са поставени във формата на 

кръст. И още – точно месец преди това, на 4 април, е 

празнуван Великден, най-големият православен праз-

ник. Водени от непобедимо въодушевление, батачани 
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обръщат всеки ден на Великден и тази пролет честват 

не Великден, а Великмесец. Те празнуват не само възк-

ресението, след големи и унизителни страдания и 

умъртвяващо разпятие, на Христос, но и своето възкре-

сение от робството, без обаче да са изпитали нито мъ-

ките по кръстния път, нито смъртта на Голгота.  

Смесването на дълбочинните психологически наг-

ласи, създадени от християнската традиция, с набързо 

извършената бунтовническа агитация довежда масовия 

въстаник с неговия силен, но неизкушен дух, до марти-

рологизъм, до приемане страданието и смъртта като 

единствен изход. Възкресението е трябвало да бъде 

платено със смърт. В тази пределна ситуация най-

действен модел за поведение те трябва да са намерили 

в първия и най-голям страдалец на християнската рели-

гия – самият Христос, който, предусетил приготвената 

му участ, независимо от получовешката, полубожестве-

ната си същност, се стъписва пред очакващата го, съп-

роводена с унижения и мъки смърт. И когато се моли в 

Гетсиманската градина, знаейки, че скоро, много скоро 

римските войници ще дойдат да го заловят, той освен 

от покорство пред очакващата го участ (макар за мо-

мент да мисли за оръжие), е обзет и от страх, колеба-

ние, надежда за оцеляване, та изрича: „Господи, ако 

може, направи да ме отмине тази чаша; впрочем, нека 

бъде волята ти.”14 

Готовност за смърт, но надежда, че могат и да се 

разминат с нея – такава в онзи момент е могла единст-

вено да бъде по-дълбоката психологическа нагласа на 
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батачани. На повърхността ще излезе какво ли не от 

създаденото от този грешен свят човешко несъвършен-

ство: парализиращ страх от болката, грижа за малки 

деца, любима жена или немощни родители, желание да 

се спаси къща и стока, покъщнина и пари, потребност 

да се задоволи физиологична нужда от храна, вода, сън 

или отходно място, изобщо жаждата на слабата плът да 

продължи да диша, поглъща, отделя и се размножава, 

изобщо физическият живот, който не знае разлика меж-

ду красиво и грозно, ниско и възвишено във волята си 

за оцеляване. Страданията и смъртта никога не са кра-

сиви. Но зад цялата отвратителна картина, която след-

ващите няколко дни ще въдворят за месеци в Батак, 

стои силната, но лишена от достатъчно самопознание 

воля за свобода на априлци. А техните страдания ще 

получат широк отглас в целия тогавашен свят и ще въз-

кресят България за нов държавен живот след цели пет 

века мъки и унижения в небитието на робството. 

Криейки се от обсипващия ги с дъжд от куршуми 

башибозук, батачани се съсредоточават в няколко по-

солидни здания – черквата „Св. Неделя”, постройка с 

дебели каменни стени и с висок около метър и полови-

на зид околовръст, наричана „Калето”, училището в 

центъра на градчето, и Кереловата и Богдановата къщи 

– първата в горния край, втората в долния. Пред тях все 

още има възможност за спасение – това е оттеглянето 

под прикритието на нощта. Силно нагънатата местност 

около Батак е колкото трудна за да бъде добре отбра-

нявано градчето, толкова и да бъде то обхванато в на-
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пълно непроницаем обръч. Но разумните предложения 

на въстаническите ръководители и този път са чути са-

мо от малцина. Мнозинството не им вярва, не се поко-

рява на довчерашните си началници, някои, вместо сре-

щу турците, са готови да обърнат пушките срещу тях. 

Анархията вече владее във въстаналото селище. 

По-сетне ще се чуват взаимни обвинения. От една-

та страна – че батачани предали своя войвода, от дру-

гата – че войводата изоставил своите бойци. Всъщност 

липсата на воински опит плюс присъствието на жени, 

деца и старци прави от масата само тълпа уплашени 

хора. Тя става изцяло подвластна на паниката, която се 

оказва по-страшна от простото присъствие на войската. 

Горанов, изтласкан от позицията на Гробето, се 

насочва към Богдановата къща, пътьом предлагайки на 

събраните в черквата, училището и Кереловата къща да 

го последват за да се измъкнат през долния край, който 

все още не е напълно заварден от башибозука. Но на 

предложението му откликват малцина. Най-напред Сте-

фан Керелов с тридесетина души, върху които лежи от-

говорността за убийството на двамата пратеници на 

Барутанлията, се изтегля, използвайки стръмните скло-

нове на хълма Пискилива скала. Горанов, очаквайки да 

се съберат всички, заема Келешовата къща, съседна на 

Богдановата, и открива огън срещу напиращия против-

ник. Междувременно идва пратеник от Ст. Керелов, кой-

то съобщава за успешното изтегляне. Обаче повечето 

от събралите се в Кереловата къща отказват да тръг-

нат. Намерилите убежище в църквата и училището по-
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теглят, но неприятелският огън, който поваля мнозина, 

ги принуждава да се върнат обратно и Горанов повежда 

само онези от Богдановата къща – 600-700 мъже, жени 

и деца, покрай Пищроневото дере на север.  

Те обаче са открити от врага. Става престрелка, в 

която пада убит водачът на групата Саид Пехливан (сам 

Барутанлията сетне плаче за него), а останалите баши-

бозуци побягват. Но трещенето на изстрелите изплашва 

и жените и децата и баташкото множество се юрва съ-

що обратно към града, където отново се укрива в Бог-

дановата къща. Горанов с няколко души прави нов опит, 

вече на друго място, за пробив. Този път успява и доб-

рал се скоро на по-сигурно място, той праща двама ду-

ши да се върнат и преведат по същия път и останалите. 

Но да тръгнат отново се решават само жената и децата 

на войводата. Те, както преди това Ст. Керелов, се на-

сочват към Еледжик, в североизточна посока. 

Смазани от страх и умора, натъпкани в четирите 

по-солидни постройки, батачани прекарват нощта в теж-

ка дрямка, както се изразява Ангел Горанов в „един вид 

предсмъртна каталепсия ... една невидима мъртвеш-

ка ръка налягаше еднакво всички в несъзнателна сън-

на почивка, на всички еднакво съхнеше устата, затъ-

пяваше чувствата и ги обръщаше на живи мъртъв-

ци.”15 През това време башибозукът подпалва всичко, 

което може да гори, без да престава да стреля по при-

бягващите безредно тук-таме хора. Барикадиралите се 

сегиз-тогиз отговарят на огъня, от време на време пада 
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по някой от нападателите и това държи останалите на 

разстояние. 

Така минава 1-ви и нощта срещу 2-ри май.  

    

Ситуацията е патова. Батачани са в безнадеждно 

положение – зле въоръжени, без запаси от храна и во-

да, изпълнили до краен предел четирите по-солидни по-

стройки, те нямат никакви шансове. Башибозукът, който 

разчитал на лесна победа и богата плячка, е разочаро-

ван и раздразнен, защото не може да превземе тези 

бастиони и трябва да предприеме обсада и да дава 

жертви. Барутанлията се чувства в голямо затруднение. 

Той нито може да изхрани своите хора (не по-малко от 

7-8 х. души), нито е в състояние да съкруши обсадените 

с щурм. Нуждаейки се от бърза победа, той прибягва до 

коварство, за което първи се досещат енимахаленските 

турци, които обсаждат Богдановата къща. Възползвани 

от стари познанства и приятелства с мнозина от укрили-

те се, те с лъжливи клетви и обещания ги подмамват да 

си предадат оръжието и сетне да излязат навън. След 

това им устройват първото от няколкото масови кла-

нета, които башибозукът извършва през следващите 

два-три дни. 

По примера на енимахаленските турци Ахмед ага 

праща един влах при Ангел Кавлаков, който му е стар 

приятел, с покана за преговори и скоро водачът на по-

раженската партия се озовава на Беглишките хармани. 

Но башибозушкият главатар не приема отдавна пригот-

вената версия – че батачани не са въставали, а само 
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пазят градеца си от башибозука, който изпепелява всич-

ко из Пазарджишкото поле – и иска незабавно преда-

ване на оръжието; след това батачани можели да изля-

зат да спасяват горящите си къщи, а башибозукът щял 

да се оттегли.  

С този отговор А. Кавлаков се връща при своите, 

но те не му хващат вяра – а и сам той не вярва в искре-

ността на Барутанлията. Втори път той отива на Бег-

лишките хармани с ново предложение – батачани ще 

предадат оръжието си само на редовна войска или на 

пазарджишкия каймакаминa, защото се страхуват от 

башибозука. Сега Барутанлията смогва да го убеди са-

мо заклевайки се с най-силните за един мюсюлманин 

клетви. Но едва пратеникът напуска Беглишките харма-

ни и Барутанлията се отрича от клетвите си; двамата 

придружаващи го ходжи побързват да ги обявят също 

за невалидни, защото били дадени на гяури. 

И сега батачани не се доверяват на Барутанлията, 

та пращат първенците си още веднъж да чуят със собс-

твените си уши клетвите му. Вместо това Ахмед ага ги 

взема за заложници и този път батачани предават оръ-

жието си и се пръсват да спасяват от пожара своите 

къщи. Тогава Барутанлията заповядва общо клане и 

плячкосване на Батак, започвайки от намиращите се в 

неговия стан първенци, като сам дава пример на вар-

варска жестокост. По негова заповед старецът Тренда-

фил Керелов, баща на двамата петстотници Ангел и 

                                                 
a Околийски управител. 
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Стефан Керелови, е кълцан, пробождан и още жив опе-

чен на шиш. 

Пред разразилата се сеч батачани отново се връ-

щат в църквата и училището, някои намират сили за 

съпротива. Например, Кольо Лазин, когато запалват 

къщата му, където той стои скрит, излиза навън и с нож 

убива и ранява няколко души преди да падне мъртъв. 

Нахлули в училището, башибозуците се отдават на по-

редното кърваво пиршество. Тук са убити свещеникът 

поп Нейчо Паунов и учителят Тонджоров от Самоков, 

който с голи ръце поваля двама от нападателите преди 

да се пресели в небитието. След като избиват намира-

щите се из стаите и коридорите башибозуците запалват 

сградата и така от още по-мъчителна смърт загиват 

скрилите се под пода около 200 души.  

Сетне идва ред на църквата, която е най-добре ук-

репената сграда в Батак. Сред укрилото се в божия 

храм множество две от момчетата са скътали по един 

пищов, с които двамина добри стрелци, качени на един 

орех в двора, повалят не един от нападателите преди 

оръжията им да се раздуят от честата стрелба. Баши-

бозукът пробива дупки в оградата, прониква в двора и 

той става сцена на следващата им салхана. Всички мъ-

же биват избивани, като за да не бъде случайно някой 

пропуснат се разпарят бременните жени, от по-малките 

момчета и юноши биват пощадени само онези, които 

веднага приемат исляма. 

Все още самият храм остава непристъпен. За да 

принудят обсадените да излязат башибозуците хвърлят 
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вътре стиски горяща слама, кошери с пчели, напоени с 

газ запалени парцали, които прибавят своето към ца-

рящите в сградата задух, жажда и смрад. На 3 май об-

садените не издържат и отварят вратата за да стане и 

тук познатата касапница, като тук-таме сърцати люде 

дават отчаян отпор на кръвожадните си палачи – напри-

мер Лаза Богданова, прочута хубавица, преди да срещ-

не смъртта убива с джобен нож убиеца на мъжа си, кой-

то иска да я завлече в харема си. 

На 3 май вечерта Барутанлията спира клането и 

всички останали живи са събрани на Беглишките харма-

ни. Колебаейки се какво да прави с тях, Барутанлията 

праща баташкия пъдар, арнаутина Селим ага, да пита 

властта в Пазарджик как да се постъпи с оцелелите. 

Али бей Гаванозоглу, най-влиятелен между пазарджиш-

ките бейове, нарежда да се „пресуши баташкия корен”. 

На 4 май оцелелите са отведени при училището и 

на дървения мост пред него става последното клане. 

Нека чуем неговото описание от устата на Вазов, който 

по-късно, четейки издадената от Драган Манчов книга 

на Ангел Горанов „Въстанието и клането в Батак”, 

посещава градеца: „Аз се спрях и мислено виждах мос-

та, под който Стара река влачи плачевно шумящите 

вълни; спомних си всички потресаващи ужаси, неми 

страдания, безмълвни и покорни умиралки под топора 

на няколко стотин батачани. Тук се е извършил пос-

ледния акт на баташката кървава драма; първият й е 

имал театър Богдановата къща, мястото на която 

водачът ми посочва през реката. И там, и тука стра-
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далците доброволно, покорно, мълчаливо са слагали 

главите си под топорите; нито плач, нито молби, ни-

то съжаление за живота! Нечеловеческият ужас е бил 

сковал устата, затъпил чувствата, унищожил съзна-

нието на нещата; ужасна хипнотизация на смъртта 

въз жертвите си, които я чакали и приемали с някакво 

тъпо и сънливо хладнокръвие, което би било сюбли-

мен героизъм, ако да не извираше из паниката.  

При Богдановата къща например. Там топорът 

се непрестанно вдига и сваля, главите отфръкват, 

сподирени от горещ чучур кръв, и други глави се на-

мещат на дръвника. Някои го даже прегръщат с две 

ръце като любовници и прилепят по-добре вратовете 

си, за да улекчат работата на острилото... Всеки е 

чакал с безмилостно спокойствие и с мъртвешко лице 

реда си. Като му додял, бързо се събличал, фърлял 

дрехите и парите си на башибозуците, ням и блед 

като стена, сам е оттеглял обезглавения труп към 

грамадата други и му е лягал на мястото, под удара 

на топора. Тая страшна, нечувана и хипнотическа 

готовност за смърт са споделяли наравно мъжете и 

жените – последните са имали особени дръвници. А 

тука – за дръвник е служил самият мост и когато 

главата падала в реката трупът падал в нея от дру-

гата страна.”16 

Вазов, както се вижда, е неудовлетворен от пове-

дението на батачани пред лицето на смъртта. Нему 

принадлежат още стихове, в които има и нещо по-лошо 

– суров упрек: „Батак се предаде, уви, пълзешком!” и 
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„Нека Беласица стара и новий Батак в миналото наше 

хвърлят своя мрак!” Прочитайки книгата на Бойчо, къ-

дето е описан не един случай на самоотвержен отпор 

срещу башибозука, Вазов променя до известна степен 

мнението си, но все пак само у малцина намира герои-

зъм, останалите не смята за друго освен тълпа, фасци-

нирана до овчедушие от свирепите си касапи. „Страш-

ната погрешка – обобщава той – на предаването на 

оръжието си, без да спаси Батак, направила е агони-

ята му по-зла и е отнела на гибелта му оня печат на 

героизъм, който прослави Перущица.”17 

Димитър Страшимиров, най-задълбоченият позна-

вач на българските въоръжени борби през Възраждане-

то, в труда си „История на Априлското въстание”, кой-

то и досега си остава най-академичното съчинение по 

своята тема, също отказва да види в държанието на ба-

тачани героизъм. Разказа си за Баташкото въстание той 

начева с думите: „От всички други места най-нещас-

тен е края на Баташкото въстание. Ако геройство-

то се заключава само в способността си да се подло-

жиш под секира, няма геройство по-голямо от онова 

на батачени.”18 Тази преценка, която неведнъж с жар и 

основание е оспорвана19, всъщност, съзнателно или не, 

е само генерализирана и по-ефектна перифраза на Ва-

зови думи „ужасната хипнотизация на смъртта въз 

жертвите си, които я чекали и приемали с някакво 

тъпо и сънливо хладнокръвие, което би било сюбли-

мен героизъм, ако да не извираше из паниката”. 
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Заедно с това Вазов точно и вдъхновено предста-

вя ролята на Баташката трагедия от април 1876  в бъл-

гарската история. „Ето Батак – изгубеният в дълбочи-

ната на Родопите градец, който на 1876  внезапно 

придоби световна знаменитост, каквато никой бъл-

гарски град дотогава не бе имал, нито на една стот-

на част. Батак беше нашето Мисолунги20, ако не по 

героизма, то поне по ужасите на клането си, и още 

повече – по последствията си. Като Мисолунги пот-

ресе цяла Европа, вдъхнови поетите й, доведе фло-

тите й при Наварин, така и Батак изпълни със 

страшния си ек двата свята, преобърна цяла Англия 

на митинг, възпламени величайшия трибун на века, 

Гладстона и величайшия му поет – Виктора Хюго. 

Първият със своите Български  ужаси21 направи Бъл-

гария симпатична пръв път на света; вторият – пръв 

път има случай да си спомни, че съществува на света 

България и да направи за балканските славяни извес-

тния си пророчески въззив към Европа.22 Истина, че 

като същи французин – във война с географията – 

той беше турил Батак в Сърбия!23 … Излишно е да 

прибавим, че без Батак нямаше свободна България! 

Ние въздигаме величествени паметници на юнаците 

на българската свобода: Хеопсовата пирамида би би-

ла малка за паметника на Батак, комуто дължим ос-

вободителната война.”24 

Прочее, Вазов проявява нелишено от противоре-

чивост отношение към баташката трагедия. Той й приз-

нава огромната и уникална роля в българската история, 
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с възторг говори за случаите на смел отпор, но заедно с 

това вижда в нея „най-ужасно зрелище на човеческо 

страдание, на българското унижение.”25 В страдалци-

те-батачани той не намира нещо повече от хипнотизи-

рани от палача си жертви до такава степен, че сами до-

броволно да му помагат, макар с проницателността си 

на велик поет да налучква едно твърде убедително 

обяснение на това поведение, наричайки Батак „Една 

българска Голгота”.26 Вазов не развива тази си идея – 

най-вероятно, защото смята, че тогава на България не 

са нужни мъченици, а войници. Съответно той гледа на 

Априлското въстание главно с критериите на юнашкия 

героизъм, еталон на който е поведението на цар Леонид 

при защитата на Термопилите.27 Мъченическият герои-

зъм, най-добър пример за който дава Исус Христос, 

вдъхновява Вазов само за един незначителен, макар и 

точен щрих върху нахвърления от него инак великоле-

пен ескиз на Баташкото клане. 

Все пак, любопитно е, че борческият героизъм, за 

който толкова много ратува Вазов и към който толкова 

много се стреми следосвобожденското ни общество, 

може би връща на българите средновековната им воин-

ска репутация, но не им дава онова, към което те чрез 

него се стремят. Победоносната война срещу Сърбия в 

1885 само отравя българо-руските отношения и подгот-

вя бъдещите крушения от 1913 и 1918 – независимо, че 

във предшествалите ги войни българските армии се би-

ят великолепно. 
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Разбира се, в Батак има и юнаци от класически 

тип. Такива без съмнение са ръководителите П. Гора-

нов, братя Керелови, Т. п. Нейчев, както и десетки ре-

дови въстаници, които в безнадеждна борба с превъз-

хождащ противник скъпо продават живота си (броят на 

жертвите измежду башибозука е около 10028). Но не 

това в случая дава характера на събитието. За този 

случай много точна и уместна е още една преценка на 

Й. Венедиков: „Жестокостите причиниха и друго зло 

на батачани. Техните размери са толкова големи, че 

бойните действия на батачани бледнеят пред тях и 

дори се изличават съвсем. У читателя остава впе-

чатление, че в Батак не е имало въстание, а само 

клане. Между това, като оставим настрана клането 

и сравним бойните действия на батачани с ония на 

най-добрите въстанически центрове, ще видим, че те 

в нищо не падат по-долу. Разбира се, и тук, като и 

навсякъде другаде, влияе слабата организация и ло-

шото въоръжение. Когато Хафъз паша настъпи сре-

щу Панагюрище, панагюрци, макар и подкрепени от 

околните села, с големи усилия, с хлопане от порта 

на порта едва успяха да извадят насреща му 212 души 

на Балабанова курия. Но след половин часов бой те се 

пръснаха и пред самото Панагюрище едва се събраха 

стотина храбреци, които се биха отчаяно, докато 

бяха пометени от многочисления противник. Почти 

същото направиха и батачани. Не може да се иска по-
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вече от едно набързо организирано и съвсем слабо въ-

оръжено население.”29 

Освен това трябва да се помни, че Батак изигра 

изключителната си роля със своето клане. Светът се 

трогна не от неговия героизъм, а от неговото мъчени-

чество и затова помогна на българите да възстановят 

своята държавност. Причината за това мъченичество 

лежи главно у батачани. Природата така ги бе създала, 

че те не можеха да изменят на клетвата си за „свобода 

или смърт на цялото население”, която дават. Свобо-

дата, тоест победата, при дадените обстоятелства се 

оказва невъзможна. Остава смъртта. Масовият батача-

нин няма воинска подготовка за да я срещне с оръжие в 

ръка, затова умира като мъченик, по напълно християн-

ски модел, като жертвата не се противи на палача си, 

дори му помага и прощава – както Христос не се проти-

ви и дори сам носи кръста си към Голгота. 

И българското освобождение се дължи не на жес-

токостта на Барутанлията – както в цинизма си на палач 

на жени и деца този нещастник претендира. На един 

офицер от румелийската жандармерия през 1881 той, 

пиейки си ракията, със самодоволен смях заявил: „Тво-

ите пагони аз ти ги дадох! Аз бях причината за вой-

ната; че дойдоха русите и ви дадоха княжество и ав-

тономия, стана само заради мене.”30 Наистина, Ба-

ташката трагедия не би могла да се случи без изчадия 

като него, но той е само едно примитивно оръдие на 
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Злото; дълбоката й причина е не друго, а характерът на 

батачанина, неговото непокорство и неспособност да 

прави компромиси с клетва, дадена пред Бога. Наблю-

давайки група батачанки, Вазов долавя това и макар и 

бегло го отбелязва: „Аз посрещам техните скръбни по-

гледи и мисля си, че съзирам в тях отблясък на няка-

къв пламък, може би оня, който изпепели Батак.”31 

    

4 май е финалът на Баташката трагедия. Оцеля-

ват по-малко от 2 х. души. Що се отнася до жертвите, то 

данните за тях варират силно.32 Лейди Странгфорд, 

която ще прекара месеци в Батак дава следните цифри: 

убити – 1 774, оцелели – 1 86933. Близък до тези цифри 

е броят на загиналите според Д. Страшимиров – 1 750. 

Й. Венедиков, комуто дължим най-прецизното и компе-

тентно изследване на Баташкото въстание, дава най-

много вяра на цифрите, изнесени от посетилия Батак 

през юли 1876  американски генерален консул в Цариг-

рад Ю. Скайлер: общ брой на населението в Батак към 

момента на въстанието 7-8 х. души, загинали 5-6 х. – 

мъже, жени, деца, старци. Дори да се приемат за най-

правдоподобни изчисленията на Д. Страшимиров или 

на лейди Странгфорд, жертвите на Батак пак си остават 

прекомерно големи. За сравнение: в целия Четвърти 

революционен окръг на Априлското въстание, в това 

число Батак, са дадени общо 2 825 загинали. А в най-

кръвопролитната битка на Балканската война, тази при 
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Люле-Бургас, участват 130 х. български войници, от ко-

ито загиват 2 840 души.34 

Измежду оцелелите някои жени и деца са прибра-

ни от помаци – къде от корист, къде от жал, къде пора-

ди стари познанства. И по време на самото въстание 

мнозина от помаците, в които явно племенното чувство 

е говорило по-силно от ислямската религия, се държат 

не толкова свирепо, дори проявяват на моменти чове-

щина за разлика от енимахаленските турци, които не 

знаят що е милост и които с вероломството и жесто-

костта си дават тон на останалите. Другите оцелели ба-

тачани се съсредоточават в планината Еледжик. Лише-

ни от храна, страдащи от болести и изтощение, повече-

то от тях намират подслон в Пещера. Но техните изпи-

тания не свършват с това. В желанието си да оправдае 

някак страшното зверство турската власт с измама се 

опитва да ги върне в Батак с намерение да избие мъже-

те на подходящо място за да намери аргумент в полза 

на твърденията си пред света, че това са баташките 

жертви от ожесточени сражения между въстаници и 

башибозук, в хода на които уж бил съсипан и самият 

Батак. Но батачани са предупредени и отказват да на-

пуснат Пещера. 

Те започват да се връщат в родното си място едва 

след като на помощ им идва лейди Странгфорд, чийто 

съпруг (починал в 1868) прекарва известно време в Ца-

риград и става горещ българофил. Благородната англи-
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чанка създава фондация за подкрепа на българите 

(„Bulgarian Peasant Relief Fund”), събира крупната за 

времето си сума от 29 х. лири стерлинги и сама присти-

га в България като най-много помага на Батак. Тук тя 

организира болница с безплатна кухня и фактически 

става възстановителка на градчето. 

Въстаническите ръководители, знаейки, че не мо-

гат да разчитат на някаква милост, поемат от Еледжик в 

друга посока. П. Горанов се крие известно време в Рил-

ския манастир, после се озовава в Смирна. Така, по-

добно Ст. Керелов, укриван в Цариград от владиката 

Гервасий, дочаква Освобождението. Ангел Керелов, за-

ловен в Батак, успява да се отскубне от турците, пре-

карва около месец без храна в планината, после попада 

в Пловдивския затвор, откъдето е освободен по силата 

на амнистията от 30 юли 1876. 

Априлското въстание трае един месец и е потуше-

но с потресаваща жестокост. Например, официалният 

анкетьор на английското правителство Уолтър Беринг, 

който през лятото на 1876 обикаля изпепелените сели-

ща, макар в унисон с туркофилската политика на своето 

правителство да се старае да намери някакво благоп-

риятно за Портата обяснение на извършените жесто-

кости, е все пак един честен човек и затова дава точна 

характеристика на турските злодеяния в Батак: „… може 

би най-отвратителното престъпление – пише той в 

официалния си доклад, – опетнило историята на на-

стоящето столетие….”35 



 „Една българска Голгота” 59

 

Със задачата не само да се облекчат страданията 

на българския народ, но и да се направят те известни 

на света, се нагърбва Българската Екзархия. Независи-

мо, че остава убедено и твърдо настрана от въстание-

то, сега възстановената само преди няколко години ав-

токефална Българска църква активно се заема да брани 

своето паство. Към Екзархията се сформира своеоб-

разен комитет, най-активната фигура в който е епископ 

Методи Кусевич, който с подкрепата на самия екзарх 

Антим I започва да събира сведения за извършените 

жестокости и да търси канали за запознаване на све-

товната общественост с тях. Най-добри помощници на 

българите в този случай се оказват протестантските ми-

сионери в Цариград, главно Албърт Лонг и Джордж 

Уошбърн, директор на Цариградския „Роберт колеж”, в 

който се учат много българи. С тяхно поръчителство Ек-

зархията намира достъп до редакциите на някои бри-

тански вестници. Най-полезен за българската кауза се 

оказва лондонският „Daily News”, който защитава поли-

тическите възгледи на намиращата се в опозиция то-

гава либерална партия. Там на 23 юни с подписа на 

Едуин Пиърс излиза текст за турските зверства в Бъл-

гария. Пиърс и „Daily News” не само отприщват мощно 

движение срещу туркофилската политика на Дизраели в 

самата Англия, която заради това не успява да окаже 

никаква по-съществена поддръжка на Портата при пос-

ледвалия силен руски (включая войната от 1877–78) 
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натиск срещу Турция в полза на южните славяни, но и 

дават сигнал за сходни антитурски кампании в целия 

свят. 

    

Опустошените области са посетени от анкетьори и 

журналисти. Най-видни са американският генерален 

консул в Цариград Скайлер и журналистът Макгахан. Те 

посещават и Батак, за който с дата 2 авг. 1876 от Пазар-

джик Макгахан изпраща безподобен по потресаващата 

си сила репортаж. Докладът на Беринг и особено онзи 

на Скайлер, както и дописките на Макгахан, са материа-

лите, на които световната общественост базира своята 

подкрепа за българите. Техните страдания, и най-вече 

страданията на батачани, събуждат симпатии към тях и 

гняв срещу османлиите навсякъде по света. 

Най-силен е отзвукът, разбира се, в Русия, която 

освен, че изпитва естествени чувства на близост с бъл-

гарите, които са православни славяни, има и важен дър-

жавен интерес от дезинтеграцията на Османската им-

перия и създаването на независими християнски дър-

жави на Балканите. Ф. Достоевски, най-великият писа-

тел на Русия, е до дън-душа разтърсен от българските 

страдания и им посвещава много страници в своя 

„Дневник на писателя”. А император Александър II, 

един чувствителен и благороден човек, когато приема в 

Зимния дворец българските делегати Драган Цанков и 

Марко Балабанов, ще пророни сълзи, слушайки за без-

мерните страдания на българите, и ще им обещае, че 
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този път турците няма да останат ненаказани.36 Скоро 

след това ще дойде Цариградската посланическа кон-

ференция (декември 1876–януари 1877), която призна-

ва правото на българите на самостоятелност, и Руско-

турската война от 1877-78, която ще наложи това общо-

европейско решение със сила на Портата. 

Така, като феникс за нов държавен живот възкръс-

ва България из пепелищата на Априлското въстание, 

най-важното от които си остава Батак. 

1993



 

АХМЕД БАРУТАНЛИЯТА И  
НАНА САХИБ 

Тази пролет отбелязваме 120 години от трагичното 
Априлско въстание, в което по своята уникална роля 
най-много изпъкна Батак. Още Иван Вазов категорично 
заявява: без Батак нямаше свободна България. След 
повече от сто години изследователски усилия на учени 
от различни поколения, дисциплини и страни, въз осно-
ва на максимално широк кръг документи, ние не ще на-
мерим и най-малкото основание да се усъмним в каза-
ното от Ив. Вазов. 

    

На какво дължи Батак своето така голямо и непре-
ходно значение! Защо трагичната саможертва на него-
вото население отекна толкова силно и толкова ре-
зултатно дори в най-туркофилската тогава страна - Анг-
лия? Този въпрос, разбира се, неведнъж е бил задаван. 
Възможните отговори са търсени главно в две плоскос-
ти: икономическа и стратегическа, от една страна, и пси-
хологическа от друга. 

Според първото гледище английските либерали, 

осъждайки Турция и подкрепяйки българите, дават из-

раз на своите опасения, че султанът може би вече не е 

достатъчно надежден гарант на британските интереси в 
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Източното Средиземноморие и затова трябва, подобно 

Русия, да се залага на възраждащите се балкански на-

роди против статуквото. 

Второто гледище смята, че „българската агита-

ция” в Англия е мотивирана главно от чувство за исто-

рическа вина; британците, бидейки най-големите защит-

ници на Османската империя, трябва да са се усещали 

в някаква степен отговорни за турските зверства в Бъл-

гария, тяхното самолюбие на велика имперска нация е 

било дълбоко уязвено от безогледните жестокости при 

потушаване на Априлското въстание. 

Настоящият текст, без да подценява ролята на 

добре направената сметка за мощния благосклонен от-

звук на Априлското въстание в Англия, анализирайки 

главно анкетата на Уолтър Беринг през лятото на 1876, 

ще подкрепи и ще се опита да допълни тезата за пре-

димно психологическата мотивация на този „парадок-

сален прецедент” (А. Пантев): мощната и резултатна 

пробългарска агитация в Англия от лятото и есента на 

1876. 

Най-напред кой е Уолтър Беринг? Той е роден 

през 1844. През 1876, когато провежда българската си 

анкета, той е 32-годишен. Учил е в престижните Итън и 

Оксфорд, от 1865 е в цариградската легация на кралица 

Виктория - първоначално като аташе, а после като сек-

ретар. По-сетне, след Освободителната война от 1877-

78, е на дипломатическа служба в Техеран, Лисабон, 

Атина, Цетине. Кариерата си завършва като пълномо-

щен министър в Монтевидео (Уругвай) в началото на 
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миналия век. Женен е за левантинка - Елен Гуарачино, 

чийто баща ще му бъде преводач (тъй като той не знае 

български) по време на официалните му разследвания 

през лятото на 1876. 
С тях той е натоварен от прононсирания туркофил, 

посланик в Цариград, Хенри Елиът, който през 1876 от-
чаяно защитава турците. Своята обиколка из опожарена 
Тракия Беринг прави през юли и август, на моменти 
кръстосвайки пътища с другите анкетьори. В Батак той 
е на 31 юли, засичайки се с Макгахан. 

Доклада1 си Беринг завършва на 1 септември 
1876. През есента и началото на зимата 1876-77 той 
присъства на заседанията на извънредния турски съд в 
Пловдив, който трябва да съди потушителите на Април-
ското въстание. От съда Беринг изпраща редица офи-
циални доклади, няколко от които са посветени на Ба-
так. 

Каква е позицията на Беринг? От някои съвремен-
ници и по-сетнешни изследователи той е обвиняван в 
протурски пристрастия. Други, като руският анкетьор 
княз Церетелев, намират, че той е в достатъчна степен 
почтен, за да допусне фалшиви твърдения - даже и ако 
такова нещо му е било внушено от неговите началници. 
От изследователите най-точен е, струва ми се, Димитър 
Страшимиров. Той намира, че Беринг бил обективен 
във фактите. Но тъй като му липсвало по-дълбоко поз-
наване на исляма, турската история и турския национа-
лен характер, той не могъл да направи достатъчно то-
чен коментар на събитията. Вместо да види отговор-
ността за извършените зверства в самата Османска 
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империя с всичките й атрибути, той отдал кланетата на 
стратегическа необходимост и на необуздаността само 
на неколцина фанатици. 

В английската пробългарска агитация Беринговият 
доклад оказва значително по-малко въздействие в срав-
нение с онова, което пред света вече са изнесли Пиърс, 
Скайлер и особено Макгахан и Гладстон. Той се повява 
късно и не притежава, да го наречем така, тяхната пси-
хологическа и философско-историческа задълбоченост 
и публицистично-хуманистична страст. Все пак, тъй като 
Беринг е официален служител на Дизраелиевото прави-
телство, неговите точни, изобличаващи турците факти 
придават допълнителна тежест на антитурските им вну-
шения. 

Изтъквайки недостатъците на Беринговия доклад, 
аз бих искал да привлека вниманието върху един негов 
детайл, който струва ми се, може да доведе до небез-
интересни и, доколкото мога да преценя, нови заключе-
ния относно механизма на „българската агитация” в 
Англия. 

Коментирайки Баташкото клане, Беринг формули-
ра следната преценка в своя официален доклад: „На 
Ахмед ага и неговите хора принадлежи отличието да 
са извършили може би най-отвратителното прес-
тъпление, опетнило историята на настоящето сто-
летие, като единствен Нана Сахиб, струва ми се, им 
съперничи по деяния.” 

Ахмед ага, разбира се, това е Барутанлията, по-
тушителят на Баташкото въстание. Тук ще припомня 
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няколко щриха от неговата биография. Той е помак, ро-
ден ок. 1810. По време на въстанието е полицейски на-
чалник на родопската покрайнина Доспат; за известно 
време е заптие в Батак и лично познава мнозина от 
своите априлски жертви. След избухването на въстани-
ето той получава заповед от Пазарджишкия меджлис да 
се отправи към Пазарджик, като по пътя си потуши бун-
та в Батак. Там Ахмед ага стига с около 10 х. души. 
След няколко сражения въстаниците, виждайки безна-
деждното си положение и не желаейки ненужно да се 
пролива кръв, започват преговори с него. Страхувайки 
се да влезе в открит бой и нямайки време за продължи-
телна обсада, Ахмед ага прибягва към вероломство. 
Той тържествено, в името на Мохамед, се заклева, че 
ако въстаналите сложат оръжие, той няма да им стори 
нищо лошо. Веднага след тръгването на баташките пар-
ламентьори обаче, той цинично се отказва от дадената 
дума. Въстаниците, които само няколко дни преди това 
се държат по всички правила на честната война към 
предалите се на милостта им чепински помаци, хващат 
вяра на тази тържествена клетва и предават оръжието 
си. Барутанлията, доволен от ефикасната си лъжа, за-
повядва поголовно клане. 

След въстанието той е един от кумирите на тур-
ската тълпа. Султанът го награждава с орден „Меджи-
дие” и го повишава в чин „юзбашия” (капитан). Извън-
редният турски съд, създаден под натиска на светов-
ната общественост, през есента на 1876 го осъжда на 
смърт, но тази присъда е заменена с неколкогодишно 
заточение в Мала Азия. 
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Кой е Нана Сахиб, „колегата” на Барутанлията от 

цитираното Берингово сравнение? Той е индус, син на 
последния пешва (водач, княз) на маратхите. В 1818 
пешвата Баджи Рао се предава на англичаните, в замя-
на на което получава пожизнена пенсия и запазва тит-
лата си. През 1851 той умира. Неговият син Данду Пант, 
както е истинското име на Нана Сахиб, въпреки многото 
си старания, успява да наследи само имуществото на 
своя баща (или по-точно осиновител), но не и неговата 
титла и огромната му (80 х. лири стерлинг) пенсия. Това 
прави от него смъртен враг на англичаните и когато 
през 1857 започва голямото Сипайско въстание, той за-
става начело на туземните войници в Канпур – едно от 
трите най-големи огнища на индийския бунт.  

В Канпур по това време се намира неголям гарни-
зон британски войници - около 200 души, които, освен 
себе си срещу въстаналите сипаи, имат да защитават и 
около 250 цивилни европейци, главно жени и деца. Об-
садени, англичаните издържат двадесет дни срещу де-
сетократно по-многочислен противник. Накрая, загубили 
надежда да получат подкрепление отвън и след тър-
жествено обещание от Нана Сахиб, че ще им позволи 
да се изтеглят невредими от Канпур, те капитулират. Но 
сипайският вожд веднага погазва думата си и избива 
гарнизона, когато той с лодки се готви да отплава по ре-
ка Ганг. Цивилните временно са пощадени. Двадесети-
на дни по-късно, когато към града се приближава отряд 
английски войници, те най-варварски са изклани, а те-
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лата им, някои от които още дишат, са хвърлени в бли-
зък кладенец. Днес на това място се издига един от най-
големите паметници на английското управление в Ин-
дия. Скоро след това жестоко и безсмислено клане Кан-
пур е превзет, англичаните започват лека-полека да 
овладяват положението. Нана Сахиб продължава бор-
бата докрай. След потушаването на въстанието той е 
изтласкан в Непал, където неговите следи се губят и по-
нататъшната му съдба остава загадка. 

Още през 1857 това потресаващо и лишено от 
смисъл престъпление извиква страхотен изблик на гняв 
и жажда за мъст сред британците. Клането в Канпур 
става повод за не по-малки жестокости и от тяхна стра-
на - например пленените сипаи са екзекутирани като ги 
привързват към дулата на оръдия, от които след това е 
произвеждан изстрел (известна картина на Верешчагин 
изобразява тъкмо този начин на екзекуция). 

И досега Нана Сахиб се помни като нечуван зло-
дей, и досега неговото клане се цитира задължително 
било при споменаването на Канпур - днес най-голям 
град в щата Утар Прадеш, - било при представяне на 
британското управление в Индия или Сипайското въс-
тание от 1857. 

    
Разбира се, описвайки в едри щрихи Баташкото и 

Канпурското кланета, аз съзнателно акцентирам преди 
всичко на общото между тези две така ужасни и така 
лишени от смисъл престъпления. Техните причини 
трябва да се търсят и в конкретните личности на Бару-
танлията и Нана Сахиб, и в съответните етнически, 



Ахмед Барутанлията и Нана Сахиб 69

 

държавни и религиозни традиции, а може би дори в са-
мата същност на човешката природа. Освен изтъкнати-
те прилики има много и немаловажни различия - особе-
но в цялостния контекст на двете събития, но от тези 
разлики в настоящия случай аз ще се дезинтересирам, 
за да се опитам да отговоря на въпроса, който форму-
лирах в началото.  

Имайки предвид казаното дотук, този отговор би 
могъл да звучи така: дали у британците през лятото на 
1876 турските зверства и особено Баташкото клане не 
са извиквали, може би несъзнателно или поне неафи-
ширано, но натрапчиво като фикс-идея, спомена за 
ужасното и безсмислено клане в Канпур? Дали техният 
не много логичен на пръв поглед преход от прононси-
рана туркофилия към ярка българофилия не е бил мо-
тивиран от аналогията между Нана Сахиб и Барутанли-
ята - аналогия, която Беринг прави в доклада си не тол-
кова, за да повлияе на обществените настроения в сво-
ята страна, колкото може би просто за да ги обясни? 

Освен че може да бъде изходна точка за нова хи-
потеза относно скритите пружини на „българската 
агитация” в Англия от лятото на 1876, уподобяването 
на Нана Сахиб с Барутанлията е в състояние да по-
служи и като основа за оценъчни разсъждения върху 
Баташкото клане. В началото цитирах Вазов, чиято пре-
ценка за големите заслуги на Батак в Освобождението 
науката оправдава напълно. Но у Вазов има и съждения 
за Батак с обратен знак. Известно е, че нашият народен 
поет хвърля упреци към въстаниците, задето не се бо-
рят докрай, а предават оръжието си. В Баташкото клане 
и в ослепяването на пленените след битката при Бела-
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сица в 1014 цар Самуилови войници той виждаше двете 
най-големи унижения за България. И дори в гениалното 
си стихотворение „Опълченците на Шипка” той говори, 
че „Беласица стара и новий Батак в миналото наше 
хвърлят своя мрак”.  

В съгласие с тези преценки на Вазов Баташкото 
клане е тълкувано едва ли не като позор за България и 
е ставало повод за национал-песимистични разсъжде-
ния. Аналогията, обаче, между Нана Сахиб и Барутан-
лията може да ни покаже, че дори несъмнено велики 
нации като англичаните имат своите Баташки кланета. 
Което означава, че вината и срамът за трагедията не са 
у жертвата, а у палача. Пред лицето на врага въстани-
ците показват не малодушие, както смята Вазов, а до-
верие към класическите правила на честната борба; те 
вярват, че техните противници се придържат към същите 
принципи за водене на война, на които и те самите се 
подчиняват; надяват се, че с каквато мярка са мерили, с 
такава ще им се и отмери. Това е наивност, но и благо-
родство, което по достойнство оценяват дори тези зак-
лети туркофили - англичаните.  

    
Прочее, трагедията на батачани е в тяхното джен-

тълменство, но то е и тяхната сила - и тяхната морална 
победа над многократно по-силния, но нечестен враг! 

И когато си припомняме Батак 1876, ние трябва да 
знаем, че той не само предизвика Освободителната 
война. Той завинаги ще ни служи и за дълбоко познание 
и висока похвала на българския национален дух! 

1996



 

БАТАШКОТО КЛАНЕ – МИТ  
ИЛИ ИСТОРИЯ?a 

Както е известно, Научният съвет на Института за 
история ми възложи да докладвам за нашумелия проект 
на австрийския българист У. Брунбауер. Задачата, оба-
че, сама по себе си се оказа значително по-трудна, от-
колкото изглежда на пръв поглед. Най-напред искам да 
направя уговорка, че не ми е възможно да направя 
сводка на медийните спорове – интересуващите се бих 
препратил към два рекапитулационни текста. Първият, 
под заглавие “Историята – наука или политическа 
пропаганда”, се появи във в. “Култура”1; това е запис 
на един много дълъг разговор, в който от страна на ИИ 
участват Бл. Нягулов и Н. Поппетров. Вторият е статия 
в “Новинар”2 на В. Дърева под заглавие “Деконструк-
цията на българската Голгота”.  

                                                 
a Лекция на открито заседание на Научния съвет на Институ-

та по история, проведено на 22 май 2007 в рамките на ежегодното в 
навечерието на 24 май събитие “Отворени врати в БАН, 21-22 май 
2007”. Нейно резюме бе представено като официално становище на 
Института на дискусия под заглавие “Медии, политическа корект-
ност, цензура …”, състояла се на 1 юни 2007 в Центъра за култура 
и дебат “Червената къща “Андрей Николов” по повод скандала 
“Брунбауер”. 
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По повод скандала “Брунбауер” ще си позволя да 

отбележа само, че според мен възмущението, което из-

разиха официалните институции, включително БАН, е 

обяснимо, може би дори необходимо, когато невнима-

телни ръце пипат светините ни. Но то не е достатъчно. 

Историческата наука, въпреки че вследствие неизмен-

ните си убийствено ниски заплати е в нокдаун, трябва 

да намери сили и да реанимира все още живата си 

творческа потенция за да даде академичен отговор на 

предизвикателствата, които засягат нейния “ресор” – 

дори да е убедена, че насреща си има не само по-об-

игран, по-сплотен и по-мотивиран, но и по-некоректен 

опонент. Т.е., безусловно необходимо е да има размяна 

на мнения в рамките на една академична дискусия3.  

* * *  

Сам по себе си проектът “Брунбауер” е нещо ма-

ловажно. Според мен, той придоби такава мащабна из-

вестност, тъй като се оказа онази капка, която прелива 

чашата. Така че, случаят има предистория. Тя започна 

след 1989, когато бавно, но все по-натрапчиво се оф-

орми поток от интелектуална продукция, който ми се 

струва уместно да бъде наречен “възрожденофобия”. 

Възрожденофобията се опира на четири постулата: ня-

ма история, има митове; няма, и не може да има, науч-

но знание за Възраждането; няма Възраждане има Тан-

зимат; т.н. „възрожденци” трябва да бъдат разобличени 

и заклеймени – едните (Революционерите) като теро-

ристи, другите (Черковниците) като еретици.4 
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Макар че проектът на Брунбауер е повод за насто-
ящото ми изложение, аз няма да се занимавам пряко с 
него, тъй като не разполагам с неговия автентичен 
текст. В медиите се изнесоха най-различни информа-
ции, а пък самият Брунбауер, доколкото разбирам, ня-
колко пъти е сменил заглавието на проекта си.5 Това 
състояние на нещата не може да се приеме като основа 
за научна дискусия. 

Затова тук просто ще се опитам да отговоря на 
въпроса “Баташкото клане – мит или история?” По-
вод за такава формулировка вземам от текст на М. Ба-
лева, участник от българска страна в проекта на Брун-
бауер, който текст бе отпечатан във в. “Култура” през 
май 2006.6 Държа веднага да отбележа, че този мате-
риал е написан увлекателно и концептуално; съдържа 
небезинтересни, макар и не особено значими, нови на-
блюдения, от които обаче се правят твърде произволни 
изводи.7 На първа страница той е анонсиран като “Как 
се ражда митът за Баташкото клане”. 

И второ уточнение – под “мит” тук ще разбирам, 
извън другите евентуални характеристики8, “твърдения 
за миналото, които, за разлика от историята, не на-
мират подкрепа в изворите”. Тоест, става дума за два 
алтернативни подхода към онова, което е било.  

Към такова едно приложение на правилото за из-
ключеното трето не е излишен пояснителен екскурс.  

Относително неотдавна появило се гледище смя-
та, че, тъй като, в зависимост от мястото и времето, за 
едни историци дадено твърдение може да е история, но 
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за други е мит, то резултатът и от най-добросъвестните 
изследвания на миналото като правило е просто “ми-
тостория” (“Mythistory”); парадоксално, но – дори пер-
фектният историк е осъден да не бъде повече от тър-
сещ истината митограф; “митосторията”, обаче, при 
редовни и все по-софистицирани сверки с изворите и в 
зависимост от това дали на практика работи успешно, с 
течение на времето има шанс да става все по-малко 
мит и все повече история.9  

Пълна обособеност на мит и история, като се поч-
не още от самия Херодот (който, освен “Баща на исто-
рията”, е наричан и “Баща на лъжата”), на дело наис-
тина трудно се постига. Но тя не е невъзможна. Защото 
една или друга човешка общност, която според У. Мак-
нийл диктува на своите историци необходимите й мито-
ве (митификацията – съзнателна или не – била неиз-
бежна при винаги наложителните подбор, подреждане и 
ословесяване на извлечените от изворите факти в ис-
торически текст), рядко е нещо съвършено монолитно – 
винаги има вътрешни несъгласия. Напълно осъществи-
мият стремеж да се отчетат повече гледни точки, в име-
то на демократично единство на общността, е шанс за 
историка (както, впрочем, и самият Макнийл изтъква, 
настоявайки за повече всеобщи, наред с националните, 
истории) да сведе митичността в своите твърдения до 
приемлив минимум.  

Диверсификацията обаче поражда друг проблем. 
Историческата продукция става отчайващо разноречи-
ва: "Къде в този водовъртеж от мнения можем да се 
надяваме да намерим историческата истина?" – с ос-
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нование пита У. Макнийл. Към това се добавя и главо-
замайваща обемност. 

Днес история се пише не само в търсене на исти-
ната и не само за поддържане на едни или други иден-
тичности, както смята този американски  учен, а и защо-
то – тъй като старинността и достопаметността са цен-
ност! – една или друга новопоявила се общност полага 
усилия да компенсира недостига си от минало с изоби-
лие от история. А дори там, където историята е в изли-
шък, публиката е готова да я потребява в увеличени ко-
личества за да тренира своите ментални способности и 
за да се развлича. Историята става както необходима 
духовна гимнастика, така и желано интелектуално за-
бавление, освен познание и обучение на живот, тя вече 
е и спорт, и шоу. За да отговорят на тези нараснали по-
требности на модерното общество, историците непрес-
танно разширяват производството, прибягвайки до зре-
лищността и туряйки на преден план оригиналното, раз-
личното, новото, контестацията, загадката, интригата.  

Но тази екстремност на обема и разнообразието 
не означава, че историята не може да познае истината. 
И днес тя има приложение с качества на верификатор – 
става дума за онова, което може да се нарече „експер-
тна история”10 и което обслужва вземането на полити-
чески решения11. Успешното решение на даден практи-
чески проблем може да служи като критерий за истин-
ност на историческата справка, на която то се опира. 
Затова, който днес има нужда от историческа истина, 
той просто следва да елиминира камуфлажната и 
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“спортно”-развлекателната история и да се осланя на 
научната критика (вярно, че тя е скъпо удоволствие), за 
която по принцип не е никакъв проблем да отвява пля-
вата от зърното в уголемяващите се камари от интелек-
туална продукция на тема “минало” – по същия начин, 
по който би действал панел от учени, добросъвестно 
подаващ експертна информация за отговорни управ-
ленски стратегии. 

Така или иначе, нито “митосторията” накърнява 
гносеологическата целесъобразност на общоприетата 
дихотомия “мит – история”, нито невижданите габари-
ти и несъгласуваност на историята днес компрометират 
понятието за историческа истина. 

Уточнението на “мит” е нужно, защото в хода на 
медийното прение се цитираха поне две, различни от 
горното, определения, които според мен са номинални 
и неефективни, макар да претендират за реалност. 

Първото, в съответния контекст, гласи: “Митът 
“Батак” за широката публика недвусмислено сигнали-
зира много по-ясната идея “Лъжата “Батак”. Няма как 
да не съжалим, че българската култура (не само през 
60-те, но и доста по-късно) нямаше своя Барт, който 
да публикува в популярен софийски вестник поредица 
от есета за “новите митове“. Трудно можеш да обяс-
ниш на целокупния ни народ, че постструктуралист-
ката употреба на културологичния термин мит няма 
никакво отношение към идеята за историческа исти-
на. Че митът в този смисъл представлява символич-
на конструкция от значения, актуални в колективна-
та памет. Че без митове няма човешка общност. Че 
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деконструирането на митовете от всякакъв род и 
ред е рутинна задача в модерните варианти на почти 
всички хуманитарни науки.”12  

Тези снизходителни “разяснения” са, казано най-
меко, твърде неточни и не съвсем релевантни. Първо, 
защото определението на Барт не е реално, а номинал-
но – той не “обяснява”, че “митът” е “еди какво си”, а 
предлага “еди какво си” да се именува “мит”.13 Този 
знаков френски интелектуалец продължава заслужено 
да се радва на голям престиж, но неговата употреба на 
“мит” е далеч от да е общоприета в науката. Най-веро-
ятно, защото с “мит” бащата на културологията обозна-
чава нещо, което преди него достатъчно сполучливо се 
е наричало “идеология”14. И защото, тъй като е класово-
партийно ангажиран (той е марксист, който последова-
телно и изобретателно критикува буржоазното общест-
во, особено дребната буржоазия), неговата визия е по-
скоро идеологическа отколкото научна. 

Второ, вярно е, че Барт се стреми да ситуира своя 
“мит” отвъд истината и неистината, но ето как негови 
най-добронамерени изследователи описват метода и 
постиженията му на, както той сам се нарича, “митоло-
гист” (интелектуалец, който идентифицира и дешиф-
рира “митове”): В своите “Митологии” “Барт първо из-
яснява смисъла на привидно неутрални обекти, а пос-
ле продължава за да разкрие социалните и историчес-
ки условия, които те маскират. … “Митологии”, на 
пръв поглед поне, е твърде озадачаващо заглавие на 
книга, занимаваща се със смислите и знаците, които 
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ни заобикалят в ежедневието. “Мит”, в края на краи-
щата, е разказ за свръхчовешки същества от една 
по-ранна епоха, от древните Египет, Гърция, Рим. Но 
думата “мит” може също да означава “нещо измисле-
но, недоказано, илюзорно”. Това е по-близо до смисъла, 
който Барт изследва в “Митологии”. Барт се интере-
сува от анализа на “митовете”, които циркулират в 
съвременното общество, от неверните представи и 
погрешните схващания, разпространени в следвоенна 
Франция.”15  

Също така, в езика на Барт “мит” не е нещо цен-
ностно неутрално – той е клеймо, или поне присмех. 
Ето цитат от есето “Митът днес”, с което той отеорети-
зира серията си от 54 вестникарски текста, които анали-
зират масовата култура и които в 1957 излизат в отдел-
на книга под заглавие “Mythologies”: “Митът е, напро-
тив [т.е., за разлика от математическия език – б. 
И.Т.] език, който не иска да умре – от смислите, от 
които се захранва, той подмолно изтръгва някакво 
опорочено оцеляване, отпуска им някаква изкуствена 
отсрочка, в която удобно се настанява, превръща ги 
в говорещи трупове.”16 Прочее, да наричаме Баташко-
то клане с Бартовия “мит” означава да стигматизира-
ме, или най-малкото да ридикюлизираме, както него-
вите жертви и техните идеали, така и тяхното помне-
не. Ако все пак го направим, каква позиция заемаме – 
научна или идеологическа?17 

Второто определение18 на "мит", което тук заслу-
жава коментар и което принадлежи на Р. Даскалов, нас-
тоява, че под “мит” в науката се разбирало “полити-
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чески мит”, което пък означавало най-вече “сакрализи-
рана истина”19, а не, както във всекидневното мислене, 
“неистина, чиста измислица, нещо несъществуващо”. 
Това просто не е вярно. Може и да има неотдавна поя-
вило се мнение, че митът е сакрализирана истина. Но 
това в никакъв случай не е общоприето в науката. В 
подкрепа на тази преценка тук ще приведа дефиниция-
та на Роджър Скрутън20, най-големия от живите бри-
тански консервативни философи: “Мит. – Невярно 
схващане, което 1) е от символично значение в емо-
ционалния живот на неговите привърженици; 2) осно-
вава се повече на потребност от вяра, отколкото от 
рационално убеждаване; 3) асоциира се с разкази, кои-
то се приемат не като история (или въз основа на 
исторически свидетелства), а като илюстрации или 
притчи; 4) надарено е със “сакрални” качества, които 
може да прехвърля върху асоцииращи се с него соци-
ални отношения и институции или политическо уст-
ройство, придавайки им по този начин вид на леги-
тимност.” 

Не само определението на “мит” като “сакрална 

истина” не е общоприето в науката и в най-добрия слу-

чай е някоя новопоявила се екзотика; то просто е и мно-

го уязвимо.21 Политическият мит е най-точно да се оп-

редели като смесица от истина и неистина, в която сме-

сица истината служи само за маскировка на неистината. 

Той е вид полуистина – т.е., най-ефикасната форма на 

лъжа. Ако в дадено твърдение решително преобладава 

истината, то следва да се определи най-напред като 
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факт, а после могат да се правят коментари доколко то-

зи факт се употребява коректно – например, дали той 

като “полезен” не се сингуларизира, преекспонира, сак-

рализира за сметка на “неудобните” истини и пр. Защо 

една истина, пък била тя и “сакрализирана”, трябва да 

се обозначава с “мит”, термин, който много повече им-

плицира “измислица” отколкото “действителност”? Ня-

маше ли да е по-коректно да се вземе друга дума – или 

просто да си се говори за “сакрализирана истина”? Ос-

вен това – ако сакрализираната истина наречем “мит”, 

как ще именуваме сакрализираната неистина? Или ня-

ма да правим разлика между двете? 

Ако всеки автор в словоупотребата си се държеше 

коректно22, сегашните недоразумения можеха да се из-

бегнат. Впрочем, дали пък те не са предварително кал-

кулирани от онези, които толкова държат да наричат 

истината “мит”? Известно е, че постмодернизмът не 

просто капитулира пред информационния хаос на ком-

пютърната епоха, но и най-охотно колаборира с него. 

Макар задачата на учения, според класическите предс-

тави за наука, от които не виждам причина да се отказ-

ваме23, е да се бори с хаоса, а не да му служи! 

Ще припомня още веднъж и заглавието в “Кул-

тура”, от което тук тръгвам – то не гласи “Как се ражда 

политическият мит за Баташкото клане”, а просто 

“Как се ражда митът за Баташкото клане”. Подмяна-

та, в хода на една дискусия, на понятието “мит” с про-

изволно дефинираното понятие “политически/национа-

лен мит” в най-добрия случай мирише на софистика. 
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За да бъдат напълно коректни разсъжденията по 
темата, необходимо е и едно трето уточнение – какво 
по-точно за българите означава устойчивото словосъ-
четание “Баташко клане”. Могат, разбира се, да се на-
мерят различия в представите, но има пълно съгласие 
по следното: през април 1876 населението на Батак ма-
сово се вдига на оръжие за да участва в подготвеното 
от Гюргевския комитет национално-освободително въс-
тание срещу османската власт. Десетина дни по-късно 
селището е обсадено от значително по-многобройни 
османски сили и след няколко сражения въстаниците се 
предават срещу тържествено обещание от страна на 
Ахмед ага Барутанлията, предводител на мюсюлмани-
те, нищо лошо да не им се случи. Но веднага след тази 
капитулация Ахмед ага се отказва от думата си и подла-
га Батак на безогледно клане. 

Потвърждава ли се в изворите такава една пред-
става за Баташкото клане? – Да, безусловно! Няма до-
кумент, който да оспорва действителността на това зло-
щастно събитие. Има разлики в детайлите, в нюансите, 
в коментарите, но не и относно онова, което се случва в 
Батак през май 1876. Обикновено то се възсъздава по 
свидетелствата на хора, които са българофили или 
българи – Макгахан, Скайлер, Гладстон, З. Стоянов, 
Анг. Горанов. Тук ще се позова на осведомен свидетел, 
който е от другия лагер. Става дума за Уолтър Беринг24, 
официален анкетьор на британското правителство – 
тогава оглавявано от Б. Дизраели, който минава за един 
от най-големите приятели на Османската империя. Но, 
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от друга страна, както изтъква например руският дип-
ломат княз Церетелев, Беринг е джентълмен и неговата 
добросъвестност при представянето на истината не мо-
же да бъде поставяна под съмнение. 

Историческите извори рядко са самородни късове 
злато. Като правило те подлежат на рафиниране и фло-
тация. Така е и с доклада на Беринг, от който тук бих ко-
ментирал три неща. Първото е неговата склонност да 
търси вината в отделни лица, а не в османския модел – 
за което  убедително е критикуван още от Д. Страшими-
ров25. Второто е неговата преценка за броя на жертвите 
(5000) в Батак. Тук добросъвестният изследовател съ-
що е длъжен да прояви скептицизъм.  

Следва най-напред да се каже, че данните за жер-
твите в Батак през май 1876 варират силно.26 В доклада 
си протестантският мисионер Дж. Ф. Кларк говори за 
1900 убити – цифра, посочена му от негов познат момък 
от Батак, който събрал сведения за жертвите, разпит-
вайки от къща на къща;27 няколко месеца по-късно, през 
пролетта на 1877 Кларк смята, че тази цифра трябва да 
се намали на (или под) 1800, тъй като някои от смятани-
те за мъртви междувременно се появили – те погрешно 
били броени за жертви.28 Процедирайки по приблизи-
телно същия начин, ръководителят на болницата на 
лейди Странгфорд в Батак през зимата и пролетта на 
1876-77 Чарлз Скечли (Sketchley) констатира, че броят 
на убитите в Батак е 1774, броят на оцелелите – 1869.29 
Така по-късно един офицер, родом от Батак, трябва да 
е съставил и поименния списък на 1750 убити при поту-
шаване на Априлското въстание в Батак, който Д. Стра-
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шимиров публикува;30 друг вероятен осведомител на Д. 
Страшимиров, и той от Батак, сочи не много по-различ-
ни цифри: 1967 (от които 26 външни) жертви при общ 
брой на населението на Батак в 1876 от 3614 души (т.е., 
оцелели 1673).31  

Приведените в горния параграф данни звучат 
твърде авторитетно. И ако български автори нерядко 
сочат значително по-високите цифри (между 5 х. и 9 х. 
убити) на Макгахан и Юго или на Скайлер и Церетелев, 
това вероятно е защото звучи като демонстративна не-
благодарност да дезавуираш някой, който в изключи-
телно труден за теб момент те е защитавал с толкова 
благородна всеотдайност. 

Дали обаче точните цифри в случая са най-важ-
ното?32 – и това е третият пункт от доклада на Беринг, 
който тук заслужава коментар. Британският дипломат 
отговаря: не, по-същественото е характерът на злодея-
нието („дали изкланите ще наброяват стотици или 
хиляди – пише той, – това в ни най-малка степен не 
намалява престъпността на убийците. Намерението 
им е било да бъдат изтребени всички ...”) Именно за-
ради целта, с която са извършени убийствата в Батак, 
той заключава, че стореното от Ахмед ага Барутанлията 
е „най-гнусното престъпление, опетнило историята” 
на 19 в. Ако Беринг знаеше съдържанието на приетата 
от ООН през 1948 „Конвенция за предотвратяване и 
наказване на престъплението геноцид” (чийто  чл. 2 
дефинира геноцида като „кое да е от следващите дей-
ствия, извършени с намерението да унищожат, изця-
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ло или отчасти, национална, етническа, расова или 
религиозна група: а) убиване членове на групата ...”), 
той сигурно щеше да бъде много по-прецизен в епитета 
– Баташкото клане е геноцид! 

При наличието на толкова надежден свидетел като 
Беринг Баташкото клане не може да се нарече другояче 
освен “история”! Да се твърди, че то било мит, е или 
невежество, или произволна (ако не и манипулативна) 
словоупотреба, която най-грубо отрича принципите и 
методите на историческата наука. Разбира се, тук аз 
няма да правя апология на историята. Като научна дис-
циплина тя има своите недостатъци. Но – перифрази-
райки Чърчил – ще допълня, че човекът още не е из-
мислил по-добър начин за познание на онова, което е 
било. Не съм съгласен с онези, които спекулирайки с 
недостатъците на историята, обявяват себе си за “ино-
ватори”, като “доказват”, че миналото било непознава-
емо и затова всички евентуални интерпретации били 
еднакво валидни. В подобна претенция няма никаква 
иновативност – това просто си е прастарият релативи-
зъм.  

Аз не отричам правото на който и да било, историк 
или неисторик, да има свои визии за миналото. Но като 
професионалист мога да се съглася само с онези от 
тях, които не противоречат на изворите – уви! докато не 
изобретим машина на времето, тези понякога досадни и 
винаги мъчни за опознаване, разбиране и използване 
исторически извори ще си останат задължителна част 
от пътя към тайните на онова, което вече не е. Знам чу-
десно, че моето преклонение пред изворите някой вед-
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нага ще квалифицира като “пълзящ емпиризъм”33. На-
истина, има риск изворите да се окажат нещо като бла-
то – те могат да погълнат историка така, че той никога 
да не съумее да се издигне над тях. Но историята е в 
състояние да литва само ако използва изворите като 
трамплин. Инак, във въздуха могат да се вдигат най-
различни неща – но нито едно от тях няма да е история. 

Баташкото клане е не просто история; то е изклю-
чително въздействаща история; затова с него трябва да 
се борави много внимателно, много професионално – 
всяка профанска небрежност може да го взриви като 
всеразрушителна бомба. Не можем нито да го отричаме 
чрез килифаревски хватки, нито да го забравим – не са-
мо от уважение към Клио, но и защото такива опити би-
ха могли да се окажат контрапродуктивни. Но го помним 
не за да поддържаме потенция за религиозно или етни-
ческо напрежение, а за да не допуснем нови кланета 
над когото и да било; защото злото е и в човешката при-
рода – и затова трябва да усъвършенстваме не само 
обществото, но и себе си, като за успех в това имаме 
непременна нужда да се опираме на миналия си както 
положителен, така и отрицателен опит. Трябва да се па-
зим и от хиперболизиране или сингуларизиране на Ба-
ташкото клане. Историята следва да се познава в ней-
ните естествени пропорции. Затова просто с подобава-
щата настойчивост трябва да си припомняме и остана-
лите елементи от нашето Възраждане; в случая, да ре-
чем, Църковния въпрос, по който малко преди Априлс-
кото въстание българи и турци – всеки в името на свои-
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те интереси – мирно и успешно си сътрудничат. Добро-
съвестният историк трябва не просто да говори истина-
та и нищо друго освен истината; той трябва да казва ця-
лата, а не само “полезната”, нито пък само “вредната”, 
истина – разбира се, mutatis mutandi. 

Прочее, моето заключение гласи: Баташкото клане 
не е мит – уви, то е история! Тенденцията тя да се из-
земва от професионалистите и да се поверява на енту-
сиазирани дилетанти може да доведе до опасни после-
дици! 

2007



 

БАТАК 1876 –  
ИСТОРИКО-ЖИВОПИСНИ 
ПАРАЛЕЛИ И АСОЦИАЦИИ 

Баташкото клане е една от най-ярките – и в също-
то време една от най-противоречивите – страници в 
българската история. Не е лесно тя да се прочете и за-
помни по начин, който да задоволи всички заинтересо-
вани. Може би затова преди няколко години група енту-
сиазирани непрофесионалисти просто предложиха Ба-
ташкото клане да бъде обявено за шовинистичен мит, 
който да бъде заклеймен и забравен. Острата реакция  
на българската общественост показа колко нереалис-
тична е такава една идея. Защото европеецът е истори-
ческо животно, той не може да не мисли за миналото – 
особено когато то е страшно и необичайно. Затова ос-
тава силно актуален въпросът: „Как да владеем енерги-
ята на миналото – не само за да се възползваме от 
нея, но и за да се опазим от нейни неконтролирани из-
ригвания?”. Дали търсенето на коректни паралели по 
вертикалата и хоризонталата на историята не е един от 
удачните негови отговори?  

Що се отнася до Батак, първият такъв паралел 
принадлежи на Уолтър Беринг, официален анкетьор на 
Сейнт Джеймското правителство за турските зверства 
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през 1876. Той сравнява Баташкото клане с клането в 
Канпур.1 

Друг силен паралел на Баташкото клане от същото 
време срещаме във виенския в. „Neuigkets-Welt-Blatt”. 
Той публикува дописката на Карл Шнайдер,  кореспон-
дент на „Kölnische Zeitung” и също като Беринг очевидец 
на „горещите следи” от Априлското въстание в Батак, 
под заглавие „Едно българско село като ужасяваща 
Голгота”2. Любопитно е, че, когато посещава Батак 15-
ина години по-късно след пресен прочит на спомените 
на А. Горанов3 за Баташкото въстание, същото сравне-
ние ще направи и Вазов4, озаглавявайки съответната 
част от своя родопски пътепис „Една Българска Голго-
та”. 

Възможно е Баташкото клане да се нарече и слу-
чай на магдебургизация - синоним на пълно разорение 
и разграбване, безогледни избивания и изнасилвания. 
Както е известно, през Тридесетгодишната война, на 
10/20 май 1631, Магдебург е превзет и опустошен от им-
перските войски на граф фон Тили, а по-голямата част 
от населението е изтребена. 

Тук заслужава да се спомене и полският художник 

Антони Пйотровски, който в България нашумя през пос-

ледните години благодарение рисуваната си в края на 

19 век картина „Баташкото клане”. Не без основание 

се смята5, че той се опитва да паралелизира Баташкото 

клане с кланетата на Хиос (турски жестокости срещу 

гърците през 1822, по време на Голямото гръцко осво-

бодително въстание, 1821-26), а себе си да постави ре-
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дом с Дьолакроа, чието грамадно платно (1824) над съ-

щото заглавие („Scènes des massacres de Scio”) и досе-

га виси на видно място в Лувъра. 

Във всички изброени сравнения имат немалко ре-

зон. Все пак, на мен най-благодатна за разсъждения в 

избраната посока ми се вижда картината на Зл. Боя-

джиев, озаглавена „Баташкото клане”. 

Най-лесният паралел в случая е прочутото платно 

на Гойа „3 май”. То  изобразява момент от репресиите 

на френската армия след въстанието в Мадрид от 2 

май 1808. Въстанието е потушено безмилостно от ма-

мелюците на Мюра, рано сутринта на другия ден стоти-

ци мадридчани са разстреляни. Тези събития се смятат 

емблематични, с тях започва първата герила в история-

та - испанската борба за отхвърляне на Наполеоновата 

опека. 

Освен сходната мъченическа атмосфера и види-

мата прилика между централните фигури в двете живо-

писни произведения, събитието, което изобразява Зл. 

Бояджиев, също се е случило на 3 май – само че по 

стар стил и не през 1808 в Мадрид, а през 1876 в Батак. 

Това е момент от нахлуването на башибозука в църква-

та „Света Неделя”, последната крепост на баташките 

въстаници. Инак самото Баташко клане – или по-точно 

последното и най-страшно от поредицата кланета в Ба-

так през май 1876 – става не на 3, а на 4 (16) май. 

Любопитно е, че и разорението на Магдебург става 

през май. Дали това е просто съвпадение, или пък тък-

мо през този инак най-красив пролетен месец човешка-
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та природа, горда, че успешно е загърбила поредната 

зима, е най-склонна към необузданост и ексцеси? 
Освен, че и Априлското въстание, и Батак могат, 

чрез търсене връзка между тези два артефакта, успеш-
но да се паралелизират с испанската борба срещу 
френската окупация през 1808 и така да разкрият по-
тенциал за по-силно звучене, “Баташкото клане” може 
би „допринася” за метаморфозата на своя  автор  - кое-
то също е в състояние да подсили както нейната стой-
ност като художествено произведение, така и да раз-
крие реалните измерения на изобразяваното събитие. 
Както е известно, “Баташкото клане” (1951) е послед-
ната творба на Зл. Бояджиев от първия му период. От 
автора си тя май не е била смятана за окончателно за-
вършена – ако не беше инсултът, той може би е щял да 
продължи да работи по нея, защото негови приятели са 
го критикували за илюстративност, а и той в този случай 
изглежда не е бил много доволен от себе си.6 Дали не 
може да се допуска, че усилието максимално вярно и 
силно да съпреживее в багри и форми Баташката тра-
гедия 1876 е допринесло за мозъчния му удар? 

Друго световноизвестно произведение на живопис-
та, от което се чувства определено влияние върху “Ба-
ташкото клане”, е „Свободата, която води народа” на 
Дьолакроа. Тя е в памет на „трите славни дни” (26-28 
юли 1830, т.е. Юлската революция), когато французите 
свалят от трона последния представител на Бурбоните, 
Шарл Х (1824-30). 

Такава успоредица може да отклони настоящите 
разсъждения в една малко неочаквана посока. Напри-
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мер, както е известно, женската фигура от тази изпъл-
нена със символика картина, се смята за една от персо-
нификациите на „Мариана” – емблемата на френската 
република. Несъмнено алегоричната централна фигура 
на Златюбояджиевото „Баташко клане”, също като раз-
вяващата френския трикольор „Мариана” на Дьолакроа, 
носи националните цветове. Имам предвид бялата ри-
за, червения пояс и зелената престилка. Наистина, те 
не са разположени в последователността, в която стоят 
в националния трибагреник (бяло, зелено, червено), но 
в „Баташко клане” едва ли тяхната символна роля е 
друга, а не референция на националното знаме. Защо, 
прочее, в тази епична фигура да не се опитаме да ви-
дим персонификация на Мати Болгария?  

Разбира се, тук не се наемам да правя цялостен 
анализ на „Баташкото клане” – това е работа на изкус-
твоведите. Все пак, бих изтъкнал, че асоциативната ве-
рига лесно може да се продължи. Например, за паралел 
на еротичния елемент в откритата гръд на „Мариана” 
може да се сметне разголеното момченце, което друга-
та заемаща централното пространство при Зл. Бояджи-
ев майка се опитва да защити. Тук изкушеното око, лес-
но виждайки цитат на Рембрандовото „Отвличане на 
Ганимед”, навярно ще разчете и предчувствие за това 
какво в 1876 е очаквало баташките деца. Според гръц-
ката митология Зевс се влюбва в Ганимед и го отвлича 
на Олипм. Богоизбраният, обикновено изобразяван като 
красив юноша, става любимец на Гръмовержеца, полу-
чава безсмъртие и изпълнява ролята на виночерпец на 
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боговете. Холандският майстор дава съвсем различна 
трактовка на този митологически сюжет – в неговата 
картина (1635) Ганимед е разплакано и напишкващо се 
полуголо момченце, което ужасено виси в ноктите на 
хищен орел.  

Символика трябва да се търси и във втората женс-
ка фигура, която се опитва да предпази баташкия Гани-
мед от пристъпите на башибозука. В кървавия хаос на 
битката тази майка изглежда удивително спокойна и 
уверена в себе си. Протегнала ръка, тя не само умоля-
ва, но като че ли и ясновидски се позовава на бъдеще-
то, което ще се роди от разиграващата се край нея траге-
дия. Не е ли това образ на българска сибила, който не 
само препраща към ренесансови майстори (Микеландже-
ло, „Страшният съд”?), но и изненадващо кореспонди-
ра с най-известната пророческа поза на Ванга? 

2013 



 

БАТАК 1876 – 140 ГОДИНИ  
ПО-КЪСНО: ИСТИНИ,  

ПОЛУИСТИНИ И  
НЕИСТИНИ  

Априлското въстание става основен фактор във 
възстановяването на българската държавност, която ни 
позволи да се впишем достойно в модерната история. 
Потушено с големи жестокости, в съвсем недалечна 
перспектива то се оказа огромна победа благодарение 
на заплетения Източен въпрос, който Априлци изваждат 
от неговото пазещо господството на султана равнове-
сие. По силата на обстоятелствата особено важна роля 
в този сложен процес играе Батак.  

Значението на Батак за възстановяване на бъл-
гарската държавност се признава и от турска страна. 
Това обаче обикновено се прави по начин твърде неа-
декватен.  

Като илюстрация на тази преценка искам да раз-
гледам критично някои от акцентите в посветено на Ап-
рилското въстание предаване1 от програмата „Гласът 
на България”, излъчвана на честотите на турското дър-
жавно радио. Предаването е от последната декада на 
миналия април и завършва с думите: „провъзгласява-
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нето на независимата българската държава има пря-
ка връзка с Баташките събития."  

Искам тук да вметна, че съм категорично за трайно 
помирение между България и Турция, между българи и 
турци, както и за двустранно и многостранно сътрудни-
чество в изследване на миналото. Но както историчес-
ките дирения, така и българо-турското помирение тряб-
ва да уважават истината, а не да почиват на митове и 
легенди, които се насаждат от позиция на силата и кои-
то могат да се отразят неблагоприятно и на съюзничес-
твото ни в НАТО, и на добросъседството ни в един ре-
гион, който не бива да напомня за времето на Студена-
та война.  

Прочее, какви според турското радио са „Баташ-
ките събития”? 

„Най-кървавите стълкновения се изживяват край 
село Батак – се казва във въпросното предаване. – 
Българските чети неосведомени, че бунтът е поту-
шен, отхвърлят призива да се предадат на башибозу-
ка начело с Ахмет ага, продължавайки съпротивата. 
В крайна сметка се изживяват сражения, причинили 
големи жертви и за двете страни.” 

Истина ли е обаче, че баташките въстаници отка-
зали да капитулират, в резултат на което станали сра-
жения с големи загуби и за двете страни? Тази теза е 
лансирана от Едиб ефенди, официален турски анкетьор 
от късната пролет на 1876.2 Ето как я преценява френс-
кият дипломат Албен Розе в свой официален доклад от 
16 авг. 1876, озаглавен “Опровержение на доклада на 
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Едиб ефенди” и адресиран до френския цариградски 
посланик граф дьо Бургоен: 

„Няма нищо вярно в цялата тази история за Ба-
так, такава каквато я разказва отоманският коми-
сар. ... [В действителност] известен брой башибозуци 
под командването на Ахмед ага обкръжили село Ба-
так. Най-напред селяните възнамерявали да се съп-
ротивляват, но се оставили да бъдат убедени да пре-
дадат своето оръжие. Веднага след това селото би-
ло подпалено от нередовните войски, които започна-
ли да убиват всички българи в това селище, без раз-
лика на възраст и пол ...”3 

Това се потвърждава и от други чуждестранни сви-
детели, като например официалния британски анкетьор 
Уолтър Беринг: 

„Меджлисът на Пазарджик – бележи Беринг,– след 
като научил, че в това село [т.е. в Батак] се извърш-
ват приготовления за бунт, наредил на Ахмед ага от 
Доспат да го нападне ... След като пристигнал в се-
лото, той призовал селяните да предадат оръжието 
си, което те отказали да направят... Последвала без-
целна битка, която траяла два дни, като едва ли е 
била нанесена загуба на която и да е от двете стра-
ни ... Виждайки, че нещата вървят зле ... жителите 
водили преговори с Ахмед, който тържествено се за-
клел, че ако предадат оръжието си, от главите им 
няма косъм да падне ... Селяните повярвали на клет-
вата на Ахмед и предали оръжието си, но това искане 
било последвано от друго – да дадат всичките пари 
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на селото. Едва били предадени парите и башибозу-
ците се спуснали върху хората и ги изклали ...” 4 

Смес от истини и неистини е следващата част от 
предаването: 

„Записките на американския военен кореспондент 
от ирландски произход Джанюариъс Макгахан за пери-
ода юли-август 1876 година поставят основите на 
независимостта на България. Посланието, отправе-
но към света от Макгахан, бе, че през 1876 година в 
днешните територии на България са опожарени над 
100 села, а в село Батак са убити десетки хиляди 
българи.” 

Вярно е, че Макгахан прави много за ангажиране 
на световната общественост с българската кауза, но е 
пресилено да се каже, че неговите записки поставят ос-
новите на българската независимост. Съвсем невярно 
е, че Макгахан твърдял, че в Батак били убити десетки 
хиляди българи. Ето какво казва той по този въпрос: 

„От осем или девет хиляди души, които са съ-
ставлявали населението на селището [Батак], само 
хиляда и двеста, хиляда и петстотин са останали 
живи ...”5 Т.е., според американеца, който при това пра-
ви уговорката, че липсват точни статистически данни, 
жертвите в Батак трябва да са били не „десетки хиля-
ди”, а около 6.5-7.5 хиляди. 

Тук е уместно да се поясни, че данните за броя на 
жертвите в Батак значително се различават помежду 
си. Най-вероятно общият брой на населението е бил 
около 3600, от тях убитите трябва да са били около 
1750, оцелелите – около 1850.6 Заслужава по този по-
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вод да се приведе и мнението на Дж. Кларк: явно имай-
ки предвид Макгахан и Скайлер, протестантският ми-
сионер бележи, че “ужасите на убийствата не са били 
пресилени от онези, които първи са посетили сцени-
те на кланетата, но не е чудно, че обстоятелствата 
и цифрите са преувеличени”.7  

Дали обаче точните цифри в случая са най-важ-
ното? Добър отговор на този въпрос има в доклада на 
У. Беринг: Не - преценява британският дипломат, – по-
същественото е характерът на злодеянието, което по 
днешната терминология може да има само едно опре-
деление: геноцид! 8 

Да се върнем на турското предаване, което про-
дължава с нова бърканица от истини, неистини и полу-
истини: 

„... Обаче историчката от български произход 
Мартина Балева, проучила обстойно бележките на 
Макгахан, женен за руска благородничка, отбелязва, 
че „прочувствените бележки" на този военен корес-
пондент са с открито проруско съдържание и с анти-
османска и антиислямска позиция.” 

Какъв коментар заслужават тези твърдения? На-
истина, Мартина Балева е от български произход, но тя 
не е историк, а изкуствовед; тя не защитава българска 
позиция и в България е смятана за манипулатор на ми-
налото в съответствие с доктрината на неоосманизма. 
Вярно е, че Макгахан е женен за руска аристократка, но 
неговите твърдения се споделят напълно и от другите 
чужди наблюдатели, които през лятото на 1876 посеща-
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ват Батак. Става дума за англичанина Беринг, германе-
ца Шнайдер, американеца Скайлер и французина Розе. 
Освен че не са женени за рускини, всички те са по-скоро 
протурски, отколкото проруски или пробългарски наст-
роени. 

Искам да приведа и още една част от турското пре-
даване, която също не блести с истинолюбие: 

„За да е възможно да се твърди, че в Батак са 
избити десетки хиляди души, би трябвало Батак да 
бъде не малко селце, а голям град. Това само по себе 
си опровергава твърденията на българските истори-
ци, че по време на въстанието са убити 5-6 хиляди 
българи ... Американският историк, изследовател на 
Османската история Станфорд Шоу разкрива инте-
ресния факт, че по време на българското въстание 
през 1876 година са убити повече мюсюлмани, откол-
кото християни.” 

Наистина, Батак не е бил голям град, но не е бил и 
малко селце. Вярно е, че Станфорд Шоу е американски 
историк, който пише за Османската империя. Но защо 
не се каже, че нееднократно видни учени са го уличава-
ли в протурски фалшификации? Защо не се каже също, 
че има американски историци, които изобщо не споде-
лят възгледите на Станфорд Шоу и се отнасят с дове-
рие към написаното от Макгахан? Такъв е например 
проф. Ричард Селсър, който в януарския брой за 2017 
на авторитетното списание "Military History" публикува 
материал, анонсиран на корицата по следния достатъч-
но красноречив начин: "Лицето на злото? Баташкото 
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клане показва османското варварство" (The Face of 
Evil? Massacre at Batak exposes Ottoman Barbarism).9 

Не се казва и най-важното от гледната точка на 
турското държавно радио – именно, че съпруга на Шоу е 
туркинята Езел Курал. 

Прочее, ще се съглася с турското държавно радио, 
че събитията в Батак имат пряка връзка с българската 
независимост. Но не защото Макгахан за да угоди на 
жена си измамва света, а защото талантливо и правди-
во описва това, което вижда не само в Батак, но и в ос-
таналите огнища на Априлското въстание. 

2016 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
ЧУЖДЕСТРАННИ АНКЕТИ ЗА  

ПОТУШАВАНЕТО НА АПРИЛСКОТО  
ВЪСТАНИЕ В БАТАК 

Станало  известно на света още през май-юни 1876, 
дивашкото потушаване на Априлското въстание пред-
извиква взрив от възмущение. В България, за верифи-
кация на изнесеното в пресата и за повече подробнос-
ти, през лятото на 1876 пристигат представители на за-
интересовани правителства и на международната об-
щественост. Обикновено се говори за шест анкети – 
българска, турска, английска, американска, руска, френ-
ска.1 Скоро своебразен символ на турските жестокости 
при потушаване на Априлското въстание става Батак. 
От българска страна градчето посещава Атанас Шопов, 
пратеник на Екзархията; от турска – Едиб ефенди и ко-
мисията на Саадулах бей, официални анкетьори на 
Портата2; от британска – Уолтър Беринг, официален ан-
кетьор на Сейнтджеймското правителство, и америка-
нецът (ирландец по произход) Дж. Макгахан, анкетьор (в 
смисъл на разследващ журналист) на лондонския “Дей-
ли нюз”; от американска – Юджийн Скайлер, секретар 



Приложение 1 101

 

към цариградското посолство на САЩ и американски ге-
нерален консул в Османската империя, и Джеймс Ф. 
Кларк, протестантски мисионер; от френска – Албен Ро-
зе, служител в цариградското посолство на Третата ре-
публика; от руска – княз Церетелев, временно изпълня-
ващ длъжността руски вице-консул в Пловдив; от гер-
манска – д-р Карл Шнайдер, кореспондент на “Кьолни-
ше цайтунг”. Последното дава основание да се говори 
и за немска анкета, която засега е слабо позната. 

Настоящото приложение съдържа само текстове 
на чужди анкетьори3 от лятото на 18764. 

* * *  

АМЕРИКАНСКАТА АНКЕТА 

Джеймс Ф. Кларк (Clarke, 1832 – 1916) е протес-
тантски мисионер, който пристига в България през 1859. 
Той се установява в Пловдив и открива училище, което 
през 1871 е преместено в Самоков за да се превърне 
по-късно в Американския колеж в София. От 23 авг. до 4 
септ. 1876 Кларк прави обиколка из местата, засегнати 
от потушаването на Априлското въстание. После работи 
за лейди Странгфорд. След 1878 се връща към учи-
лищната и мисионерската си работа; умира през 1916 в 
София.5  

Прекарал 18 години в Европейска Турция към 
1876, Кларк владее български и познава страната и хо-
рата. Неговите констатации са изложени в доклад с да-
та 17 окт. 1876, озаглавен „Страданията в България”. 
Той е съставен при съавторството на опитния журна-
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лист Хенри О. Дуайт, който, готвейки го за печат, го ре-
дактира и му добавя уводна част за довелото до репре-
сиите въоръжено въстание на българите.6 Сам Кларк 
характеризира подадената от него информация за док-
лада по следния начин: „Може би не пиша достатъчно 
за жестокости ... Моите мисли са насочени повече 
към живите, отколкото към мъртвите, повече към 
бъдещето, отколкото към миналото.”7  

Замислен като „чиста фактология” (“plain state-
ment of facts”), докладът обаче остава непубликуван, за-
щото мисионерите смятат, че дейността по облекчаване 
страданията на българите ще пострада, ако явно се 
вземе страна в тогавашната острастена логомахия. 
„Страданията в България” вижда бял свят 100 години 
по късно, благодарение на Дж. Ф. Кларк, внук и съимен-
ник на неговия автор.8 

Въпреки че „Страданията в България” не се от-
разява върху обществените настроения по повод турс-
ките зверства, сам Кларк, както с щателната си инфор-
мираност за разрушенията и нуждите, така и с готов-
ността и възможностите си да носи облекчение на стра-
дащите, привлича вниманието на лейди Странгфорд и 
тя го взема за главен помощник в своята филантропич-
на дейност в България.9 Малцина, пише с възторг бла-
городната англичанка10, биха могли да извършат него-
вия подвиг в подпомагането на страдащите българи – а 
още по-малко са онези, които са го извършили ... 

В „Страданията в България” сведенията за Батак 

са поставени накрая, т.е. посещението на Кларк в ро-

допския градец би следвало да се датира 3-4 септ. 
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1876. Има твърдения, обаче, че той е първият чужде-

нец, който посещава Батак след въстанието – може би 

още през юли 1876, преди Макгахан, Скайлер и Беринг, 

и то не толкова за да констатира какво се е случило, 

колкото за да помогне на пострадалите.11 Прочее, ето 

какво се казва за Батак в „Страданията в България”12: 

„Батак е разположен на 35 мили югозападно от 

Пловдив. Население 592 къщи. Това ми съобщи един 

момък, попски син, когото познавах отпреди. Той беше 

съставил таблица на жертвите, ходейки от къща на къ-

ща из селището и записвайки както броя на онези, за 

които се знае, че са мъртви, така и броя на живите. 

Според неговия списък броят на убитите е 1900. В се-

лището бе оцелял един-единствен покрив, този на една 

стара воденица. Аз прекарах нощта под няколко дъски, 

подпрени на построените от правителството временни 

бараки. Където бях имаше осем мъже, а бараката беше 

пълна с жени. В старата воденица бяха болните жени и 

деца, които посетих и на които раздадох целия си запас 

от лекарства. Мнозина в това селище са болни и прес-

тарели, но са зле изложени на капризите на времето. 

Ако бързо не пристигне помощ в храна, лекарства и 

подслон, смъртността ще бъде много голяма. Тук неза-

бавно бих се погрижил за построяване на болница и за 

храна, тъй като хората се нуждаят от това. Много от жи-

тото тук в края на краищата ще бъде на разположение 

на хората, но сега то е още на полето. Нищо не може да 

се прибере преди да дойде бирникът и да вземе своя 

десятък. Правителството прави нещо за хората. Юзба-
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шията (капитанът), който отговаря, изглежда разполо-

жен да действа справедливо към хората, но можах да 

забележа, че той не им съчувства за страданията. В Ба-

так всичко зависи от бързината, с която ще дойде по-

мощ. Малка сума сега ще спаси живота на мнозина и 

ще предотврати много страдания.”13 

Юджийн Скайлер (Schuyler, 1840 – 1890) е пото-
мък на холандски емигранти. Преди пристигането си в 
Цариград (6 юли 1876) той е на дипломатическа служба 
в Москва и Петербург (1867-76). Скайлер знае руски, 
превежда Тургеневия роман “Бащи и деца”. Но е крити-
чен към руската експанзия в Средна Азия, а в османска-
та столица идва като туркофил – благороден и смел, 
обаче, той е безукорен към истината. Това скоро го пра-
ви неприятен на турците и прекъсва неговата диплома-
тическа кариера в Цариград, но му печели високата 
оценка на световната общественост. През 1878-84 зае-
ма дипломатически постове в Бирмингам, Рим и на Бал-
каните. Сетне се завръща в САЩ, чете университетски 
лекции, пише, пътува. Накрая е генерален консул в Кай-
ро, а смъртта го намира във Венеция, където е и погре-
бан.  

Скайлер посещава Батак на 1 август 1876, заедно 
с Макгахан и Шнайдер, а за преводач им служи Петър 
Димитров14, студент от американския “Роберт колеж” в 
Цариград. “С хладнокръвието на хирург – пише по този 
повод Макгахан, – изпробващ нечистотиите на гноя-
салата язва, г. Скайлер проучи до дъно тези тъмни 
дълбочини.”15 Текста, който давам тук, е от пълния док-



№ 9. Юджийн Скайлeр 



№ 10. Страница от доклада на Розе с дата 16 авг. 1876  
(Научен архив на Института за исторически изследвания, 
А.К. ХІІ, оп. 41, а.е. 71, л. 848)



№ 11. Джеймс Ф. Кларк



№ 12. Бележки с дата 7 май 1877 на Дж. Ф. Кларк  
към статистическите таблици, придружаващи неговия доклад 
от 30 апр. 1877 за усилията за подпомагане на пострадали  
при потушаването на Априлското въстание (ЦДА, КМФ,  
19/433/В, 17, л. 110) 



№ 13. Страница от доклада на Беринг  
(публ. в: Blue Books. Turkey. No. 1 (1877), p. 154) 
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№ 15. Виктор Юго 



№ 16. Паметник на княз Алексей Церетелев в Батак
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лад за неговата анкета до американския пълномощен 
министър в Цариград Хорас Мейнард с дата 20 ноемв. 
1876.16 

“Докато войската и башибозуците, изпратени от 
Пловдив, възстановяваха по този начин реда в различ-
ните части на провинциите, Батак, едно голямо село, 
разположено в планината на около 30 мили южно от 
Пазарджик, бе разрушен от башибозуците на Ахмед ага 
от Барутина, или, както понякога го наричат, Доспат 
(Доспат балкан). Чух, че бил изпратен там по заповед 
на меджлисаa на Пазарджик, но нямах възможност да 
се уверя в истината на това твърдение. 

                                                

Няколко башибозука са били видени около града в 
течение на три дни, когато накрая на Гергьовден (5 
май), когато хората били на черква, Ахмед ага се явил 
пред селото. След като жителите се консултирали крат-
ко, си отишли вкъщи и останали по домовете си, при-
готвяйки оръжието си, за да се защитават. След това 
изпратили хора при турците, за да разберат какво иска 
Ахмед ага. Първите двама пратеници били убити. Ах-
мед ага заповядал жителите да изпратят първенеца на 
селото, за да преговарят. Никой нямал желание да оти-
де, но накрая Вранко, един от чорбаджиите, или знатни-
те люде, пожелал да отиде като пратеник, след като 
нямало други желаещи. Той излязъл, придружен от съ-
пругата си София – тя бе един от свидетелите, които се 
явиха при мене, – от трите си деца и още един чорба-
джия, Трендафил със своя син. Ахмед ага им припом-

 
a Околийски съвет. 
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нил, че е бил естественият защитник на Батак, тъй като 
изглежда, че няколко генерации наред той и неговите 
предшественици са претендирали за нещо като протек-
торат над този населен район. Той им казал да имат до-
верие в него и да предадат оръжието си, като се заклел 
тържествено, че никой не ще пострада и дори косъм от 
главите им не ще падне. Трендафил и синът му остана-
ли като заложници, докато останалите се върнали в се-
лото и оръжието било изпратено, натоварено в три ка-
руци. Тогава било уредено башибозуците да бъдат раз-
пределени по къщите в селото. По същото време Трен-
дафил и Вранко били задържани като заложници, дока-
то завърши разпределението по къщите. Докато жената 
на Вранко приготвяла обяд за Ахмед ага, който щял да 
остане в тяхната къща, дошли башибозуци, които за-
почнали да я измъчват, за да получат пари. След като 
изтърпяла различни мъчения, тя припаднала и остана-
ла в това положение известно време, като малкото й 
дете било изтръгнато от ръцете й хвърлено в обора. 
Дошли други башибозуци, които я вдигнали, дърпайки я 
за косата, и тя им дала 460 пиастра – всичкото, което 
имала. Башибозуците мислели, че тя имала повече, съ-
блекли я и намерили часовника на мъжа й. Тя искала от 
тях да я убият, но те й върнали горните дрехи, взели я 
със себе си и я държали три дни. 

Междувременно, след като взели каквито пари и 
ценности могли от селяните, башибозуците събрали 
много от най-хубавите момичета и ги завели на един 
хълм вън от селото, където били запазени за задоволя-
ване страстите на главорезите. Тогава започнало без-
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огледно клане. Жени, момичета и деца били избивани в 
къщите и по улиците, докато много мъже били закарани 
на дръвниците и били обезглавявани със саби. Много 
малко успели да убягнат от кордона на башибозуците и 
болшинството от жителите били убити в условия на ог-
ромно варварство. Съпругата на Вранко намерила тру-
повете на своя мъж и на сина на Трендафил с отрязани 
глави. Трендафил бил набучен жив на кол и опечен. 
Бременни жени са били разпаряни и техните неродени 
деца са били изваждани на байонетите на башибозуци-
те. Училището било изгорено с 200 жени и деца в него. 
Други къщи, в които 20, 30 и дори 40 жени са се били 
затворили, са били изгорени заедно с тях. Останалата 
част от селяните потърсили убежище в черквата и чер-
ковния двор, но башибозуците се прекачили през висо-
ката ограда и всички селяни от черковния двор са били 
убити. За да бъдат запалени дървените части вътре в 
черквата, били използвани газ, слама и факли, а сабите 
и пушките свършили останалото. Младите момичета, 
които преди това били изкарани вън от селото, били 
всички изнасилени и след това обезглавени. 

Аз посетих Батак на 1-ви август. Влизайки в село-
то, минах покрай малка дупка на хълма, в която пребро-
их повече от 100 черепа, които явно са били отрязани с 
остър инструмент. От малкия им размер и кичурите ко-
са, прилепваща все още към тях, те без съмнение бяха 
жени. Кучетата, които бяха много на брой и гризяха кос-
тите, избягаха при моето идване. По-нататък полето бе 
пълно с черепи и скелети. 
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Селото имаше само една сграда – воденица, която 
все още бе с покрив и стени и нейният резервоар за во-
да беше пълен с подути трупове. Навред по улиците аз 
намерих кости на жени, по които висяха женски дрехи. 
Имаше жени с глави и крайници, на които китките и хо-
дилата бяха отсечени. Имаше черепи с кичури коса. 
Имаше дори разлагащи се и вмирисани трупове. Сред 
развалините можеха да се видят части от изгорени чо-
вешки кости и полузаровени тела. 

В черковния двор беше още по-лошо. В него има-
ше пласт от остатъци от човешки тела, висок около 
един метър, върху който бяха нахвърляни набързо дъс-
ки и купища камъни, които скриваха само наполовина 
труповете. 

Преминавайки над тях много трудно поради непо-
носимата смрад, аз виждах измежду камъните да се по-
дават стърчащи ръце и крака с изсъхнало на тях месо и 
човешки глави, на една от които забелязах, че е отря-
зано ухото. Проправяйки си път към вратата на черква-
та, видях гледка, която е невъзможно да се опише. По-
рутената черква бе пълна с разлагащи се тела, много от 
които бяха полуизгорени. Мисля, че в черквата и в чер-
ковния двор имаше останки на най-малко 2 000 тела, 
които в по-голямата част се бяха полуразложили. 

След клането в Батак къщите са били изцяло ог-
рабени; башибозуците са се оттеглили, откарвайки със 
себе си много деца и младежи, които възнамерявали да 
задържат като свои роби и слуги. 

Две седмици след клането по настояване на кон-
сулите и други в Пловдив, че може да избухне чумна 
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епидемия, правителството разпореди труповете да се 
погребат и в Батак бяха изпратени хора за тази цел. По 
това време обаче – това беше през м. юни – миризмата 
бе така силна, че бе невъзможно да се изпълни запо-
ведта; в черковния двор бяха хвърлени камъни, тухли и 
керемиди с надежда поне частично да се покрият тела-
та и бе изготвен доклад, че заповедта на правителство-
то е изпълнена. Ако телата бяха оставени непокрити, 
разлагането щеше да стане много бързо, но покриване-
то им с камъни ги защити – запази ги, за да можем да 
видим доказателствата за жестокостта и варварството, 
което иначе нямаше да повярваме. 

Трудно е да се направи сметка колко души са били 
убити в Батак, тъй като турските сведения, както е доб-
ре известно, са твърде неточни. Даже не е известно 
колко къщи е имало селото. Първо ми бяха казали око-
ло 900. След това ми казаха 587, но г-н Маталас, гръц-
кият вицеконсул в Пловдив, който беше правил проуч-
вания преди клането във връзка с търговията на дървен 
материал, от която имал интерес, ги определя като 780. 
Общо взето, в българските села броят на лицата, живе-
ещи в една къща (по мои проучвания) е от 7.5 до 8, но в 
Батак положението бе особено. Тук повече, отколкото в 
много гъсто населени села, съществуваше обичай же-
нените синове с всичките си деца да живеят в къщата 
на баща си. Често слушах за семейства, наброяващи 15 
до 20 души и знаех едно семейство – това на Благой 
Христовски, което се състоеше от 39 души, от които са-
мо 9 сега са живи. Необходимо е ето защо да опреде-
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лим средния брой на децата на една къща в Батак на 
най-малко 10. Това би означавало, че населението на 
селото е наброявало между 7 и 8 000. Според данъчни-
те документи, които аз видях, броят на “нуфус”, т.е. мъ-
жете, подлежащи на военна служба, е бил 1 421. Ако 
този брой е бил правилно изчислен според мъжките 
обитатели, подлежащи на военна служба между 15 и 60 
години, ще излезе почти същата цифра, като знаем, че 
обикновено българските християни поради данъците са 
намалявали цифрите, колкото е възможно повече. 

Когато бях в Батак, броят на лицата, които бяха 
останали живи, бе посочен около 1 300. Оттогава съм 
чул, че са живи фактически 1 781 души и предполагам, 
че около 2 000 души са избягали. Ето защо изглежда, че 
в селото са били убити 5 000 души. Останалите живи са 
изгубили всичко, много от тях дори дрехите си. По вре-
ме на моето посещение те бяха започнали да се връ-
щат в селото си и много от тях се възползваха от моето 
присъствие там, за да се върнат за пръв път. 

Реколтата още стоеше, но те не можеха да я при-
берат поради липса на селскостопански сечива. Доби-
тъкът им беше откраднат. Главният поминък на града 
бе дърводобивът и търговията бе добре развита дори с 
отдалечени части на страната. Говореше се, че има 
около 400 дъскорезници по течението на малката река, 
преминаваща през селото, но почти всички от които бя-
ха разрушени. 

Нещо повече: жителите са били призовани за зап-
лащане данък върху къщите, които са били разрушени, 
и за освобождаването от военна служба на мъжете, ко-
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ито са били убити. Данъчните квитанции, които аз ви-
дях, изискваха за текущата година за недвижима собст-
веност, включително “теметуат”a – 64 767 пиастра, и 
за освобождаване от военна служба 39 472 пиастра. 
Мютесарифътb на Пловдив ми каза, че при все че фор-
малността по представяне искането за данъци е била 
извършена, то данъците не ще бъдат искани. И все пак 
дори така късно като края на септември, след като жи-
тото е било ожънато, не бе разрешено да бъде прибра-
но, докато не се заплати десятъкът. Жителите бяха под-
ложени на големи страдания, тъй като излагането им на 
капризите на времето и недостигът на храна бяха при-
чинили болести и дизентерия. Съществуваше също го-
лемият страх от техните мюсюлмански съседи и не без 
причина, тъй като по времето на моето посещение ви-
дях да седи заедно с пазачите на селото Хаджи Мехмед 
Ибеоглу, който бе изтръгнал със сила от жителите пари 
по време на клането, както и Бекташи Ахмед, наричан 
Медус, един от ръководителите на клането в църквата. 

Ахмед ага от Барутина, който е командвал клането 
беше награден по-късно с орден “Меджидие” и беше по-
вишен в „юзбашия”. 

БРИТАНСКАТА АНКЕТА 

 Тя е най-известна. От британска страна Батак е 
посетен от Уолтър  Беринг и от Джанюариъс Макгахан. 

 
a Данък върху доходите от занятия. 
b Управител на окръг. 
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Уолтър Беринг (Baring).17 Доклада си Беринг за-

вършва на 1 септември 1876. Първоначално той е отпе-

чатан в “The London Gazette”, а няколко месеца по-къс-

но, началото на 1877, влиза в № 1 за 1877 на серията 

английски парламентарни книжа, известни с името “Blue 

Books”. Текста, който давам тук, е от неговото българско 

издание.18 

“Батак. Сега трябва да опиша най-ужасната траге-

дия през цялото въстание, за която до неотдавна беше 

казано малко или нищо. 

Меджлисът на Пазарджик, след като научил, че в 

това село се извършват приготовления за бунт, наредил 

на Ахмед ага от Доспат да го нападне. Той, след като 

обединил силите си с тези на Мохамед ага от Дорково, 

се отправил, за да изпълни тази заповед. След като 

пристигнал в селото, призовал селяните да предадат 

оръжието си, което те отказали да направят, тъй като не 

му се доверили. Последвала безцелна битка, която тра-

яла два дни, като едва ли е била нанесена загуба на 

която и да е от двете страни. На 9 майa, виждайки, че 

нещата вървят зле и отвън не идва помощ, жителите 

водили преговори с Ахмед, който тържествено се зак-

лел, че ако предадат оръжието си, от главите им няма 

косъм да падне. Известна част от населението за неин 

късмет се възползвала от тези преговори и успяла да 

избяга. Селяните повярвали на клетвата на Ахмед и 

предали оръжието си, но това искане било последвано 

                                                 
a Батак е разгромен на 2/14 май [б. Й. М.] 
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от друго – да дадат всичките пари на селото, което, 

разбира се, също трябвало да бъде прието. 
Едва били предадени парите и башибозуците се 

спуснали върху хората и ги изклали като овце. Голям 
брой хора, вероятно около 1 000 или 1 200, се приютили 
в църквата и църковния двор, който бил заграден със 
стена. Самата църква е солидна сграда и устояла на 
всички опити на башибозуците да я подпалят отвън. 
След това те стреляли през прозорците, а като се качи-
ли на покрива, откъртили керемидите и хвърлили върху 
събраните вътре нещастни човешки същества горящи 
главни и парцали, натопени в газ. Най-после вратата 
била насилена, клането извършено и църквата опожа-
рена отвътре. Едва ли някой се е спасил от тези фатал-
ни стени. Единствената останала жива, която можах да 
намеря, беше една стара жена – единствената от се-
демчленното си семейство. Когато вратата била наси-
лена и тя очаквала незабавна смърт, един турчин я 
хванал за ръката и казвайки “Ела, бабо, няма да ти 
причиня нищо”, я извел и й спасил живота. 

Гледката, която представляват църквата и църков-
ният двор, трябва да се види, за да може да се опише. 
Едва ли е погребан някой труп, хората лежат там, къде-
то са паднали, и трудно може да се пробие път до вра-
тата на църквата. Входът й е запречен от страшен труп, 
проснат през прага. 

Посетих тази долина на мрака и смъртта на 31 
юли, повече от два месеца и половина след клането, но 
смрадта беше все така непреодолима, че човек трудно 
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можеше да си проправи път в двора на църквата. На 
всяка стъпка по улиците лежаха човешки останки, гни-
ещи и разпадащи се на лятното слънце, тук череп на 
стара жена, сивите коси – все още на него, там изкуст-
вената плитка на някое нещастно момиче, разсечено на 
две от ятаган. Главата, която може би е била украсява-
на от нея, вероятно е била отнесена от някое от кучета-
та, които сега тук са единствените чистачи, за да бъде 
лакомо изядена. 

Вън до самото село преброих повече от 60 черепа 
в малка долчинка и от вида им беше очевидно, че почти 
всички са били отделени от тялото с брадва и ятаган. 
От остатъците женско облекло, разхвърляно наоколо, е 
ясно, че тук закланите хора са били жени. 

Има причина да се опасяваме, че някои от по-
богатите селяни са били подложени на жестоки мъче-
ния, преди да бъдат убити, с надеждата да предадат 
укрити ценности. Така Петрос Трендафилосa и дядо Не-
шо били печени на огън, а на Стоян Стойчов отрязали 
ушите, носа, ръцете и ходилата. 

Смятам, че се каза достатъчно, за да стане ясно, 
че на Ахмед ага и хората му се пада славата за извър-
шване на може би най-гнусното престъпление, опетни-
ло историята на нашия век. Бих казал, че на делата им 
съперничи само Нана Сахибb 19. 

                                                 
a Петър Трендафилов. Преводачът на Беринг е грък и затова 

преиначава имената на българите. [б. Й. М.] 
b Нана Сахиб – предводител на въстанието на сипаите в Ин-

дия (1857-1859). Сравнението на Беринг е неправилно, защото На-
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Колкото до броя на убитите, по-горе казах, че ги 

изчислявам на около 5 000. Зная, че някои други посоч-

ват по-голяма цифра, но както и да са нещата – дали 

изкланите ще наброяват стотици или хиляди, това в ни 

най-малка степен не намалява престъпността на убий-

ците. Намерението им било да бъдат изтребени всички, 

освен малкото момичета (може би около 80), които те са 

отвлекли, за да задоволят похотта си. Тези, които са из-

бегнали тази участ, дължат спасението си на своя къс-

мет, а не на внимателните грижи на съседите си. 

За този подвиг Ахмед ага получил ордена “Меджи-

дие”. 

И все пак иска ми се до известна степен да вяр-

вам, че турските власти не са знаели ужасите, извър-

шени в Батак, преди да го посетя аз. Селището се на-

мира в планината, на 8 часа път от Пазарджик, и е някак 

си трудно достъпно. Преди да отида, там не е бил ни-

кой, който би могъл достоверно да разкаже на властите 

за това, което е видял. Ако са знаели наистина, че мяс-

тото представлява купчина разлагащи се трупове, няма-

ше ли да вземат мерки да ги разчистят, преди аз да ви-

дя тази сцена. 

Един турчин, който ме придружи от Пазарджик и 

който по пътя гръмко осъждаше бунтовниците, изцяло 

смени тона си, когато видя какво бяха извършили съна-

родниците му. Беше обзет от ужас не по-малко от мен. 
                                                                                                        
на Сахиб е въстаник, а Ахмед ага – потушител на въстание. [б. Й. 
М.] 
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Докладът на Едиб ефенди относно Батак не под-
лежи на критика. Имам сведения, че той никога не е хо-
дил там. Бих искал само да му задам два въпроса: 

1. Беше ли цялото село, което е построено главно 
от камък, изгорено само поради няколко “bátisses en 
bois”a, запалени, за да се доближи църквата? 

2. Дали жените, обезглавени вън от селото, за кос-
тите на които се караха кучетата, когато ги видях, са 
убити в предполагаемия бой? 

Батак е било процъфтяващо село и активно търгу-
вало с дървен материал. Всички дъскорезници са изго-
рени и 30 000 оки желязо задигнато или разпиляно. Го-
ляма е също загубата на добитък – 1 000 чифта волове, 
2 000 крави, 5 000 овце и кози и 800 коня са отвлечени. 

Оцелелите жители живеят в дървени колиби, пос-
троени вън от селотоb, и се намират в страшна мизе-
рия, те са потресени от нещастието и даже не се опит-
ват да погребат мъртвите си. Видях някои от жените да 
седят върху развалините на къщите си, опявайки тъжно; 
други блуждаеха в църковния двор между труповете, 
докато няколко, изглежда, загубили ума си, тичаха нао-
коло, като скубеха косите си, удряха главите си и нада-
ваха пронизителни викове. 

                                                

Сега фактите за тази трагедия се намират в ръце-
те на турското правителство и негов дълг е да накаже 

 
a (фр.) – дървени постройки [б. Й. М.]. 
b Когато отидох в селото, там живееха около 250 души. Каз-

ват, че около 1 000 се намират в Пещера и другаде. Доста хора, 
главно жени, използваха отиването ми, за да се върнат в селото. [б. 
У. Б.]. 
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Ахмед ага и Мохамед ага за назидание, за да докаже на 
света, че порицава срамното им поведение.” 

Джанюариъс Макгахан (MacGahan). Роден през 
1844 в Ню Лексингтън, Охайо, в семейството на скромни 
ирландски емигранти. По време на Френско-пруската 
война (1870-71) е на учение в Европа и е нает от “Ню 
Йорк Хералд” да отразява събитията от френска стра-
на. Неговите дописки му печелят репутацията на един 
от най-добрите военни кореспонденти. Сетне вестникът 
го изпраща в Русия за да информира за вътрешните 
реформи и експанзията в Средна Азия. Тук американе-
цът се жени за руска аристократка (В. Н. Елагина), след-
ват журналистически мисии в Испания и Арктика. Когато 
започва Източната криза 1875-78, Макгахан поисква да 
дойде на Балканите, но “Ню Йорк Хералд” му отказва 
такова назначение. Обаче британският “Дейли нюз” при-
ема неговото предложение за сътрудничество и го пра-
ви свой специален кореспондент. Репортажите на Мак-
гахан от България стават широко известни и оказват 
много силно въздействие върху световната обществе-
ност. Макгахан умира от тифус през юни 1878, готвейки 
се да отразява работата на Берлинския конгрес.20 

Макгахан посещава Батак заедно със Скайлер, с 
когото се познава още от Русия. Своите впечатления 
описва в пространна дописка с дата 2 авг. 1876, която 
тук привеждам по едно от нейните български издания21. 

“Писмо трето. Батак: долината на смъртта и хо-
рата без сълзи 

Пазарджик, 2 август, 1876 г. 
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Предостатъчно ужаси ми бяха сервирани след 
вчерашното мое писмо. Няма нещо казано за турците, 
което да не вярвам сега. Нищо не би могло да се каже 
за тях, което аз да не сметна за вероятно и правдопо-
добно. Човек би помислил, че съществува известна гра-
ница за жестокостите, за които всяка дискриминация е 
невъзможна, където обикновено сравнение, пресмятане 
и мярка са поставени извън всякакъв въпрос. Но тази 
граница турците са вече преминали. Човек не може да 
ги следва повече. По пътя се издигат планини от 
страшни факти, зад които нищо не може да се види и 
безсмислено е всяко усилие да се върви по-нататък. 
Човек чувства, че е излишно да продължава да мери те-
зи планини и да решава дали те са с няколко метра по-
високи или по-ниски, или да търси къртичини между тях. 
Човек чувствува, че е видял достатъчно, че е време да 
отстъпи назад. 

Но нека ви разкажа какво видяхме в Батак: ние 
имахме известни трудности при напускането на Пе-
щера. Представителите на властта бяха обидени пора-
ди това, че г. Скайлер отказа да вземе турски чиновник 
с него, и заповядаха на жителите да ни кажат, че тук 
няма коне, а ние трябваше да оставим нашите каруци и 
продължим на седло. Но хората бяха толкова загрижени 
да отидем, че сами ни доставиха коне въпреки забрана-
та, като ги докараха първо без седла, за да покажат уж, 
че вършат това без охота. Ние попитахме дали биха 
могли да ни донесат и няколко седла. С голяма готов-
ност и с известна насмешка за начина, по който запове-
дите на мюдюрина бяха потъпкани, те донесоха и сед-
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лата. Най-после възседнахме конете и се приготвихме 
да потеглим. Цяла сутрин ние бяхме обсадени от същи-
те хора, които предната нощ ни бяха блокирали. Или 
поне те изглеждаха да бъдат същите, тъй като техните 
разкази бяха много сходни помежду си. 

Ние не можехме да направим нищо, освен да изс-
лушаме със съжаление няколко от тях – цял ден не би 
стигнал, за да се изслуша всяка отделна история на не-
щастия и страдания – и да дадем неясни обещания, че 
при нашето завръщане в Константинопол ще направим 
всичко, което е по силите ни, за да облекчим тяхното 
нещастие. Но дипломатическата помощ – уви! – е много 
бавна. Докато посланиците разменят ноти и вежливости 
и се канят един друг на обеди, докато изпращат предс-
тавител при Високата порта и получават обещания, в 
които никой не вярва, нещастният народ тук гладуваше 
и умираше. Мнозина от обкръжаващите ни решиха да 
се възползват от случая и да ни придружат до Батак, за 
да посетят своите разорени домове, а други задържаха 
юздите на конете ни, решени да ни накарат да ги изс-
лушаме, преди да тръгнем. Една жена хвана моя кон и 
го държа, докато не ми показа мястото, където куршум е 
пробол ръката й сега напълно неспособна за работа. И 
това беше най-малката от нейните горести. Мъжът й 
беше убит, а нейните малки дечица очакваха хляб от 
тази счупена ръка. Всичко това беше разказано на език, 
толкова сходен с руския, че аз можах да разбера голяма 
част направо, без преводач. Българският език е така 
близък с руския, че аз можех лесно да си въобразя, че 
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се намирам между селяните на Волга или жителите на 
Гостиний двор в Москва. Сходството е поразително и 
затова не е чудно защо руснаците съчувстват на тези 
хора. 

Човек забелязва подобно семейно приличие и в 
очите, такова каквото може винаги да се види между 
братя и сестри, които са изцяло различни едни от друг и 
по черти. Приличието изпъква в особеностите на изра-
жението, в движението на ръцете, в тоновете на гласа, 
дори в този странен, неопределен израз на лицето, кой-
то често при руския селянин прави невъзможно да се 
определи дали той се смее или плаче. Руснак, бълга-
рин, сърбин, черногорец и чех могат да се срещнат и 
разговарят, всеки на своя собствен език, и да се разбе-
рат един друг. Не може да не се очаква англичаните се-
верно от Темза да не съчувстват на тези южно от река-
та, ако последните бяха под турско господство, така как-
то нищо не може да спре тези славянски народи да си 
помагат един на друг, когато един от тях пъшка под 
чужд деспотизъм. 

Батак е разположен на около тридесет мили от 
Пазарджик, по права линия, високо в разклоненията на 
Родопите, които се простират южно от главната верига 
на Балкана. Пътят представляваше стръмна планинска 
пътека, проходима на места само с ловкостта на дива 
коза. При завръщането си научихме, че има по-хубав 
път, но нашият водач със своето ориенталско своенра-
вие беше избрал лошия. Ние образувахме странна, но 
малко тъжна процесия, когато се запъхтяхме по стръм-
ното. Първи вървяха нашите две заптиета в техните жи-
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вописни костюми, наежени с ножове и пищови, нашият 
водач, също така въоръжен до зъби, след това петте 
души, които съставляваха нашата група, възседнали 
мулета и коне, покрити отгоре с неописуеми седла и па-
радни конски сбруи, последвани от процесията на пет-
десет или шестдесет жени и деца, които се бяха реши-
ли да ни придружат до Батак. Много от жените носеха 
малки деца и тежък допълнителен товар, съдържащ 
провизии, облекло, готварски съдове или жътварски 
прибори, които те бяха изпросили или взели назаем в 
Пещера. Даже децата – малки момиченца, девет и де-
сет годишни – едва се мъкнеха по стръмната планина, 
превити под прекалено тежкия за тях товар. А трябваха 
пет или шест часа, за да достигнем до нашето предназ-
начение. 

След три часа пълзене по пътеките, които бяха 
толкова стръмни, че ние се видяхме принудени да сле-
зем от конете и да вървим половината от времето пеша, 
не съвсем безопасно от пропадане в някоя пропаст, ние 
се изкачвахме все по-високо и по-високо, докато ни се 
стори, че влизаме в самите облаци. Най-после се из-
мъкнахме от гъстата гора и попаднахме в прекрасна до-
лина, която простря богат килим от зеленина пред очите 
ни. Малка рекичка шумолеше и се провираше през нея, 
а над водата се очертаваше миниатюрна дъскорезница. 
Изглежда, че жителите на Батак са водели значителна 
търговия с дървен материал, който те обработвали от 
горите на околните планини. По-късно ние срещнахме 
голям брой такива малки бичкиджийници и дори ни ка-
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заха, че те били около двеста в самото градче и окол-
ността. 

Дъскорезниците са мълчаливи сега. Малката до-
лина и нейните богати, сочни склонове са били сигурно 
покрити с многобройни стада от овце и добитък. Нищо 
живо не се виждаше сега. Това малко красиво място бе-
ше самотно като гробище, сякаш с години живо същест-
во не е стъпвало по неговия богат чим. Изкачихме се по 
склона надясно и когато стигнахме до върха на хребета, 
който го отделяше от съседната долина, пред нас се 
откри красива панорама. Планините тук се простират в 
кръг, затварят парче земя около осем до десет мили в 
диаметър, значително по-ниска долу и набраздена с го-
лям брой падини и долове, които я прекосяват по всяко 
направление, като че ли се кръстосват и пресичат едни 
други, без ни най-малка проява на вододел. Тоя кръг 
изглеждаше по-скоро увеличена снимка на планините 
на Луната, отколкото каквото и да е друго, което би мог-
ло да мине през ума ми. 

Долу, на дъното на една от тези падини, зърнахме 
селище, до което нашият водач ни уведоми, че ще 
трябва още час и половина път, за да го достигнем. На-
истина то изглеждаше да бъде съвсем близко. Това бе-
ше Батак, който търсехме. Склоновете бяха покрити с 
малки ниви пшеница и ръж, позлатени от зрелост. Въп-
реки че нивите бяха узрели и презрели, въпреки че на 
много места пълните класове бяха прекършили стъбла-
та и сега лежаха на земята, нямаше никакъв признак от 
жътвари, които да правят опит да ги спасят. Нивите бя-
ха опустели, както и малката долина. Реколтата гниеше 
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в земята. След един час път ние се приближихме до 
градчето. 

Щом приближихме, нашето внимание беше при-
влечено от хайка кучета по наклона към градчето. От-
бихме се настрана от пътя, минахме през развалините 
на две-три стени, през няколко градини, пришпорихме 
конете по нанагорното към кучетата. Разярено те изла-
яха по нас и избягаха в съседните ниви. От седлото аз 
не забелязвах нищо особено, докато моят кон не се за-
пъна. Погледнах надолу и видях, че е стъпил върху чо-
вешки череп, отчасти скрит в тревата. Черепът беше 
напълно изсъхнал и оглозган, сякаш е бил там от две 
или три години, така добре бяха свършили своята рабо-
та кучетата. Няколко крачки по-нататък имаше друг че-
реп, а до него част от скелет – също така бял и изсъх-
нал. Колкото се изкачвахме по-нагоре, толкова повече 
намирахме кости, скелети и черепи. Но тук те не бяха 
така добре оглозгани, тъй като парчета полуизсъхнала, 
полуизгнила човешка плът прилепваше още по тях. 
Най-после пристигнахме на малко плато или площадка 
върху хълма, където земята беше почти равна с изклю-
чение на малко вдълбаване, където се показваше нача-
лото на падина. Насочихме се натам с намерение да 
пресечем, но изведнъж дръпнахме юзди с възклицание 
на ужас: точно пред нас, почти под краката на конете 
ни, се показваше картина, от която изтръпнахме. Гра-
мада от черепи, смесени с кости от всички части на чо-
вешкото тяло, скелети, почти цели, скапани дрехи, чо-
вешка коса и изгнило месо, събрано на мръсна купчина, 
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около която тревата растеше обилно. Заразяваща ми-
ризма, подобно на тази от умрял кон, се разнасяше нао-
коло. Тук кучетата намираха бързо храна и нашето нео-
чаквано приближаване ги прекъсна. 

По средата на тази грамада можах да различа 
малка форма на скелет, все още облечен в женска риза, 
черепа обвит в цветна забрадка, а кокалите на глезени-
те обути в изплетени чорапи, без стъпала, каквито но-
сят българските девойки. Ние погледнахме наоколо. 
Земята беше постлана с кости по всяко направление, 
където кучетата ги бяха замъкнали, за да ги глождят на 
спокойствие. Градчето лежеше на разстояние стотина 
ярда по-долу от нас. Гледано от нашето място, то на-
помняше нещо сходно с развалините на Херкулан или 
Помпей. 

Не беше оцелял нито един покрив, нито една сте-
на. Всичко беше маса от развалини, сред които се изди-
гаше и достигаше до нас дълбок, оплакващ стон, подо-
бен на оплакването, с което ирландците изпращат свои-
те мъртъвци. Стонът изпълваше малката долина и се 
възнасяше във вой. По-късно, когато влязохме в град-
чето, ние разбрахме този звук. Отново погледнахме 
грамадата от черепи и скелети пред нас. Забелязахме, 
че всичките са малки, и че парчета облекло, смесени 
между тях и пръснати наоколо бяха части от женски 
принадлежности. Тогава всички те са били жени и мо-
мичета. От седлото на коня аз преброих над сто черепа, 
без да включвам тези, скрити под другите кости на 
страхотната грамада, нито тези, разпилени надалеч и 
нашироко из нивите. Почти всички черепи бяха отделе-
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ни от останалата част на костите, почти всички скелети 
бяха без глави. Тези жени до една са били обезглавени. 
Ние се спуснахме към града. Сред разрушените стени 
на първата къща, до която дойдохме, видяхме жена, 
седнала върху купчина боклук, да се люлее насам-
натам, да изплаква някаква монотонна песен, полови-
ната изпята, половината изридана, с някаква дива раз-
дирателна мелодия. В своя скут тя държеше бебе, а 
край нея друго дете стоеше мълчаливо и търпеливо. С 
учудени очички то погледна към нас, когато минавахме, 
но жената не ни обръщаше внимание. Ние наострихме 
ухо да чуем какво говори тя и нашият преводач ни пре-
даде следното: “Къщата ми, къщата ми, бедната ми 
къщица; мъжа ми, мъжа ми, горкият ми мъж, скъпият 
ми мъж; къщата ми, милата ми къщица” и така ната-
тък. Тя повтаряше същите думи отново и отново, хиля-
ди пъти. В съседната къща имаше две жени, които се 
вайкаха по същия начин – едната възрастна, другата 
млада. Те повтаряха думи почти идентични: “Имах къ-
ща, а сега нямам нищо; имах мъж, а сега съм вдовица; 
имах син, а сега нямам утеха; имах пет деца, а сега 
нямам никого”. В същото време те се клатеха насам-на-
там, удряха се по главите и кършеха ръце. Жените се 
спасили от клането и току-що за пръв път се бяха за-
върнали у дома, възползвайки се от нашето посещение 
или това на г. Беринг. Те са могли да се завърнат много 
по-рано, но ужасът е бил толкова голям, че без присъс-
твието и покровителството на чужденец, те не са пос-
мели да сторят това. Сега те ще продължават с часове 
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да оплакват своите опепелени домове с тази странна 
погребална песен. Това беше обяснението на извива-
щия се вой, който бяхме чули горе на хълма. Колкото 
повече напредвахме, толкова повече плачът се увели-
чаваше. Някои от жените бяха седнали на купчините ка-
мъни, срутени върху подовете на къщите им. Други хо-
деха нагоре-надолу пред портите, кършеха ръце и пов-
таряха същите вопли на отчаяние. Малко сълзи имаше 
в тази всеобща скръб. Това беше суха, тежка, отчаяна 
скръб. Изворът на сълзите беше пресъхнал преди сед-
мици, но приливът на мъката и нищетата беше по-голям 
от всякога и търсеше да намери отдушник без тяхна 
помощ. Както се придвижвахме, повечето от хората се 
събираха на върволица след нас. Накрая се образува 
шествие от четиристотин или петстотин души. Скръбни-
те плачове на жените и децата ни следваха навсякъде, 
където отивахме. Аз вярвам, че никога вече няма да чуя 
такъв стон от техните обединени гласове, плач, който се 
издигаше чак до небето. 

Може би ще бъде добре, преди да продължа по-
нататък, да кажа нещо за Батак, така че читателят да си 
състави по-добра идея за това, което е станало тук. Ба-
так е бил селище от деветстотин къщи и с около 8 000 
или 9 000 жители. Тъй като липсват статистически дан-
ни от преброяване на населението и каквито и да е дру-
ги достоверни статистически сведения в Турция, невъз-
можно е да се каже точно броят на населението в което 
и да е селище. Обикновеното правило обаче да се смя-
тат пет души на къща едва ли е валидно за България. 
Българите подобно на руските селяни принадлежат на 
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старата патриархална традиция – бащи, женени синове, 
деца и внуци живеят заедно, под един и същ покрив, 
докато дядото умре. При всяка женитба на един от си-
новете нова соба се пристроява към старата къща. За-
едно с новото поколение семейството достига често 
двадесет или тридесет души, живеещи под същия пок-
рив, всички послушни и уважаващи главата на семейст-
вото. Следователно при определяне броя на населени-
ето по броя на къщите редно е да се смята средно осем 
или десет души на къща. Едиб ефенди твърди в своя 
доклад, че имало всичко на всичко само 1 400 жители 
на Батак. По-голяма безсрамна лъжа от тази никога не е  
била изричана дори от турчин. Г. Скайлер успя да се 
сдобие с данъчния списък за текущата година и устано-
ви, че 1 421 работоспособни мъже са подложени да 
плащат освободителен военен данък. Този брой на мъ-
жете във всяка друга европейска страна би означавал 
население от около 15 000, но тук не може да се даде 
повече от общо 8 000 до 9 000 души. Такъв е броят на 
населението в Батак, приет от самите местни жители, 
както и от тези в Пещера. 

Аз мисля, че хората в Англия и изобщо в Европа 
имат доста погрешна представа за българите. Винаги 
чувах да се говори за тях като за обикновени диваци, 
които не били по-цивилизовани от американските инди-
анци. Трябва да си призная, че самият аз, и то не много 
отдавна, не бях далеч от поддържане на същото мне-
ние. Аз бях учуден и вярвам, че повечето от моите чи-
татели ще се учудят, когато научих, че почти няма бъл-
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гарско село без училище. Тези училища там, където не 
са изгорени от турците, са в цъфтящо състояние. Те се 
издържат посредством доброволен данък, с който бъл-
гарите се самооблагат не само без да бъдат принудени 
от правителството, но и напук на всички спънки, създа-
вани от корумпираните турски власти. Образованието, 
което се дава в тях, е безплатно и всички – бедни и бо-
гати – се ползват от него. Няма българско дете, което 
да не знае да чете и пише. И накрая процентът на гра-
мотните в България е толкова голям, колкото в Англия и 
Франция. Питам се дали европейците, които говорят, че 
българите били диваци, са уведомени за тези факти? И 
друго, аз мислех, че изгарянето на българските села 
означава изгарянето на няколко колиби, направени от 
кал, които нямат голяма стойност в действителност и 
които могат да бъдат възстановени. Бях особено много 
учуден да установя, че множеството от тези села са 
наистина добре построени градове, със здрави каменни 
къщи, че в много от тях живееха сравнително значите-
лен брой хора, които бяха достигнали нивото на всички 
удобства, и че някои от тези села могат да служат за 
пример на много английски и френски села. Истината е, 
че българите наместо диваци, за каквито ги смятаме, са 
в действителност трудолюбиви, упорити в работата, 
честни, образовани и мирни хора. Що се касае до въс-
танието, слаб опит за такова е имало в три или четири 
града, но в Батак не е имало никакви прояви и дори се 
вижда, че нито един турчин не е бил убит тук. 

Турските власти не претендират да е имало убити 

турци или пък жителите да са оказали някаква съпро-
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тива. Ахмед ага, който е ръководил клането, пристиг-

нал с башибозуците и поискал да бъде предадено оръ-

жието. Жителите отначало отказали, но все пак пред-

ложили да го предадат на редовните войски или на 

каймакамина в Пазарджик. Ахмед ага отказал да поз-

воли това и продължил да настоява оръжието да му 

бъде предадено на него и неговите башибозуци. След 

значително колебание и преговори това било направе-

но. Не трябва обаче да се предполага, че това оръжие 

е било специално приготвено от жителите за въстание. 

Оръжието е обикновено и всеки християнин или турчин 

го носи открито. Такъв е обичаят тук. Какво е послед-

вало предаването на оръжието, ще бъде разбрано най-

добре с продължение на разказа за видяното вчера. 

На мястото, където слязохме по главната улица на се-

лището, насъбралите се около нас хора ни показаха 

край пътя купчина от пепел. В нея можеха да се разли-

чат голям брой калцинирани кости. Тая купчина от из-

горени убити тела показва, че турците са правели 

празни и неуспешни опити да изгарят труповете. 

Малко по-нататък стигнахме до предмет, който ни 

изпълни с ужас и жалост. Това беше скелетът на младо 

момиче, не повече от петнадесетгодишно, захвърлено в 

хендека край пътя и отчасти покрито с отломките на 

разрушена стена. То беше все още облечено в женска 

риза. Глезените – обути с чорапи без стъпала, но мал-

ките крака, от които обувките са били смъкнати, бяха 

голи и поради това, че месото беше изсъхнало, наместо 
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да се разложи, изглеждаха съвършени. На черепа има-

ше дълбока рана. Богата кестенява коса, дълга почти 

ярд, висеше все още повлечена в праха. Трябва да се 

отбележи, че всички скелети на жени, намерени тук, са 

облечени само в женски ризи. Това нещастно дете оче-

видно е било съблечено само по риза, за да бъде пре-

търсено за пари и скъпоценности или от чиста брутал-

ност, след това изнасилено и убито. Ние говорихме с 

много жени, преминали всички етапи на мъчението, без 

последния. Процедурата, изглежда е била следната: 

турците хващали жена, събличали я внимателно по ри-

за, оставяли настрана ония дрехи, които са били ценни, 

и всички украшения и скъпоценности, които тя би могла 

да носи със себе си. Много от турците поемали грижата 

да я изнасилят, а последният от тях я убивал или не, 

съобразно каквото му е настроението. 

На следващата къща ни спря мъж, за да ни покаже 

останките на своя малък сляп брат, жив изгорен. Ви-

дяхме купчинка от изгорени и калцинирани кости. Гру-

бият селянин с мъжествено лице се свлече на земята и 

зарида като дете. Обезумял, изглежда, той не разбира-

ше, че нещастното сляпо момче е по-добре сега и че 

той би трябвало да благодари на турците, наместо да 

плаче за брат си. 

От другата страна на пътя имаше два скелета на 

деца. Те лежаха едно до друго, отчасти покрити с камъ-

ни и с ужасяващи удари на сабя по техните малки чере-

пи. Броят на децата, убити в тези кланета, е повече от 

огромен. Те са били често набождани на байонети. 
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Очевидци ни разказаха как видели малки бебета, набу-

чени на байонети и разнасяни по улиците на Батак и 

Панагюрище. Причината е проста. Когато мохамеданин 

убие известен брой неверници, той е сигурен, че ще 

отиде в рая независимо какви са неговите грехове. Мо-

хамед е възнамерявал вероятно, че само въоръжени 

хора би трябвало да се борят, но обикновеният мюсюл-

манин взема това предписание в много по-широк сми-

съл и брои също така жените и децата. С цел да надуят 

бройката тук, в Батак, башибозуците са удряли открито 

бременни жени и убивали неродени деца. С приближа-

ването към центъра на града костите, скелетите и чере-

пите ставаха все по-многобройни. Няма къща, под чии-

то развалини да не сме открили човешки останки. Ули-

ците покрай тях бяха също така покрити с кости. Пред 

много от портите жените ходеха нагоре-надолу и пров-

личаха погребална песен. Една от тях ме хвана за ръка 

и отведе вътре между стените; там, в един ъгъл, напо-

ловината покрити с камъни, лежаха останките на друго 

младо момиче, с дълги коси, безредно разпуснати меж-

ду камъни и прах. А майката просто пищеше в агония и 

биеше безумно главата си в стената. Аз можах само да 

се обърна и с разбито сърце да излезна навън, да я ос-

тавя сама с нейния скелет. Няколко крачки по-нататък 

друга жена седеше на прага, превиваше се и издаваше 

сърцераздирателни стенания, които прехвърляха гра-

ниците на моето въображение. Нейната глава бе скрита 

в ръцете й докато пръстите несъзнателно намотаваха и 
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скубеха косите й щом погледнеше в нейния скут, където 

лежаха три малки черепа с все още полепнала по тях 

коса. Как е могла майката да се спаси, а децата й да 

бъдат изклани? Кой знае? Може би тя е била извън 

градчето, докато е станало клането. Може би тя е оце-

ляла с бебе в ръцете, като е оставила трите малки да 

бъдат спасени от бащата. Или може би, най-ужасното 

от всичко, тя е била толкова поразена от уплахата, че е 

оставила своите три малки на съдбата и е спасила своя 

собствен живот чрез бягство. Ако това е така, не е чуд-

но, че тя скубе косите си по такъв ужасен, несъзнателен  

начин, когато погледне трите малки главици, лежащи на 

нейния скут. 

Сега вече се приближавахме към черквата и учи-

лището. Земята тук е покрита със скелети, по които ви-

сят парцали от дрехи  и парчета изгнило месо. Въздухът 

е тежък, с омайваща до припадък миризма, която се 

увеличава все повече с нашето придвижване напред. 

Всичко започва да става ужасно. Училището е от едната 

страна на пътя, черквата – от другата. Ако се съди по 

останалите стърчащи стени, училището е било обширна 

хубава сграда, годна да приеме двеста или триста деца. 

Под камъните и боклука, които покриват пода на висо-

чина от няколко фута, лежат костите и пепелта на 200 

жени и деца, живи изгорели между тези четири стени. 

Точно край училищната сграда има широка, недълбока 

яма. Две седмици след клането в нея били погребани 

сто тела. Но кучетата са ги изровили отчасти. Вода е 

напълнила ямата и сега тя се е превърнала в ужасен 
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резервоар за утайките от канализационната система, с 

плуващи наоколо или наполовина стърчащи в калта 

човешки останки. Наблизо, върху брега на малка рекич-

ка, която прекосява селото, има дъскорезница. Вирът 

под нейното колело беше пълен с мъртви тела, които 

плуваха из водата. Бреговете на рекичката са били по 

едно време буквално покрити с трупове на мъже и жени, 

млади момичета и деца, които са лежали там, разкап-

ващи се на слънцето, изяждани от кучетата. Но милос-

тивото небе изляло пороен дъжд над тях, малката ре-

кичка придошла, отвлякла телата и ги разпиляла далеч 

надолу по своите брегове, през тесните канали и тъм-

ните дефилета, под дебелите храсти и сенчестите гори, 

на четиридесет мили разстояние, чак до Пещера и дори 

до Пазарджик. Влязохме в черковния двор. Миризмата 

тук беше толкова лоша, че беше почти невъзможно да 

се пристъпи. Взехме тютюн в шепите си и като го дър-

жахме до носовете си, продължихме нашето разслед-

ване. 

Черквата не беше много широка, заобиколена от 

ниска каменна стена, затваряща малък черковен двор, 

около петдесет ярда широк и седемдесет и пет ярда 

дълъг. Отначало ние не забелязахме нищо особено. 

Зловонието беше толкова голямо, че едва можехме да 

погледнем около нас. Видяхме, че мястото е затрупано 

с камъни и боклук на височина от пет до шест фута по-

високо от нивото на улицата, и след инспекция открих-

ме, че това, което ни се стори маса от камъни и боклук 
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под нас, е в действителност огромна грамада от човеш-

ки трупове, покрити отгоре с тънка наслойка камъни. 

Целият черковен двор е изпълнен с тях на дълбочина 

от три до четири фута и ужасната миризма идва именно 

оттам. Няколко седмици след клането била получена 

заповед да бъдат погребани мъртвите. Но зловонието 

по това време станало толкова смъртоносно, че било 

невъзможно да се изпълни заповедта или дори да се 

остане в съседство до селото. Хората, изпратени да 

свършат тази работа, се задоволи с погребването на 

няколко тела, хвърлили малко пръст върху други, така 

както са ги намерили, а тук, в черковния двор, те напра-

вили опит да покрият безкрайната грамада от разкапани 

човешки тела с хвърляне на камъни и боклук през ог-

радната стена, без да посмеят да влезнат вътре. Те са 

постигнали това само частично. Оттогава кучетата са 

били на работа там и от тази чудовищна гробница сега 

можеха да се видят подаващи се глави, китки, крака, 

стъпала и ръце – в ужасна безредица. Казаха ни, че тук, 

само в този малък черковен двор, лежат три хиляди 

души и ние можем добре да го повярваме. Това беше 

ужасно зрелище – зрелище, което ще ни преследва цял 

живот. Малки къдрави главици се показваха там, в  раз-

капващата се маса, смазани под тежките камъни; малко 

краче, дълго колкото пръст, на което месото, преди да 

има време да се разложи, бе силно изсъхнало от ужас-

ната горещина; малки бебешки ръчички, протегнати, 

сякаш молеха за помощ; бебета, които са умрели учу-

дени от яркия блясък на сабята и червените ръце на 
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свирепооките мъже, които са я размахвали; деца, които 

са умрели сред писъци от уплаха и ужас; млади моми-

чета, погинали в плач, ридания и молби за милост; май-

ки, умрели в усилие да заслонят със слабите си тела 

своите малки дечица… Всички те лежат тук заедно, 

разпадащи се в една ужасна маса. Сега те са млъкнали 

завинаги. Няма сълзи, нито викове, нито писъци от 

ужас, нито молби за милост. Житото изгнива по нивите, 

а жътварите гният тук – в черковния двор. 

Погледнахме вътре в черквата, почерняла от изга-

рянето на дървените резби, но все още запазена, без 

особени повреди. Ниска постройка с нисък покрив, под-

прян с тежки и неравномерни арки, които изглеждаха 

високи само колкото едър човек да може да мине под 

тях. Това, което видяхме вътре, е ужасяващо до безу-

мие дори за мигновения поглед. Безброй тела, изгорени 

и овъглени, почернели тленни останки гниеха и изпъл-

ваха до половина самата черква, чиито ниски и мрачни 

арки изглеждаха още по-снизени и по-тъмни. Тяхната 

картина избождаше окото. Никога не съм могъл да си 

въобразя неща, ужасяващи до такава степен. Върнахме 

се обратно, отровени и убити, с виене на свят, доволни 

да излезем отново на улицата и да напуснем страшния 

дом на чумата. Обходихме селището и видяхме същите 

зверства стотици и стотици пъти. Навсякъде – скелети 

на мъже заедно с дрехите и плътта по тях да гният в 

безпорядък; черепи на жени с коси, провлечени в праха; 

кости на деца и бебета. Тук ни показват къща, в която 
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двадесет души са били изгорени; там – друга, в която 

дузина девойки се прикрили, били открити и до една 

изклани, както и предостатъчно го удостоверяват техни-

те кости. Навсякъде – ужаси след ужаси. 

В селището нямаше кучета. Когато жителите за-

почнали да се завръщат, кучетата били откарани и из-

бесени в покрайнините. Но аз видях една-две котки, 

угоени и мазни, да лежат самодоволно по стените и да 

гледат на нас със сънливи очи. Човек би попитал защо 

хората, които са сега в градчето, не погребват тези ске-

лети и кости, наместо кучета и котки да ги глождят Там, 

където селяните са успели да разпознаят костите на 

свои близки, те са направили известни опити да ги пог-

ребат. Но те нямат лопати да копаят гробове, а и сили 

не достигат от настъпилия глад. Освен това, повечето 

от останалите живи са жени; те правят безплодни уси-

лия да запазят телата на своите любими близки, като ги 

покрият с малко земя. Ние намирахме обилни доказа-

телства, че там, където костите са разпознати, за тях  

се полагаха нежни грижи. Видяхме много добре под-

държани гробове, украсени с цветя. Видяхме и други 

гробове, разкрити от дъжда и кучетата, да показват час-

ти от скелета, все още украсен с цветя. Видяхме чере-

пи, положени на земята, на прага или върху оградите на 

градините, с букети цветя върху тях. Това показваше, че 

някой се грижеше за тях и че този някой нямаше жела-

ние да ги погребе, да ги скрие от погледа си. Аз видях 

мъртвец, наполовина погребан, с изправено нагоре ли-

це, празните му очи  укорително втренчени към слънче-
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вото небе, с букет, грижливо поставен в устата. Но по-

вечето от скелетите и костите нямаше кой да се погри-

жи за тях. От осем или девет хиляди души, които са със-

тавлявали населението на селището, само хиляда и 

двеста, хиляда и петстотин са останали живи и те нямат 

нито сечива да копаят гробове, нито сили да използват 

лопатите, ако имаха такива. Но защо турските власти не 

са ги погребали? Турските власти ще ви отговорят, че 

са ги погребали и че са останали само няколко за пог-

ребване. 

От всички жестокости, безумия и престъпления, 

извършени някога от турците, клането в Батак е между 

най-страшните. От всички турски безумия и глупости 

оставянето на тези тела да лежат тук и да гният в про-

дължение на три месеца непогребани е вероятно най-

безумното и най-глупавото. Но това градче е разполо-

жено на трудно достъпно и отдалечено от главните пъ-

тища място. Турците никога не са помисляли, че евро-

пейци могат да дойдат и заврат носовете си тук. Затова 

и заявяват така цинично: “Християните не заслужават 

дори да бъдат погребани. Нека ги ръфат кучетата.” 

Ние говорихме с много от хората, но нямахме сър-

це да изслушаме в подробности историите на много от 

тях. Ограничавахме се просто да ги питаме за броя на 

загиналите от всяко семейство. Никой друг метод не би 

могъл вероятно да даде по-добра представа за ужасния 

характер на клането и начина, по който цели семейства 

са били унищожени. “Колко души имаше вашето се-
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мейство?” – питахме ние. – “Десет” – беше може би 

отговорът. – “Колко са останали живи?” – “Двама.” – 

“Колко бяхте вие?” – “Осем.” – “Колко са останали?” – 

“Трима.” – “Колко души бяхте вие?” – “Петнайсет.” – 

“Колко са останали?” – Пет.” И така нататък за се-

мейства, които са наброявали от пет до двадесет души 

и от които са останали по един до пет души. Стара жена 

дойде при нас, кършеше ръце и плачеше по същия бе-

зумен начин, без сълзи, за който вече говорих. Когато 

успяхме да я успокоим, за да чуем нейната история, тя 

ни разказа, че имала трима стройни, хубави синове – 

Георги, Иванчо и Стоян. Те били оженени за добри и 

работни невести – Райка, Стоянка и Анка – и имали 

дванайсет хубави дечица: Ангел, Драган, Георги, Иван-

чо, Летко, Асен, Богдан, Стоян, Тонка, Гинка, Марийка и 

Райка. Така че семейството е наброявало всичко девет-

надесет души, живеещи под един покрив. От цялото то-

ва цъфтящо семейство, от стройните и хубави синове, 

от работните невести и от дванайсетте хубави дечица 

останала е само тази стара, нещастна баба. Всички до 

един били жестоко изклани. От цъфтящото семейно 

дърво е останало само това безжизнено и изсъхнало 

стъбло и горката стара жена падаше на земята, биеше 

се по главата и пищеше в отчаяние. Възрастен мъж ни 

разказа за своя вуйчо Благой Христов, уважаван ста-

рейшина. Той имал пет женени синове, които имали 

двадесет и седем деца. Семейството наброявало общо 

с жените тридесет и девет души, събрани под един и 
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същ покрив. От това голямо семейство останали живи 

само осем души. 

Ако имахме време, можехме с часове да слушаме 

такива истории. В друго семейство от двадесет и пет 

души останали седем; в трето, двадесетчленно семейс-

тво, останали осем души. В много семейства, от десет 

до петнадесет души, останали от един до пет души. 

Множество са семействата, унищожени изцяло с нито 

един останал жив. Палачите, които са извършили това 

поголовно клане, не са черкези, както се предполагаше, 

а турци от съседните села, ръководени от Ахмед ага, за 

когото вече говорих. Батак е бил сравнително богат и 

преуспяващ. Той възбуждал завист и ревност у своите 

турски съседи и появилата се възможност за плячка, 

съчетана с религиозен фанатизъм и претекста за въс-

тание в друга част на страната, изкушили турците. Ах-

мед ага е ръководил кланетата, но не е бил наказан и 

няма да бъде наказан. Напротив, той е бил възпроизве-

ден в чин юзбашия и награден с ордени. 

Казаха ни, че голям брой деца и млади момичета 

били отвлечени. Знаеше се в кои турски села те са за-

държани, но турците отказваха да ги върнат на родите-

лите. Господин Скайлер получи впоследствие списък на 

осемдесет и седем отвлечени момичета и момчета с ука-

зание на имената и възрастта им и с указание на селата, 

в които те се намираха. 

А що се касае до сегашните условия за живот на 

хората, прибрали се отново тук, просто е ужасно да се 
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помисли. В покрайнините на градчето турските власти 

са построили няколко дървени навеса, под които завър-

налите се българи спят, но те нямат за препитание ни-

що друго освен това, което изпросят или заемат от сво-

ите съседи. В допълнение на това с дързък цинизъм и 

пълно пренебрежение към европейските искания идват 

заповедите на турските власти да се събират редовните 

данъци и военни облагания точно така, както това е 

ставало преди събитията. Ако поставите въпроса пред 

Високата порта в Цариград там ще отрекат този факт с 

най-благовидните протести и ще дадат най-дълбоки 

уверения и обещания, че всичко ще бъде направено, за 

да се помогне на пострадалите. Но навсякъде хората от 

изгорените селища идваха при г. Скайлер, за да засви-

детелстват един и същ факт: ако те не платят данъците 

и военните вноски, над тях надвисва заплаха да бъдат 

изгонени от заслоните и ъглите на съборените стени, 

където те са намерили временен приют. За тях е просто 

невъзможно да платят данъците, а какъв ще бъде ре-

зултатът от тези искания, трудно е да се предвиди. Пра-

вителството има голяма нужда от пари и трябва да ги 

намери. Всяко село трябва да изпълни своя редовен 

наряд от данъци. Живият трябва да плаща за мъртвите. 

Ние попитахме за историята на черепите и кости-

те, които видяхме горе на хълма при нашето пристигане 

в градчето, там, където кучетата лаеха по нас. Казаха 

ни, че това са костите на около 200 млади момичета, 

отначало пленени и специално запазени за съдба, по-

лоша от смъртта. Те били на разположение на своите 
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поробители в продължение на няколко дни – изгарянето 

и ограбването на града не е могло да бъде извършено 

за един ден – и през цялото това време до последния 

ден те са били подлагани на всичко възможно, което 

горките, безпомощни и треперещи момичета са могли 

да изживеят в ръцете на брутални диваци. Когато гра-

дът бил ограбен и опожарен и всички техни близки изк-

лани, тези нещастни млади създания, чиито най-големи 

грехове би трябвало да им осигурят спасение, чиито 

най-долни унижения би трябвало да им осигурят покро-

вителство, са били откарани посред бял ден на хълма, 

под усмихващия се небесен свод, и там безмилостно 

обезглавени и захвърлени да гният на грамада. 

Мистер Дизраели беше прав, когато си изпроб-

ваше остроумието с твърдение, че турците обикновено 

приключвали връзката си с хората, попаднали в ръцете 

им, по много експедитивен начин. По-експедитивен от 

затвора. Наистина турците са експедитивни. Мистер Диз-

раели, Вие сте прав. Откакто направихте вашата остро-

умна забележка, тези млади момичета лежат вече мно-

го дни тук, на грамадата.” 

ГЕРМАНСКАТА АНКЕТА 

Като “анкета” може да се окачестви и стореното 

от кореспондента на “Кьолнише цайтунг” д-р Карл 

Шнайдер (Schneider), който посещава Батак заедно с 

Макгахан и Скайлер и за който засега се знае твърде 

малко. Той е благоразположен към турците, но не скри-

ва истината за техните деяния.22 Тук помествам (откъс 
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от?) негова дописка под заглавие “Няма край на тур-

ските зверства”, препечатана във виенския в. “Konsti-

tutionelle Vorstadt-Zeitung” на 17 август 1876.23 

“[За този], който иска да добие истинска представа 

за неотдавнашната турска амнистия, приятелски наст-

роеният към турците “Kölnische Zeitung” представя съ-

ответната за това илюстрация с доклада на местния си 

кореспондент във Филипопол. Кореспондентът на рейн-

ския вестник описва посещението, което е направил 

заедно с други хора в станалото прословуто село Батак 

и представя картината на тамошната ярост на турците, 

от която му настръхват косите. Кореспондентът разказ-

ва дословно: 

“В началото на селото се беше събрала тълпа 

българи, които поведоха юздите на конете ни през се-

лото. Тук-таме [се виждаше] клекнала на земята жена, 

увесила глава на гърдите си и нареждаща безкрайна 

оплаквателна песен. Пред нея стърчаха от земята че-

репи или полузаровени ръце, това бяха останките на 

децата й. Тя опяваше: “Милостиви боже, имах пет де-

ца, пет хубави деца; сега те всички са умрели, какво 

да правя, какво да правя?” Хората се суетяха из камъ-

наците, ровеха из развалините, копаеха да търсят заро-

вените останки и изгорелите близки и навсякъде се но-

сеха оплаквания, придружени с кършене на ръце и ску-

бане на коси. Ако някой ги попиташе за тяхната скръб, 

те започваха с обикновена реч, после преминаваха в 

оплаквателна песен и така сменяха постоянно песента с 
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говора. Мъжете ни придружиха нагоре по хълма към 

първото място с труповете. Пътят беше постлан с детс-

ки черепи и кости; накрая лежаха около 150 бели скеле-

та, с малко дрехи още по тях. Гледката беше страшна, 

но по-страшни бяха разказите. Когато селото било ог-

рабено, тук са докарали жените и момичетата, отнели 

им всички пари и ценности, съблекли ги полуголи, отря-

зали им ушите и носовете, изболи им очите и след това 

ги заклали като добитък. Дошли кучета и загризали кос-

тите, защото били гладни. От височината слязохме в 

долината, покрай воденицата. Отпред стърчеше кърва-

ва греда, на нея са опирали жертвите врата си, за да 

падат главите им по-лесно. Пътят през селото до черк-

вата беше открита галерия с кости. Наляво и надясно 

[се виждаха] кости, увити в напоени с кръв дрехи, руси и 

кафяви плитки на полуобезобразените глави на моми-

четата; лицата им бяха съсечени, ушите им – полуотря-

зани. Ужасен мирис на трупове ни посрещна пред черк-

вата. Тя е заградена със зид, шест стъпки висок. Трева-

та между него и Божия дом бе изпълнена с вонящи тру-

пове на три крачки височина и само отгоре – няколко 

каменни плочи. Самата черква беше препълнена от раз-

лагащи се парчета месо, полуизгорени кости, опръскани 

с кръв дрехи. Един от българите повдигна каменните 

плочи и ни показа колко надълбоко са наслоените един 

върху друг трупове. Полуприпаднали се отправихме на-

вън.  
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Срещу черквата се намираше училището, в което 

се били укрили триста жени и деца; башибозуците за-

палили сградата и ги изгорили живи. Близо до училище-

то бе воденицата, във водите й насам и натам плуваха 

и сега още труповете на убитите. Близо до воденицата 

се простира едно мочурище докъм рекичката, която 

протича през долината; то бе пълно с трупове и изпаре-

нията му се прибавяха към зловонието на мърша от 

труповете. Пред един череп на дете лежеше майка в 

дълбока мъка, тя бе поставила в празните очни кухини и 

в устата без устни цветя и го опяваше с пронизителен 

плач. В нейно присъствие извадили очите на детето й и 

след това са захвърлили телцето му срещу стената. 

Навсякъде – хладнокръвно и кърваво клане. Както глед-

ката, така и съдържанието на докладите, разкъсваха 

сърцето, а също и обстоятелствата, при които са стана-

ли случките. Тук един възрастен българин започна да 

разказва историята на чорбаджия, който бил намушен 

жив на кол и така опечен на шиш. Едва бе заговорил и 

сълзите заглушиха гласа му; една жена продължи раз-

каза, но и нейните сили скоро я напуснаха, трети пое 

нишката по-нататък, докато стигна до най-грозното и 

всички, които стояха на група наоколо, избухнаха в плач 

и ридание. Една друга жена се промъкна със сила нап-

ред, тя искаше да разкаже своята история, но гласът й 

секна при първата дума, а също и сърцето й. Тя имала 

съпруг, петима синове и девет внуци – една фамилия от 

двадесет и един човека, всички били изчезнали и сега е 
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останала сама в света. В селото се намираха най-малко 

около 4 000 непогребани трупа. Батак е имал 900 къщи 

и според това населението му било най-малко 18 000 

[sic!] души. Останали са живи най-много 1 200 човека; 

ако приемем, че изчезналите са 1 000 души, тогава ос-

тават повече от 8 000 души, които трябва да се отнесат 

към кървавата сметка на Турция и за които досега не е 

получено никакво възмездие. На всичкото отгоре тук е 

пристигнал преди няколко седмици един бирник с да-

нъчна заявка от около 115 000 пиастра, като лепенка 

върху кървящата рана!” 

РУСКАТА АНКЕТА 

Според някои изследователи24 от руска страна Ба-

так посещава княз Алексей Николаевич Церетелев 

(1848-93), втори секретар в руското посолство в Цариг-

рад, временно изпълняващ длъжността руски вице-кон-

сул в Пловдив и най-деен участник в руската анкета, но 

документите по този повод, които той трябва да е оста-

вил, са неизвестно къде. Така че тук не могат да се при-

ведат свидетелства на руски очевидец за видимите бе-

лези в Батак през юли-август 1876 от Априлското въс-

тание там и неговото потушаване, но, както може да се 

съди от други изказвания на Церетелев, а и от цялост-

ната му позиция по въпроса, той би трябвало да е опис-

вал евентуално видяното в Батак по начин не по-раз-

личен от онзи, по който това правят Макгахан, Скайлер 

и Шнайдер. 
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ФРЕНСКАТА АНКЕТА 

От френска страна Батак трябва да е бил посе-

тен25 от Албен Розе (Albin Rozet, 1852-1915). Той за-

вършва право в Париж, после влиза в дипломацията – 

първоначално аташиран към посолството в Цариград 

(именно в това си качество обикаля България през 

1875-76), после две години престоява в Пловдив като 

секретар на Европейската комисия за организация на 

Източна Румелия, накрая е френски генерален консул в 

Кайро. През 1881 се връща във Франция и се посвеща-

ва на политика, като привърженик на Демократическия 

алианс на Поанкаре.  

Впечатленията си от Батак Розе отразява в отде-

лен анекс към доклад (озаглавен “Въстанието на Бал-

каните през май 1876 г. и кланетата в България”, с 

дата 2 авг. 1876) до посланика в Цариград граф дьо 

Бургоен, който анекс обаче засега не е известен на уче-

ните.26 Но пък познаваме друг документ на Розе от 16 

авг. 1876, озаглавен “Опровержение на доклада на Едиб 

ефенди”. Привеждам частта за Батак именно от този до-

кумент27, на който горе вляво са залепени изрезки от 

“Курие д’Ориан”, съдържащи франкоезичния вариант28 

на доклада на Едиб ефенди, а върху останалата част от 

съответните страници Розе дава своята преценка за 

написаното от турския официален анкетьор. Тук текстът 

на Едиб ефенди е даден в бележки под линия.  
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[Розе] “30.a Няма нищо вярно в цялата тази исто-

                                                 
a [Едиб ефенди] “ХХХ. Сега да минем към събитията в Батак-

кьой. Жителите на това село започнали да задържат и убиват много 

преминаващи оттам мюсюлмански търговци. При вестта за тези 

злодеяния, мюсюлманите от разположените в околностите на Дос-

пат-балкан села, бързо изпратили на място сина на споменатия Али 

ага, за да разбере какво става там; на свой ред и последният вед-

нага бил задържан от въстаниците. След като им станало известно 

това ново посегателство, както и слухът за въоръжаването и за 

явно извършващата се подготовка в споменатите села срещу мю-

сюлманите, последните бързо се въоръжили и всички се насочили 

към същите села за да защитят невинните и да изпреварят евенту-

ална, насочена срещу тях самите, атака. Междувременно, един 

български първенец след коленопреклонни молби успял да спаси 

от смърт сина на Али паша и постигнал неговото освобождаване; 

завръщането на последния при неговите близки предизвикало ис-

тинска радост. В това време доспатлиите, които отишли да питат за 

причините за тези размирици сред българските селяни, били пос-

рещнати от пушечна стрелба, което затвърдило техните опасения. 

Веднага потърсили подкрепление в хора и муниции и след като 

напразно приканили българите да се откажат от своите престъпни 

намерения, които вече били довели до много жертви сред тях, те 

накрая открили враждебни действия и започнали сражение. Трябва 

да се отбележи, че дори и тогава тези от християните, които поис-

кали милост, били обезоръжени и пощадени; но другите, които на-

мерили убежище в каменната селска църква и които упорствали да 

продължат борбата, докарали до крайно ожесточение мюсюлмани-

те. Именно тогава последните, за да ги принудят да напуснат свое-

то укритие, запалили няколко намиращи се в близост до църквата 

дървени постройки. След като най-сетне българите разбрали гро-

зящата ги опасност, те напуснали своето убежище и между тях и 

нападателите започнала ужасна битка. Установи се, за съжаление, 
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рия за Батак, такава каквато я разказва отоманският 
комисар. За нея говорих по следния начин в моя доклад 
от 2 авг. 1876 г.: “На […] май 1876 г. известен брой ба-
шибозуци под командването на бюлюк-башията Ахмед 
ага обкръжили село Батак. Най-напред селяните въз-
намерявали да се съпротивляват, но се оставили да бъ-
дат убедени да предадат своето оръжие. Веднага след 
това селото било подпалено от нередовните войски, ко-
ито започнали да убиват всички българи в това селище, 
без разлика на възраст и пол; огънят пощадил твърде 
малко къщи, всички те били разграбени; малцината оце-
лели от клането били заведени в околните села за да 
бъдат обърнати в исляма.” (Анекс) 

31.a Голям брой деца от Батак, както казах, били 

отвлечени от башибозуците, и каквото и да се говори, 

тяхното обръщане [в исляма] е сигурно. 
                                                                                                        
че в тази кървава борба жертвите както от едната, така и от другата 

страна, съотнесени към населението на това село, наброяващо 1 

441 души, били значителни. При мисълта за толкова нещастия и 

разруха човек не може да не прокълне онези, които, сеейки омраза 

и раздор сред това доверчиво и примитивно население, са го тлас-

нали към подобни отчаяни и жестоки деяния.” 
 Датата нечетлива (б. И.Т.). 
 Командир на рота (б. И.Т.). 
a [Едиб ефенди] “ХХХІ. Българският първенец, чиято благород-

на намеса бе спасила живота на сина на Али ага, разбрал сериоз-

ността на положението и след започването на битката преминал 

заедно с цялото си семейство на страната на мюсюлманите. Дос-

патлиите им осигурили безопасност в своите села и се погрижили 

за тяхната издръжка. Те направили същото и за децата, които на-

мерили след битката изоставени, без родители. Събрали ги и ги 
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32.a Едиб ефенди разбира колко сериозен е отп-

равеният към неговите сънародници упрек, че обръщат 

в роби своите врагове, и, без да привежда никакъв убе-

дителен довод, възклицава и отрича всичко. Проклама-

 
завели в мюсюлманските села; от тук води началото си и сензаци-

онната новина, че голям брой деца били отведени в робство от 

турците. Известно е, наистина, че, съгласно предписанията на мю-

сюлманския закон, останалите без подкрепа вдовици и деца трябва 

да бъдат поети и издържани от властта, докато могат да бъдат при-

ети в други селища. Някои мюсюлмански селяни са ги завели в 

своите села и са им осигурили средства за съществуване. След по-

тушаването на въстанието те едни след други са били върнати и от-

ново настанени по своите домове.” 
a [Едиб ефенди] “ХХХІІ. Само защото престъпни деяния на 

заклетите врагове на нацията са успели да посеят раздор сред 

различните групи население на една и съща страна, следва ли от 

това, че една част от това население може, във времето в което 

живеем, безнаказано да обърне останалите в робство? Това е 

твърдение, лишено от какъвто и да било здрав смисъл. Твърде е 

вероятно, предвид въпросните обстоятелства, малка част от хрис-

тияните жени и деца и до сега да са в мюсюлманските села, където 

са били прибрани от човещина, без изобщо да са отведени или 

държани като роби. Възможно е тези останали без дом и без подк-

репа нещастници сами да са подирили там подслон, като в замяна 

на получаваното гостоприемство да се отплащат с каквато могат 

помощ в домакинството. Онези, които разпространяват тези злона-

мерени слухове, несъмнено биха постъпили по-добре, ако инфор-

мират властта, че еди-кое си дете живее в такива и такива об-

стоятелства, в еди-кое си селище, и сигурно е, че тя ще побърза да 

го прибере оттам и да го предостави на родителите му или, при 

липса на такива, на неговите приятели и единоверци.” 
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ва.” 

цията на в[елики]я везир от 25 юли т. г. към валиите, 

генералите и пр. да се забрани на черкезите и остана-

лите нередовни [войски] да вършат подобни изстъпле-

ния над човешки същества, обаче, го опроверга

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 
ОБЯСНЕНИЯ ПО ПОВОД  

ПРЕПРАТЕНИ НА БАН ПИСМА  

Из едно автентично писмо на BBAW1 до  
Президента на ALLEA2 

Протестна нота срещу кампанията, насаждаща ом-
раза срещу берлинската историчка на изкуството Мартина 
Балева заради нейното изследване на нациообразуването 
на Балканите през 19 век 

Уважаеми Г-н Президент, 
Берлин-Бранденбургската академия на науките 

(BBAW) желае да докладва за случай на политическо 
охулване на научни резултати в България. 

Още през 2007 и сега през май 2011 отново историч-
ката на изкуството Мартина Балева, член на изследова-
телския персонал на BBAW, е била нападната от българс-
ки телевизии и вестници за нейния анализ на ролята на 
медиите в нациообразуването на Балканите през 19 век. 
Тя е била нападната най-вече заради нейния анализ на 
картината „Баташкото клане” (1892) от Антони Пйетровс-
ки, тъй като посочва, че тази картина не се основава на ав-
тентични снимки от 1876, годината на клането, а на сним-
ки, направени от художника през 1892. Тъй като тази кар-
тина в България се смята за символ на освобождението от 
Османската империя и на началото на България като не-
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зависима нация, Мартина Балева е обвинена, че създава 
невярна версия на българската история и че нейното изс-
ледване е лишено от научна коректност. Освен това, пре-
ди няколко седмици българската националистическа теле-
визия „Скат” и вестник „Република” поискаха Българската 
академия на науките да организира отнемане академично-
то звание (PhD) на Мартина Балева. Също така, заплахи 
бяха отправени и лично към нея. 

Берлин-Бранденбургска академия на науките протес-
тира срещу тази кампания срещу Мартина Балева. Ние 
мислим, че в свободен и демократичен свят като ЕС сво-
бодата на изследване трябва да бъде гарантирана. Също 
така, в Източноевропейските страни като България трябва 
да има възможност за публикуване на изследователски 
резултати, които не са съгласни с официалното мнение на 
обществото и държавата, без да бъдат заплашвани със 
смърт. 

Имейл от канцеларията на BBAW 

Изпратен: четвъртък 28 юли 2011 15.00 
До: Рюдигер Клайн3 
Предмет: Re: Fwd: протестна нота Мартина Балева 

Уважаеми Д-р Клайн, 
... 
Мартина Балева получи своя PhD през февруари 

2010 в университета „Фридрих-Александър” в Ерланген 
при проф. Ханс Дикел и проф. Щефан Трьобст (summa 
cum laude - с отличие). Тя работи в BBAW от януари 2010 
до август 2011 в интердисциплинарната изследователска 
група „Bildkulturen”. Сега получи стипендия Imre Kertez-
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№ 20. „Сцени от кланетата на Хиос“ (Йожен Дьолакроа, 1824, 
Музей Лувър – Париж) 
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№ 24. „Похищението на Ганимед“ (Рембранд, 1635, 
Галерия на старите майстори – Дрезден)
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Kolleg4 в Йенския университет, където ще започне през 
ноември. 

Според Мартина Балева на 3 юни 2011 телевизия 
„Скат” показала предаване, озаглавено „За вярата бъл-
гарска”. 

Проф. Илия Тодев от Института за исторически изс-
ледвания при Българската академия на науките 
(http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/XV-XIX_ITodev.htm) взел 
участие в това предаване, както и Валентин Касабов, един 
от журналистите, които я нападнали5 през май 2011. Пре-
вод6 на немски на частите, които засягат Мартина Балева 
и/или Илия Тодев, е прикачен7 към настоящия имейл. Лин-
кът към предаването на телевизия „Скат” не работеше 
повече, когато днес го погледнах. 
http://skat.bg/products.php?type=10&genre=4189&page=0 

За щастие, нищо не се е случило от началото на 
юни. Мартина Балева ще ни информира в случай, че й се 
случи нещо друго в бъдеще. 

Обяснения от проф. дин Илия ТОДЕВ във връзка 
с участие в предаване по ТВ „Скат” на 3 юни 2011. - 
Ако не е недоразумение, това, което се внушава за мен в 
изпратените от г-н Р. Клайн на г-жа Сл. Бърлиева8 мате-
риали (по повод оплакване от BBAW), вероятно ще трябва 
да се окачестви като клевета. За да се обоснова, ще ко-
ментирам пасажите, които могат пряко или косвено да се 
отнесат към мен. 

А. От „Послание от канцеларията на BBAW до 
Рюдигер Клайн”: 

1. „За вярата българска” се нарича предаването на 
ТВ „Скат”, което ежеседмично води о. Б. Саръев. Темата 
на предаването на 3 юни 2011 беше „Мит ли е Баташко-
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то клане и новомъчениците?” В него представих книгата 
си „Батак 1876 – мит или история” (изд. Кама, 2010) и 
отговорих на въпроси, свързани с нейната тематика. 

2. Не отговаря на истината твърдението, че немское-
зичният текст от въпросните материали съдържал „тези 
части [от предаването на 3 юни 2011], които засягат 
Мартина Балева и/или Илия Тодев”. Всъщност, става ду-
ма за отделни и тенденциозно подбрани откъси. Ето, на-
пример, мои думи от разговора, които не са преведени на 
немски и по които следва да се съди както за тона, така и 
за съдържанието на цялото ми участие в това предаване: 

[24:21] 
„- о. Боян Саръев: Всъщност, какво представлява ... 

коя е Мартина Балева? 
- Илия Тодев: Нямам чест да познавам тази дама. 

2006 година си спомням, че във в. „Култура” излезе един 
материал. Той беше анонсиран като „Кой създаде мита за 
Батак?” И тогава веднага се заинтересувах от текста, пре-
гледах го, направи ми впечатление всъщност, че в този 
текст се лансира идеята, че ... че за Батак, Баташкото кла-
не, Баташкото въстание, за Батак 1876 се говори като за 
мит. Тогава този текст не направи особено голямо впечат-
ление. Имаше нещо като полемика на страниците на в. 
„Култура”. Един колега, Наум Кайчев от СУ, отговори с ед-
на много вежлива реплика, размениха си с тази дама по 
една статия в „Култура” и така приключи всичко. На след-
ващата година, всъщност, тогава заедно с австрийския 
българист, той е австриец, всъщност, но в Берлинския 
свободен университет ... 

- о. Боян Саръев: Брунбауер. 
- Илия Тодев: Да, Улф Брунбауер. Доколкото раз-

брах, тя е изкуствоведка, прави дисертация, а пък той се 
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занимава с България след Втората световна война. Те са 
анонсирали един проект, който ... той беше анонсиран под 
същото заглавие „Мит ли е Баташкото клане?” Обаче 
веднага започна една медийна кампания и там нещата се 
размиха доста. Брунбауер смени няколко пъти доколкото 
разбрах заглавието на своя проект. Така че, автентичния 
проект аз лично не съм го видял, този, който беше от про-
летта на 2007. Самата медийна война от 2007 мисля, че 
всички я помнят достатъчно добре. Това мога да кажа ...” 

[31:53] 
„- о. Боян Саръев: Проф. Тодев, какъв е все пак ог-

ромният аргумент на Мартина Балева, че такова клане не 
е имало и че въобще въстание не е имало ... Всъщност, 
всичко започна и тя се аргументира с едно художествено 
произведение, една картина на полския художник Антонио 
Пйотров ... 

- Илия Тодев: Пйотровски.  
- о. Боян Саръев: Пйотровски. Това не е ли абсурд-

но, не е ли нито научно оправдано, нито исторически оп-
равдано [...] 

- Илия Тодев: Този подход сам по себе си аз не бих 
казал, че е лош: да се тръгне от една картина, да се нап-
рави анализ, да се търси съдбата на художника, неговите 
внушения, неговото вдъхновение откъде е дошло, как е 
нарисувана самата картина. Само по себе си за мен това 
не е лошо. В случая обаче има една голяма преднамере-
ност. [...]” 

Б. Относно “Из едно автентично писмо на BBAW 
до Президента на ALLEA”: 

1. Ако не е опит за манипулация, свидетелство за 
много съществена липса на релевантна осведоменост е 
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да се твърди, че картината на А. Пйотровски „Баташкото 
клане” била смятана в България за символ на освобожде-
нието от Османската империя и на началото на България 
като независима нация. 

2. През 2007 д-р М. Балева беше подложена на оже-
сточени критики в българските медии не заради това, че 
показала, че въпросната картина се основава не на автен-
тични фотографии от 1876, а на заснети от нейния автор 
инсценировки през 1892. Критиките бяха най-вече заради 
настоявания, че Баташкото клане било мит. 

3. Нито в предаването по ТВ „Скат” от 3 юни 2011, 
нито където и да било другаде, съм заплашвал д-р М. Ба-
лева - нито бих я заплашвал, нито бих одобрил каквато и 
да била заплаха по неин адрес.  

4. Никога не съм обвинявал въпросната дама в как-
вото и да било и не съм отправял нападки срещу нея. Ни-
то пък имам някакво отношение към каквото и да било 
предложение да се отнема академично звание на когото и 
да било.  

5. Изразявал съм по напълно академичен начин (как-
то добре личи в приведения по-горе откъс от това, което 
съм казал в предаването по ТВ „Скат” на 3 юни) мнение, 
че не съм съгласен, че Баташкото клане е мит. Заявявал 
съм, че смятам, че такова твърдение издава липса на про-
фесионализъм и на добросъвестно отношение към изсле-
дователските правила, както и че може би е повлияно от 
желание за съобразяване с извъннаучни интереси. 

6. Нито съм се опитвал, нито имам каквато и да било 
възможност по какъвто и да било начин, да накърня било 
свободата на научните изследвания, било свободата за 
публикуване на каквото и да било. 
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7. Искам също така да напомня, че по никакъв начин 
не може да ми се вменява отговорност нито за политиката 
на ТВ „Скат”, нито за това, което други участници във 
въпросното предаване са казали или направили. Аз отго-
варям единствено за собствените си думи. Още през май 
2007 от ИнИстИ ми беше възложено да изразя мнение по 
въпроса „Мит ли е Баташкото клане?” Това мнение бе-
ше представено на открито заседание на НС на ИнИстИ и 
после публикувано в „Сп. БАН” (2008, № 1, с. 13-19) Него-
вата есенция може да се изрази с думите ”Баташкото 
клане не е мит – то е история”. Аз няма да квалифици-
рам каква е ТВ „Скат”. Ще кажа само, че, все по поръка на 
ИнИстИ, съм участвал в дебат на тема „Мит ли е Баташ-
кото клане?” на форум, който като правило по идеологи-
ческа ориентация се преценява като диаметрално проти-
воположен на ТВ „Скат”. Имам предвид „Червената къ-
ща” (юни 2007). През настоящата година, все по темата 
„Мит ли е Баташкото клане?”, съм участвал в предава-
ния по БНТ, по TV7 и по bTV и съм публикувал текстове в 
списанията „История” и „Родознание” и в юбилейния вес-
тник „Памет за Априлци. 135 години Априлско въстание”. 
Разпространението на научни знания (включително чрез 
медии, участие в публични дискусии и пр.) е част от слу-
жебните ми задължения. Смятам, че това е оправдано, 
защото по този начин се внася академизъм в публичното 
пространство – инак там на тема „история” ще има главно 
невежество, шовинизъм и националнихилизъм. Най-кате-
горично настоявам, че както с участието си в предаването 
на ТВ „Скат” от 3 юни 2010, така и въобще когато съм 
вземал отношение по въпроса „Мит ли е Баташкото кла-
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не?”, аз просто съм изпълнявал своите академични задъл-
жения. 

Предвид изложеното дотук, протестирам срещу това, 
че BBAW и ALLEA, основавайки се единствено на непро-
верени твърдения, инсинуират по мой адрес пред ръко-
водството на БАН. Искрено се надявам, че става дума за 
недоразумение, което, след като се запознаят с настоящи-
те обяснения, BBAW и ALLEA ще пожелаят да изчистят – 
както за себе си, така и пред ръководството на БАН. 

03.09.2011



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
МНЕНИЯ  

ОТ ЕДНА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ДИС-
КУСИЯ НА ТЕМА „МИТ ЛИ Е БАТАК” 

 
From: "'llazarov' llazarov@karb.info  

[bulgarianscienceproblemsa]"  
<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 

To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  
Sent: Sunday, December 24, 2017 1:13 PM 

Subject: RE: Riddleb 

Още илюстрации на тезата че „Българската 
хуманитаристика не е част от световната”: 

Из заключителния доклад на Международната коми-
сия за оценяване на институтите на БАН от прегле-

да-оценяване през 2009 г: 

At times of Europeanization and globalization of his-
torical studies, the Institute of History’s research agenda still 
concentrates very much on the nation and the national. It 
has not yet reached the level of critical self-reflection, theo-
retical foundation and methodological innovation that Euro-
pean institutes should be aiming at. Traditional political his-
                                                 

a Това е Интернет-форум, „модератор” на който е химикът 
Лазарин Лазаров. 

b Гатанка. 
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tory is still very dominant, while other topics and approa-
ches remain an exception (e.g.: gender history; environ-
mental history) and are mainly taken forward by individuals, 
typically as a result of their exposure to such trends else-
where, and not as part a systematic methodological rejuve-
nation. 

As it stands, the Institute is oversized compared to its 
output and results. A substantial restructuring would be 
needed in order to make it more efficient and to enable it to 
catch up with the state-of-the-art internationally.a … 

From: Prof. ScD Ilia Todev <todevilia@yahoo.com> 
To: "bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com" 

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com>  
Sent: Monday, December 25, 2017 6:28 PM 

Subject: Re: Riddle 

                                                 
a По времето на европеизация и глобализация на историчес-

ките изследвания изследванията в Института са съсредоточени 
твърде много върху нацията и националното. Не е достигнато ниво-
то на критична самооценка, на теоретично задълбочаване и мето-
дологично обновяване към което се стремят европейските институ-
ти. Подчертано доминираща е традиционната политическа история. 
Той още не е достигнал нивото на критично самопознание, теоре-
тична обоснованост и методологическо новаторство, към които ев-
ропейските институти трябва да се стремят. Традиционната поли-
тическа история все още е силно доминираща, докато други теми и 
подходи остават изключение (напр. джендър историята, екологич-
ната история) и са дело на отделни учени – като правило в резултат 
на тяхно запознаване с подобни тенденции другаде, а не като част 
от системно методологическо обновление. 

В настоящия си вид Институтът е прекомерно голям в срав-
нение със своята продукция и резултати. Необходимо е основно 
преструктуриране за да стане той по-ефективен и да е в състояние 
да се издигне до най-високото международно ниво. 
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Честита Коледа!  
Уважаеми проф. Лазаров, 
С „оценката” от 2009, която цитирате, Институтът 

за история беше наказан, защото негови сътрудници 
публично поддържаха мнението, че Батак не е мит. 

Бихте ли искали да прочетете статията ‘Nor 
Prayers for Mercy’ на проф. R. Selcer, публикуванаa в на-
чалото на настоящата година, и да ми отговорите на 
следния въпрос: „Още ли смятате, че Батак е мит?” 

From: "ishopov@mail.bg [bulgarianscienceproblems]" 
<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 

To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  
Sent: Tuesday, December 26, 2017 1:37 PM 

Subject: Re: Riddle 

Уважаеми проф. Тодев, 
ЧЕСТИТА КОЛЕДА! Не Ви познавам, но искрено 

Ви благодаря за това, че ми дадохте възможност, на 
мен и участниците в този форум, да прочетем тази ве-
ликолепна статия. Да е вечна паметта на светците от 
Батак! 

Желая щастлива Нова година на Вас, д-р Лазаров и 
всички участници в Bulgarianscienceproblems! 

Проф. Иван Шопов 

[Л. Лазаров] 
From: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

[mailto:bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com]  
Sent: Tuesday, December 26, 2017 1:35 PM 

To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com 
Subject: RE: Riddle 

                                                 
a Вж. http://www.historynet.com/nor-prayers-for-mercy.htm 

http://www.historynet.com/nor-prayers-for-mercy.htm
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Професор Тодев, 
Батак е мит дотолкова, доколкото историческото 

събитие сега се описва в националната история и е 
влязло в националната памет. Колко е голяма разлика-
та от реалното събитие не мога да преценя – не съм 
специалист. 

Не е в това проблемът. Самият ръководител на 
проекта, залегнал в скандала от 2007 г., историкът от 
Свободния университет-Берлин Улф Брунбауер казва: 
„Никога не сме отричали, че клането се е случило, 
онова, което ни занимаваше, бе как функционира ко-
лективната памет”. 

Проблемът е следния – спряна е научна конфе-
ренция по тази тема, авторите на научен доклад са из-
гонени, Етнографският институт с музей към БАН пос-
тъпва ненаучно, излизайки с ненаучно становище, 
Председателят на БАН по това време (Юхновски) пос-
тъпва ненаучно, излизайки с ненаучна декларация от 
името на БАН, български учени със степени и звания 
постъпват ненаучно надавайки вой с ненаучни аргумен-
ти срещу научен доклад. Това позори българската 
НАУКА, показвайки ниското й ниво поне в областта 
на хуманитаристиката. 

Със съжаление констатирам, че не приемате оцен-
ката на международния одит за Института по история 
(БАН не може да приема само положителните оценки и 
да се тупа в гърдите). Хвърляте съмнение, че междуна-
родните експерти са оценявали Института по история 
само по научната му продукция. Ако, все пак, допуснем, 
че международните експерти са били повлияни в крити-
ката си от случая „митът за Батак” и че тяхната крити-
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ка е „наказание”, то тогава считам, че Институтът по ис-
тория е бил ПРАВИЛНО „наказан”. 

Ето какъв имейл получих навремето от Улф Брун-
бауер: 

From: Ulf Brunnbauer [mailto:ulf@zedat.fu-berlin.de]  
Sent: Friday, May 04, 2007 1:21 AM 

To: llazarov@inetnebr.com 
Subject: Re: INTERVIEW WITH A SCIENTIST  

OR WITH A BELLIGERENT NATIONALIST?a 

Dear Dr. Lazarov, 
I really enjoy the discussions in your news group. And 

the information about the interview with Georgi Markov was 
very illustrative indeed. It beggars my believe how people 
like Georgi Markov or Bozhidar Dimitrov can hold important 
positions in Bulgarian science and culture. 

Best wishes, Ulfb 

Не искам наново да разпалвам дискусия за скан-
дала „митът за Батак”. Той злепоставя българската 
наука. Утешителното е, че имаше гласове като следва-
щите: 

„Лично аз не зная нищо повече от вас за това да-
ли е имало, или е нямало Баташко клане, темата е 
отвъд моята компетентност. Това, което обаче 

 
a Интервю с учен или с войнстващ националист? 
b Скъпи д-р Лазаров, 
Дискусиите във Вашата новинарска група ми доставят истин-

ско удоволствие. Информацията за интервюто с Георги Марков бе-
ше много показателна. Не мога да повярвам, че сега хора като Ге-
орги Марков или Божидар Димитров могат да заемат важни позиции 
в българската наука и култура. 

С най-добри пожелания, Улф 



Батак в Априлското въстание 164 

зная, е, че когато на един научен колоквиум се отго-
варя с решения на общински съвет, забрани и дори за-
плахи, трябва всички да реагираме. Българската ис-
тория се превръща – за жалост трябва да кажа: от-
ново – в един вид примитивна религия, където няма 
институции, а приятели и врагове, няма аргументи, а 
окайване на собственото страдание и омраза към 
враговете. 

В науката има определени правила, господа - 
отидете на въпросната конференция, защитете те-
зите си, публикувайте ги в авторитетни списания. 
Именно така ще наложите своята позиция. Защото 
науката не е българска ...” 

(Ивайло Дичев) 

„Не е възможно тема, която беше подготвена да 
се превърне в научен дебат, да се политизира до та-
кава степен и на нашите колеги от чужбина да бъде 
показан пътя да си ходят ... 

Това е позор. Има правила, а те са: да изложиш 
своите аргументи против, да направиш академични 
публикации, да се позовеш на литература, на извори 
...” 

(Антонина Желязкова) 

From: "'Prof. ScD Ilia Todev' todevilia@yahoo.com  
[bulgarianscienceproblems]"  

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Tuesday, December 26, 2017 6:23 PM 
Subject: Re: Riddle 
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Проф. Лазаров, 
Предполагам, че сте прочели статията на R. Selcer 

– защо според Вас този американски професор не нари-
ча Батак „мит”? 

Освен това, как бихте обяснили пълното несъот-
ветствие между Вашата дефиниция за "мит" и дефини-
цията, която, например, дава на този термин известният 
философ Roger Scruton и която твърди, че митът е на 
първо място неистина:  

“Мит. – Невярно схващане, което 1) е от сим-
волично значение в емоционалния живот на неговите 
привърженици; 2) основава се повече на потребност 
от вяра, отколкото от рационално убеждаване; 3) 
асоциира се с разкази, които се приемат не като ис-
тория (или въз основа на исторически свидетелства), 
а като илюстрации или притчи; 4) надарено е със 
“сакрални” качества, които може да прехвърля върху 
асоцииращи се с него социални отношения и инсти-
туции или политическо устройство, придавайки им по 
този начин вид на легитимност.” (Scruton, R. A. Dictio-
nary of Political Thought. London, 2007) 

Кое в случая е наука – това, което твърдите Вие, 
или това, което намираме у авторитети като Selcer и 
Scruton?  

Имам още въпроси: 
Вие пишете: „Проблемът е следния – спряна е на-

учна конференция по тази тема, авторите на научен 
доклад са изгонени, Етнографският институт с му-
зей към БАН постъпва ненаучно, излизайки с ненаучно 
становище, Председателят на БАН по това време 
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(Юхновски) постъпва ненаучно, излизайки с ненаучна 
декларация от името на БАН, български учени със 
степени и звания постъпват ненаучно, надавайки вой 
с ненаучни аргументи срещу научен доклад. Това по-
зори българската НАУКА показвайки ниското й ниво 
поне в областта на хуманитаристиката.” 

Но какво общо има всичко това с Института за ис-
тория та да бъде той наказван? Кои са тези „ненаучно 
надавали вой” български учени – не трябва ли те да бъ-
дат назовани по име и да носят лична отговорност, ако 
са извършили някакво нарушение? Смятате ли, че за-
щитавате свободата на словото, твърдейки, че е пра-
вилно учени да бъдат наказвани заради изказани мне-
ния? 

From: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com 
[mailto:bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com]  

Sent: Tuesday, December 26, 2017 12:36 PM 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com 

Subject: Re: Riddle 

Бих препоръчал на проф. Лазаров и проф. Брун-
бауер да организират научна конференция "Митът Хо-
локоста" в Германия, например в Бухенвалд, със съ-
щите наивни обяснения, и да видим дали ще ги съдят и 
на колко ще ги осъдят. Ако бях по-злобен, вместо Бу-
хенвалд бих написал Тел-Авив: там нещата са по-су-
рови ... Та да видят що е то МИТ....  

С българите май е по-лесно да се подиграваш, и 
по-безнаказано ...   

 Й. Табов, ИМИ-БАН 
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От: "'llazarov' llazarov@karb.info  
[bulgarianscienceproblems]"  

bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  
Относно: RE: Riddle  

До: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  
Изпратено на: 27.12.2017 10:33  

Много сполучлив и добър контрааргумент пред-
лагате, проф. Табов. 

Въпреки че събитията в Бухенвалд (където съм 
бил) са много по-нови от тези в Батак, вече са доста-
тъчно отдалечени от времето за да може на научна кон-
ференция да се разглежда „Митът Холокоста”.  

Научна конференция с доклад на тази тема може 
спокойно да се проведе в Бухенвалд. 

В Тел-Авив... – наистина е трудно да си предста-
вим. Властите няма да я допуснат, а по медиите ще се 
излеят гневни спонтанни и организирани протести на 
граждани и политици. 

Каква ще е разликата? Ако конференцията е науч-
на, академичните учени в Израел ще запазят мълчание. 

From: "Петър Балабанов p_balabanov@abv.bg  
[bulgarianscienceproblems]"  

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Wednesday, December 27, 2017 5:36 PM 
Subject: RE: Riddle 

Абсолютно неспоучлив пример предлагате проф. 
Лазаров. Значи, ако вярваме на фактите, Холокост е 
имало. Но тъй като в науката има определено място за 
съмнение, може да се усъмним в тях и "академично" да 
ги интерпретираме. Проблемът Ви е, че смъртта на хо-
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рата - документирана, описана, доказана – си остава 
смърт, дори когато, воден от ПОЛИТИЧЕСКИ интереси, 
някой се опитва да я омаловажи или прикрие. А иначе, 
защо да не направим конференция, примерно в Окс-
форд, на тема "Превръщането на оборския тор в зла-
то според алхимиците от Средновековието и съвре-
менните технологии, които го доказват"? 

From: Prof. ScD Ilia Todev <todevilia@yahoo.com> 
To: "bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com"  

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com>  
Sent: Thursday, December 28, 2017 1:13 PM 

Subject: Re: Riddle 

Проф. Лазаров, 
Ще ми позволите, надявам се, да приема мълчани-

ето, с което удостоявате моите въпроси, за признание, 
че не сте в състояние да защитите твърдението си „Ба-
так е мит” – защото то не е наука, а, волна или невол-
на, пропаганда на неоосманистичната идеология. 

Батак не е мит, а история – и, когато става дума за 
това, никой истински учен не би си позволил да пренеб-
регва позицията на професионалните историци, които 
са изследвали този въпрос по изворите (какъвто е R. 
Selcer). 

Може би ще искате да знаете, че готвя нова книга 
за Батак и в нея като приложение смятам да публику-
вам репликите, които си разменихме (включително нас-
тоящата) - под заглавие "МНЕНИЯ ОТ ЕДНА КОЛЕДН-
НОВОГОДИШНА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „МИТ ЛИ Е БА-
ТАК”. 

Нали не възразявате? 
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2017-12-28 13:13 GMT+02:00  
To: 'Prof. ScD Ilia Todev' todevilia@yahoo.com  
From: [Л. Лазаров] [bulgarianscienceproblems] 

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 

‘Батак’ е едновременно мит и историческо съби-
тие. Историята е изградена върху митове и историогра-
фията (като метод) се стреми да установи реалностите. 
Би трябвало да знаете това. Учуден съм от нивото Ви. 
Мога да Ви кажа това въпреки че не съм историк. (В ос-
новата на историческите митове има реални събития; 
другото е легенди; Какъв ще е приносът на НОВАТА Ви 
книга? В състояние ли сте да представите обективно 
всички гледни точки?)  

ЛЛ 

From: "Lilia Gurova lilia.gurova@gmail.com  
[bulgarianscienceproblems]"  

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Friday, December 29, 2017 10:01 AM 
Subject: Re: Riddle 

Един въпрос с понижена трудност: Ако изследва-
нето на Мартина Балева и Улф Брунбауер върху "мита 
Батак" притежава наистина някаква научна стойност, 
защо то не е публикувано в международно реферирано 
списание? Нали "науката не е българска"? Като изклю-
чим двете статии на Балева във в. "Култура" (което не 
е научно издание), единствената публикация на двама-
та по тази тема, която може да претендира за научна, е 
в редактирания от тях самите сборник "Батак като 
място на паметта" (София: Изток-Запад, 2007).  

mailto:todevilia@yahoo.com
mailto:bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com
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С пожелания за весели празници,  
Лилия Гурова 

From: "'llazarov' llazarov@karb.info  
[bulgarianscienceproblems]"  

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Friday, December 29, 2017 11:04 AM 
Subject: RE: Riddle 

“The definition of history is a story or tale of what has 
happened or may have happened in the past”a 

http://www.yourdictionary.com/history 

“Myth and history are interdependent. They fertilize 
each other; and it is doubtful whether the one could exist 
without the other”b  

Peter Munz, The Philosophical Quarterly (1950-), Vol. 
6, No. 22 (Jan., 1956), pp. 1-16  

Re: Riddle 
From: Ilia Todev todevilia@gmail.com 

Dec 29 (1 day ago) 
To: <bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 

Проф. Лазаров, 
Тези цитати звучат напълно приемливо. Но пре-

дишното Ви твърдение („‘Батак’ е едновременно мит и 
историческо събитие. Историята е изградена върху 
митове и историографията (като метод) се стреми 

                                                 
a Дефиницията на историята е разказ или приказка за това, 

което се е случило или може да се е случило в миналото.  
b Митът и историята са взаимнозависими. Те се обогатяват 

взаимно; и е съмнително дали едното може да съществува без дру-
гото. 

mailto:llazarov@karb.info
mailto:bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com
mailto:bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com
http://www.yourdictionary.com/history
mailto:todevilia@gmail.com
mailto:bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com
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да установи реалностите.”) е пълна безсмислица – за-
щото историята се гради върху извори, „историогра-
фия” е друго име на научната дисциплина „история” 
(както и име на историята на самата историческа наука), 
а установяването на „реалностите” (от миналото) е ис-
тория. Така че, ако нормализираме Вашето изказване, 
то ще звучи по следния начин: „Историята е изградена 
върху митове (а не върху извори!) и историята се 
стреми да установи  историята.” Но да оставим това. 
Вие не сте историк и не сте длъжен да владеете този 
занаят – но сте длъжен да се съобразявате с признати-
те му майстори. 

Искам да Ви върна към оценката на международ-
ната комисия от 2009 за Института за история, която по-
служи като повод за моите възражения. Много важна, 
ако не и най-важна, роляa в инспектирането на Институ-
та за история през 2009 и в изготвянето на въпросната 
оценка играе Рюдигер Клайн, чиято компетентност и 
добросъвестност са под всякаква критика – както лесно 

 
a За нея може да се съди по следния текст в доклада на Ко-

мисията (Panel 4 Report: Social Sciences, Humanities, Acknow-
ledgements – http://www.bas.bg/images/doklad-mejdunarodna-
komisiq/Panel_Report_4.pdf): „Най-сетне, нашата работа нямаше 
да може да бъде свършена без подкрепата на персонала на Фон-
дация „Европейска наука” и Федерацията на европейските акаде-
мии на науките. Нашите специални благодарности са за Dr. Astrid 
Lunkes, Dr. Bernard Avril, Dr. Farzam Ranjbaran and Dr. Rüdiger Klein 
като научни секретари на отделните панели. Д-р Клайн и Dr. 
Ranjbaran бяха и секретари на Комисията по одита (Review Mo-
nitoring Committee) и координираха нейната дейност, като оказаха 
и помощ в подготовката на окончателните доклади.” 
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може да се заключи от неговото „послание” (забележе-
те, че не казвам „клеветнически донос”)a до БАН, което 
с моя отговор може да намерите на следния адрес: 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Ilija%20Todev/ITo
dev-Historical_animal.pdf. Това е линк към книгата ми 
„Човекът е историческо животно” –  въпросният текст 
се намира на с. 242 сл. Бихте ли искали да го прочете и 
след това да ми отговорите на въпроса: ”Може ли какво 
да е мнение на човек с такива деяния да се приема без 
много сериозни резерви?” Предполагам, че този текст 
ще представлява специален интерес и за г-жа Л. Гуро-
ва, във връзка с нейния „въпрос с понижена трудност”. 

Проф. Илия Тодев 

From: [Л. Лазаров] bulgarianscienceproblems-
owner@yahoogroups.com> 

2017-12-29 18:05 GMT+02:00  
To: Ilia Todev todevilia@gmail.com 

Ja poglednete sastavab na panela otzenil instituta vi - 
vsichkite li sa reshili da zatrivat bulgarskata istoricheska 
nauka? 
                                                 

a Вж. тук Приложение 2. 
b Един от членовете на панела беше проф. Marie-Janine Calic 

(Институт за история на Източна и Югоизточна Европа, Мюнхен, 
Германия), колежка на Улф Брунбауер. Именно тя, с още двама 
представители на Комисията, посети Института за история и у мно-
зина се създаде впечатлението, че нейното присъствие не е слу-
чайно, че чрез нея на У. Брунбауер се дава възможност за отмъще-
ние. Тогава това ми се стори несериозно. Щом обаче докладът на 
Комисията беше огласен и се видя колко несправедливо е оценен 
Институтът за история, тези подозрения вече не изглеждаха лише-
ни от резон. Специално у мен това убеждение се засили, когато се 
запознах със „сигнала” на Р. Клайн, секретар и на панела, и на Ко-

http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Ilija%20Todev/ITodev-Historical_animal.pdf
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Ilija%20Todev/ITodev-Historical_animal.pdf
mailto:bulgarianscienceproblems-owner@yahoogroups.com
mailto:bulgarianscienceproblems-owner@yahoogroups.com
mailto:todevilia@gmail.com
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Kolkoto do knigata Vi – imate mnogo avtoriteten re-
tzenzent i nauchen redaktor. Imahte li razreshenie ot Na-
uchnia savet da ja izdadete? 

From: Ilia Todev <todevilia@gmail.com> 
Date: 2017-12-29 18:32 GMT+02:00 

Subject: Re: Riddle 
To: [Л. Лазаров] bulgarianscienceproblems-

owner@yahoogroups.com 

Няма ли да препратите постинга ми до останалите 
членове на групата? Пуснах Ви го през gmail, защото не 
мина през Yahoo. 

From: Prof. ScD Ilia Todev <todevilia@yahoo.com> 
To: "jordan@tabov.com" <jordan@tabov.com>;  

"tabov@math.bas.bg" tabov@math.bas.bg 
Lilia Gurova <lilia.gurova@gmail.com>  

Sent: Sunday, December 31, 2017 1:44 PM 
Subject: Fw: Riddle 

Привет! 
Изпращам постингa, който смятам, че Ви интере-

сува и че не е стигнал до Вас. 
С пожелания за щастлива Нова година! 

Проф. Илия Тодев 

                                                                                                        
мисията  – срв. бел „а” и „b” на предишната страница. Тук вероятно 
не е неуместно да се вметне, че в случая у европейци като Клайн, 
който хал хабер си няма ни от български език, ни от българска ис-
тория, надали би трябвало да се търси вина – като изключим тяхно-
то невежество и може би наивност. Истинската вина е у българи, 
които са успели да се вредят за сведущи и добросъвестни – без да 
са нито едното, нито другото – и да влияят на такива като Клайн. (б. 
И.Т.) 

a С дата: Dec 29 (1 day ago) – вж. тук по-горе. 

mailto:bulgarianscienceproblems-owner@yahoogroups.com
mailto:bulgarianscienceproblems-owner@yahoogroups.com
mailto:tabov@math.bas.bg
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From: Jordan Tabov <jordan@tabov.com> 
To: Prof. ScD Ilia Todev <todevilia@yahoo.com>  

Sent: Sunday, December 31, 2017 3:21 PM 
Subject: Re: Riddle  

Благодаря!  
И моят последен отговор не се появи на форума - 

изпращам Ви го …  ЙТ 
"В състояние ли сте да представите обек-

тивно всички гледни точки?" 
Да се гони представяне на всички гледни точки – 

например очевидно грешни, очевидно тенденциозни, с 
тежки вътрешни противоречия ... с участие на извън-
земни ... това е безсмислица.  

Въобще в случая проф. Лазаров използва стран-
на терминология, чудя се къде я е видял. Бих му препо-
ръчал да прегледа "Идея за историята" на Колингууд ... 
малко старо четиво, но пък разбираемо. 

 Й. Табов, ИМИ-БАН 

From: Lilia Gurova <lilia.gurova@gmail.com> 

To: Prof. ScD Ilia Todev <todevilia@yahoo.com>  

Sent: Sunday, December 31, 2017 5:22 PM 

Subject: Re: Fw: Riddle 

Благодаря Ви! Наистина този мейл не е стигнал до 
мен по някакви причини. Съгласна съм с Вас, че има 
противоречие в позицията на Лазаров: не може веднъж 
да твърди, че целта на историята като наука е постига-
нето на истината за историческите събития и в същото 
време - че историята е "изградена от митове".  

Здрава, щастлива и успешна Нова година! 
ЛГ 
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From: Prof. ScD Ilia Todev  
<todevilia@yahoo.com> 

To: Lilia Gurova <lilia.gurova@gmail.com>  
Sent: Tuesday, January 2, 2018 10:35 AM 

Subject: Re: Fw: Riddle 

Привет - и ЧНГ! 
Благодаря за Вашия отговор - смятам да публику-

вам мненията, които си разменихме от Коледа насам, в 
новата си книга за Батак. Нали не възразявате? 

До скоро, ИТ 

From: Lilia Gurova <lilia.gurova@gmail.com> 
To: Prof. ScD Ilia Todev <todevilia@yahoo.com>  

Sent: Tuesday, January 2, 2018 11:19 AM 
Subject: Re: Fw: Riddle 

Пожелания за здрава, щастлива и успешна година 
и от мен!  

Не, не възразявам да включите това, което напи-
сах по повод "случая Батак" в новата си книга. Ще я 
очаквам с интерес! 

Поздрави, Лилия 

From: "'llazarov' llazarov@karb.info [bulgarianscienceproblems]" 
<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 

To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  
Sent: Wednesday, January 3, 2018 4:33 PM 
Subject: RE: BAS' Humanitarian Institutesa 

Драги колеги! 
Да се върнем към началото на дискусията за об-

ществено-научните и хуманитарни институти на БАН, 
която тръгна от моята статия 

                                                 
a Хуманитарните институти на БАН. 
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(http://www.mediapool.bg/balgarskata-humanitaristika-ne-e-
chast-ot-svetovnata-news273411.html), показваща че като 
цяло, както по качество и характер на научните публи-
кации, така и по интерпретация на някои хуманитарни 
ценности (в историята, етнологията) българската хума-
нитаристика не е в крак със световната. 

Оказа се, специално по отношение на историята, 
че все още има място за долнопробна комунистическа 
пропаганда (Петър Балабанов) и за конспиративни тео-
рии, че Европейският запад имал за цел да затрие бъл-
гарската историческа наука и Историческия институт на 
БАН (Илия Тодев). Дискусията показа ниското ниво на 
историческите изследвания в частност. … Аз прегледах 
наново доклада на 4-тата комисия (панел), оценила об-
щественонаучните и хуманитарни институти и намерих 
пълно потвърждение на отправените от мен критики … 

From: "'Jordan Tabov' jordan@tabov.com 
[bulgarianscienceproblems]" 

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Thursday, January 4, 2018 10:01 AM 
Subject: Re: BAS' Humanitarian Institutes 

"Европейският запад имал за цел да затрие бъл-
гарската историческа наука " 

Е, е, професор Лазаров, не знам защо намесвате 
Европейския Запад – става въпрос за фондации, регис-
трирани на Запад, но чиито пари идват от Югоизток и 
миришат на петрол. Не просто пари, а много пари ... За-
падни фондации и университети, западни политици, но 
... многото пари могат да си купят разни такива неща. 
Добре, че неотдавна се скараха в Турция и се разцепи-

http://www.mediapool.bg/balgarskata-humanitaristika-ne-e-chast-ot-svetovnata-news273411.html
http://www.mediapool.bg/balgarskata-humanitaristika-ne-e-chast-ot-svetovnata-news273411.html
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ха ...  Но това е политика, на политика мирише и вашата 
статия … Не е ли най-добре да караме така, както иска 
науката: да се стремим към истината? Без митове и 
политика?  

Прав сте, че българската хуманитаристика има 
доста трески за дялане, но подобно е положението в 
немалко европейски държави. За парите, които й се да-
ват, се справя някак си. И в БАН не по-зле, отколкото в 
университетите в Б-я. 

 Й. Табов, ИМИ-БАН 

From: "peter georgiev pageorgiev@yahoo.co.uk  
[bulgarianscienceproblems]"  

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Wednesday, January 3, 2018 8:19 PM 
Subject: RE: BAS' Humanitarian Institutes 

Аз мисля че днешния "батак" в науката и образо-
ванието е много по-важен от оня Батак, който всъщност 
нито е мит, нито друго, ами най-вече инструмент от ед-
на вековна пропагандна машина. … 

From: "Valentin Kanawrow v_kanawrow@abv.bg  
[bulgarianscienceproblems]"  

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Thursday, January 4, 2018 6:04 PM 
Subject: RE: BAS' Humanitarian Institutes 

Уважаеми г-н Лазаров … 
Вие пледирате за ре-форма на науката в България 

и в БАН. А що е то форма на науката? И как да ре-фор-
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мираме тази форма? Възможно ли е това изобщо? Как 
е възможно? ... 

Впрочем, Вие направихте една истинска концепту-
ална ре-форма. Написахте, че Холокостът е мит. Пре-
върнахте едно политическо зверство в мит. Сменихте 
неговия онтологичен статус. Поздравления! Това ли са 
познанията Ви в хуманитаристиката? Не смятате ли 
обаче, че след този „значим теоретичен успех“ трябва 
да се извините на милионите унижени, интернирани, из-
бити и изгорени, да поискате прошка от техните нас-
ледници? Ами Батак? И той ли е батак, както по недо-
пустим начин спрямо националното самосъзнание и по-
тресаващите събития се глуми един ваш колега? ... 

Валентин Канавров, проф. дфн 

From: "'Jordan Tabov' jordan@tabov.com 
[bulgarianscienceproblems]" 

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Friday, January 5, 2018 2:00 PM 
Subject: Re: BAS' Humanitarian Institutes 

… тази комисия не препоръчва закриване на ИИИ 
[Институт за исторически изследвания], а обратното; тя 
препоръчва стимулиране на БАН. 

Комисията препоръчва сливане на някои институ-
ти, но сред тях не е ИИИ. 

Особено ценен елемент в препоръките на тази ко-
мисия е акцентът върху стимулиране на качеството - 
да се стимулират по-добрите. А сравнението на ИИИ с 
други български академични звена по история - в други 
институции в Б-я - като цяло е в полза на ИИИ. … 

Й. Табов, ИМИ-БАН 
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From: "peter georgiev pageorgiev@yahoo.co.uk  
[bulgarianscienceproblems]"  

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Friday, January 5, 2018 10:18 AM 
Subject: RE: BAS' Humanitarian Institutes+gloomy sciencea 

…  
Докога случаят Батак, ще формира националното 

самосъзнание? Постоянното експониране на клането в 
Батак, извършено от башибозук, постига две цели:  

1) Насаждана на национален комплекс  
2) Насаждане на етническа омраза като част от 

общата националистическа и всъщност антибългарска 
пропагандна промивка – знай от раждането си кои са ти 
враговете, кои са ти благодетелите, без които няма 
България.  

Ученици от началните класове продължават да бъ-
дат водени там, за да "им се покаже как са клани бъл-
гарите от турците". Мислите ли, че това е История? 
Наука?  

Да се поставят Батак и Холокоста на една плос-
кост си е равносилно да оправдаеш фашисткия режим в 
Германия. Много жалко, ако не го съзнава учен-фило-
соф. И моето непрофесионално впечатление от исто-
рията като дисциплина в България, е че е жертва на 
тежка идеологизация, провинциализация и свеждането 
й в голяма степен до примитивен пропаганден инстру-
мент, почти опиум за някои. Например, Батак продъл-
жава да заема такова важно, централно място в препо-

 
a Хумантарните институти на БАН + потисната наука 
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даването на българска история, продължавам да твър-
дя – един чисто криминален акт … 

From: "Ivan Yanev novaistoria@gmail.com 
[bulgarianscienceproblems]" 

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Saturday, January 6, 2018 10:15 AM 
Subject: Re: BAS' Humanitarian Institutes+gloomy science 

... И всъщност след петвековното "гостуване", как-
во ни остава, освен да сме "благодарни", защото по 
време на него, ние имаме "стабилност" и "сигурност" 
и прочее подобни абсурдни тези, които тук-там се про-
карват. И Батак нито е мит, нито е криминален акт. Ба-
так е по-скоро геноцид, скотобойна и каквото и друго да 
се каже би било слабо за това ужасяващо клане. Баши-
бозукът е част от онази система, с която Високата порта 
държи в подчинение раята. Башибозукът няма как да 
съществува без благословията в Цариград. В тази връз-
ка онези, които се опитват да извинят османската власт, 
че едва ли не управляващите не са виновни, удрят на 
камък. И Батак е емблемата, а колко още кланета, изна-
силвания и прочее ужасии е имало, едва ли някога с 
точност ще узнаем, защото чужди журналисти не са 
присъствали на всички. ...  

Батак е част от историята и няма как да се заличи 
това ужасяващо петно, а и не е необходимо. Част от 
историята е и Руско-турската война, която довежда до 
освобождението на България, независимо какво казват 
русофилите и русофобите. ...  

Иван Янев 
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From: Snezhana Gocheva-Ilieva snegocheva@gmail.com  
[bulgarianscienceproblems]  

Sent: Friday, January 05, 2018 11:30 AM 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Subject: Re: BAS' Humanitarian Institutes+gloomy science  

… Батак не е никакъв "криминален акт" (с 5000 
жертви!), нито някакво изключение от системния гено-
цид над българите. Башибозукът не е криминална, а 
стандартна част от турската държавна машина на поро-
бителя. И че не е имало никакво "съвместно мирно съ-
жителство". Имало е вековни зверства, имало е въс-
тания и стотици хиляди невинни жертви ... Които не 
трябва да се забравят и чиято памет трябва да по-
читаме. От това никак не следва автоматично "насаж-
дане на омраза", макар, че това е най-естественото по-
следствие. Всякакво друго отношение е погрешно. 

С. Гочева-Илиева 
ПУ "Паисий Хилендарски" 

From: "'Jordan Tabov' jordan@tabov.com 
[bulgarianscienceproblems]" 

<bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com> 
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com  

Sent: Monday, January 8, 2018 10:12 AM 
Subject: Re: BAS' Humanitarian Institutes+gloomy science 

… мненията по темата "Митът Батак" тук про-
пускат един много важен аспект (според мен най-важ-
ния) - намесата и ролята на "Великите сили". 

След Кримската война Османската империя е 
стратегически съюзник на Англия и Франция, които, 
следвайки интересите си, са против стремежите на бъл-
гарите за свобода. Техните пропагандни машини зали-
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ват Европа с лъжи, че българското национално движе-
ние е организирано изцяло от руски агенти, че за Април-
ското въстание специално са дошли и се сражават за-
едно с въстаниците руснаци, казаци и сърби (песента 
"… пустите клисурци станали московци, а панагюрци 
– донски казаци ..." отразява информационната среда,
създавана от пропагандата на Турция, Англия и Фран-
ция). При това положение реакцията на българите мо-
хамедани, които са почти изцяло "башибозукът", поту-
шавал въстанието, има своята логика: те са защитавали 
(може би прекалено жестоко) собствените си домове, 
бащината си земя от чуждите агресори и чуждите агенти. 

След потушаването на въстанието усилията на из-
вестен брой западни журналисти (Анри Пиер дьо Вес-
тин, изпратен като специален дописник на в-к „Фигаро”, 
Макгахан и др.), дипломати (например американския 
консул в Цариград Скайлер), политици (Гладстон), пи-
сатели (В. Юго) като че ли временно успяват да изва-
дят наяве част от истината за него.  

Но, както може да се види от новите дебати за 
„Мита Батак”, това е било само временно. В наши дни 
отново виждаме в действие политиката "разделяй и 
владей" – лъжи с цел групи хора по българските земи  
да се противопоставят едни срещу други.  

Затова според мен в шумотевицата около „Мита 
Батак” няма смисъл да търсим наука, а политическа 
пропаганда – обичаен елемент на действията за реали-
зиране на политиката „разделяй и владей”. По-добре е 
да обясняваме, че голяма част от вината за жестокости-
те при потушаването на въстанието пада върху пропа-
гандните машини на Англия и Франция … 

Й. Табов, ИМИ-БАН
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определени акценти, запазвайки, разбира се, своята сърцевина на 

истинност”. Вярно е, че в една или друга своя употреба даден 

факт може да бъде деформиран; но евентуалните деформации 

(обозначавани – защо не? – като “мит”) винаги могат да се обосо-

бят съвсем конкретно – както, например, е в случая с помаците, 

чието участие в Баташкото клане понякога наистина се премълчава 

или даже отрича; но от такава манипулация самото клане не се 

превръща в мит – коректното описание на нейния резултат би било 

“митът за това, че помаци не са участвали в Баташкото клане”. 

Освен това, в такъв случай трябва да се внимава за капана на друг 

мит, който турци и туркофили упорито разпространяват през 1876-

77 и който някои днес се надяват да съживят – че османската власт 

нямала нищо общо с Баташкото клане: просто едни българи(-мю-

сюлмани) клали други българи(-християни). Това, че подобно гле-

дище е застъпено дори в текстове на почитаната в България фи-

лантропка лейди Странгфорд (Strangford, Viscountess. Op. cit., p. 44-

45), не го превръща в исторически факт. Вярно е, че както мнозина 

от потушилите Априлското въстание в Батак башибозуци, така и 

техният предводител Ахмед ага Барутанлията, са помаци; остана-

лите обаче са турци – и тъкмо те започват клането. Вярно е още, че 

Барутанлията е полицейски началник на Доспат, той потушава въс-

танието в Батак по нареждане на Пазарджишкия околийски съвет и 

за този си „подвиг” е повишен в чин и награден с орден. Т.е., отго-

ворността в случая е преди всичко на османската власт, тъй като 

тъкмо тя възлага на свой служител конкретна задача и после одоб-

рява нейното изпълнение. 
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20 Scruton, R. A Dictionary of Political Thought. London, 2007. 
21 Казано на специализирания език на логиката, като наука за 

правилното мислене, една сама по себе си неудачна (защото е 

твърде широка – навлиза в периметъра на алтернативното си поня-

тие, създавайки повече объркване отколкото яснота) и повече но-

минална (прескриптивна) дефиниция се обявява за напълно реална 

(дескриптивна). 
22 Така постъпва, например, Н. Кайчев, който много аргумен-

тирано оборва тезата на М. Балева, че българите след Освобожде-

нието уж били забравили случилото се в Батак, та трябвало худож-

никът Пйотровски да им създаде мита за Баташкото клане. Н. Кай-

чев още в заглавието на своята много вежлива реплика уточнява, 

че става дума за “национален разказ” (а не за “национален мит”) и, 

май не без тънка ирония, че текстът на Балева (който тя претенди-

ра да е нещо като деконструкция на “мита за Баташкото клане”) е 

просто “конкретна конструкция на историята на представите за 

Батак” – вж. Култура, № 24, 23 юни 2006; срв. и отговора на М. 

Балева – В: Култура, № 29, 8 септ. 2006. Лесно могат да се посочат 

и други неотдавнашни случаи на коректно боравене с “мит” – нап-

ример, Лори, Б. Разсъждения върху историческия мит “Пет века ни 

клаха”. – В: Историческо бъдеще, 1997, № 1. 
23 Само за сравнение – нека се опитаме да си представим 

какво би станало, ако правосъдието, например, в желание да угоди 

на постмодернизма откажеше да се съобразява с експерти и поста-

новеше, че няма да се води от демодирани понятия като “истина” и 

“справедливост”? Осведоменият читател лесно ще забележи, че с 

това сравнение аз оспорвам известната преценка на П. Нора, че на 

Историята не подобавало да бъде нито съдия, нито законодател. 

Но тъй като човек е осъден да се учи от опита, Историята, дори да 

се стреми към точно обратното, няма как да не бъде, освен всичко 

друго, и учителка – а по силата на това в определена мяра тя няма 

как да не бъде и съдия, и законодател ... 
24 За Беринг и неговия доклад вж. тук текста „Ахмед Барутан-

лията и Нана Сахиб”, както и Приложение 1. 
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25 Страшимиров, Д. История на Априлското въстание. Т. 3. 

Пловдив, 1907, с. 366 сл. 
26 Жечев, Н. Икономическото състояние на Батак в навечери-

ето на Априлското въстание. – В: Векове, 1975, № 1, с. 83-84, б. 1. 
27 Вж. тук по-долу Приложение 1.  
28 Пак там. 
29 Strangford, Viscountess. Op. cit., p. 43. 
30 Страшимиров, Д. Цит. съч. Т. 3, с. 402-403, 419-443. 
31 Жечев, Н. Цит. съч., с. 83-84, б. 1. 
32 Срв. Clarke, J. F. Americans and the April Uprising. – In: 

Clarke, J. F. The Pen and the Sword. Studies in Bulgarian History. Ed. by 

Dennis P. Hupchick. Boulder, 1988, p. 393, където се казва, че в слу-

чая важно е качеството, а не количеството – не дребнавите спорове 

за броя на убитите, а проявената необикновена жестокост при по-

тушаване на въстанието. За книгата на Кларк има българска рецен-

зия (Христов, Хр. Изследванията на Джеймс Ф. Кларк по българска 

история. – В: Исторически преглед, 1990, № 10), а през 2013 ней-

ната втора част бе издадена на български – вж. Кларк, Дж. Ф. Аме-

риканците откриват българите: 1834-1878 г. Изд. „Проф. Марин Дри-

нов”. С., 2013. 
33 Както е известно, така презрително бива наричан стреме-

жът да се уважават безусловно дошлите до нас следи от миналото. 

Напълно съм съгласен, че историкът е едва ли не длъжен да изпол-

зва инструментариума на различни спекулативни научни дисципли-

ни, най-вече на философията, която, пък, ако иска да се занимава с 

миналото, не би следвало да пренебрегва постиженията на истори-

ята – т.е., необходима е строга взаимност. Казано с метафора, за 

да не се получи както в известната басня, трябва историческият 

щъркел да знае да използва и философска чиния, а пък философс-

ката лисица – да може да си служи и с историческа стомна. 

Към „Батак 1876 – историко-живописни паралели и асо-

циации” 

1 Вж. тук текста „Ахмед Барутанлията и Нана Сахиб” 
2 Neuigkeits-Welt-Blatt, Nr. 189, 18 August 1876, S. 2 
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3 Бойчо [Ангел Горанов]. Цит. съч. 
4 Вазов, Ив. Цит. Съч., с. 211. 
5 Балева, М. Кой (по)каза истината за Батак. – В: Култура, № 

17 (2412), 5 май 2006. 
6 Вж. за това у Лавренов, Ц. Златю Бояджиев. С., 1958, с. 25-

26; Стефанова, Н. Книга за Златю Бояджиев. С., 1981, с. 70-71. 

Към „Батак 1876 – 140 години по-късно …” 

1 Вж. http://www.kmeta.bg/po-vreme-na-aprilskoto-vustanie-bili-
ubiti-poveche-myusyulmani-otkolkoto-bulgari; http: //www. infobulgaria. 
Info/news.php?itm=25565.  

2 Вж. тук по-долу Приложение 1. 
3 Пак там. 
4 Пак там. 
5 Пак там. 
6 Вж. тук по-горе, с. 56-57, 82-84. 
7 Тодев, Ил. Батак 1876 – мит или история? С., 2013, с. 296-

297, № 144. 
8 Срв. тук по-горе, с. 83-84. 
9 Selcer, R. Nor Prayers for Mercy. – In: Military History, January 

2017; срв. Дърева, В. Геноцид. За семантиката на понятията. – В: 
Дума, № 13, 19.01.2017; Idem. Лицето на злото. Баташкото клане в 
сп. Military History. – В: Дума, № 17, 25.01.2017). 

Към „Приложение 1” 

1 Вж. Драголова, Л., Д. Томова. Анкетни комисии за разслед-
ване на изстъпленията при потушаването на Априлското въстание 
през 1876 г. – В: Известия на Народна библиотека „Кирил и Мето-
дий”, Т. 14, 1978; Митев, Й. История на Априлското въстание 1876. 
Т. ІІІ. С., 1999, гл. ІV. 

2 Не е сигурно, че Едиб ефенди е посещавал Батак; напр., 

според Беринг той не бил стъпвал там – вж. тук, с. 116. За посеще-

нието на (някои членове на?) комисията на Саадулах бей вж. Огня-

нов, М. Батак – свидетелство на турски сановник. – В: Про & Анти, 

№ 19, 11-17 май 2007; срв. Драголова, Л., Д. Томова. Анкетни коми-

сии, с. 647. 

http://www.infobulgaria.info/news.php?itm=25565
http://www.infobulgaria.info/news.php?itm=25565
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3 И без друго в подробности непосредствените впечатления 

на А. Шопов, който като анкетьор на Екзархията обикаля пострада-

лите места, за Батак засега не са известни на науката, но за това, 

че той е посетил родопския градец, че е бил потресен от видяното и 

че подробно го е отразил в своите бележки съдим от негово писмо с 

дата 19 авг. 1876 (вж. Априлско въстание 1876. Сборник от доку-

менти. Ред. Ал. Бурмов. Т. І. С., 1954, д. 463, с. 555). През есента на 

1876 Шопов публикува като подлистник поредицата от събраните 

при тази обиколка материали (озаглавена “Едно пътуванье в Плов-

дивско” – В: Стара планина, І, № 22-30, 23 окт. – 20 ноемв. 1876), 

но сред тях отсъстват онези за Батак. Подробно за българската 

анкета вж. у Митев, Й. История на Априлското въстание 1876. Т. 3, 

с. 159 сл. От друга страна, давам текста на Едиб ефенди – тъй като 

той е неразделна част от съответния доклад на френския анкетьор 

Розе. 
4 Тук трябва да се уточни, че това са анкетьорите, така да се 

каже, от „първата вълна”; инак, проверките на място продължават 

и след лятото на 1876 – например, характер на анкета имат и впе-

чатленията на лейди Странгфорд (Strangford, Viscountess. Op. cit., p. 

43-44.) и на Р. Дж. Мор (Мор, Р. Дж. Под Балкана. Бележки за посе-

щение в Пловдивска област през 1876 година. С., 1992, с. 93 сл.), 

които идват в Батак през октомври 1876. 
5 За протестантските мисионери (вкл. Кларк) в България вж. 

Пантев, А. Историческата българистика в Англия и САЩ 1856-1919. 

С., 1986, гл. 1.3; Същият. Българският Април 1876 в Англия и САЩ. 

С., 1996, гл. 3.1; Несторова, Т. Американски мисионери сред бъл-

гарите 1858-1912. С., 1991. Българо-американски културни и поли-

тически връзки през XIX – първата половина на XX век. Съст. Ил-

чев, Ив., Пл. Митев. С., 2004. 
6 Вж. мнението на Кларк за въстанието и за последвалите ре-

пресии като цяло в писмото му от ян. 1877, публикувано у Strang-
ford, Viscountess. Op. cit., p. 65-69. 

7 Clarke, J. F. The Pen and the Sword, p. 424. 
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8 Clarke, J. F. Reporting the Bulgarian Massacres: “The Suffering 
in Bulgaria” by Henry O. Dwight & the Rev. James F. Clarke (1876). – In: 
Southeastern Europe, IV, 2 (1977). Тук използвам препечатката В: 
Clarke, J. F. The Pen and the Sword, p. 421 sq. 

9 Още преди срещата си с лейди Странгфорд (16 окт. 1876) 
Кларк започва своята благотворителна дейност в Батак – раздава 
храна и медикаменти и построява болница, която е така планирана, 
че по-късно да се превърне в училище; той посещава Батак 9 пъти 
и прекарва там 31 дни – вж. Strangford, Viscountess. Op. cit., p. 53, 
passim; Генов, Р. Лейди Странгфорд и английската филантропия в 
България. – В: Същият. Източният въпрос, Априлското въстание и 
английската филантропия: семейство Странгфорд и българите. С., 
2007, с. 30. 

10 Strangford, Viscountess. Op. cit., 52, 62. 
11 Clarke, J. F. Op. cit., p. 442. 
12 Ibidem, p. 437-438. 
13 В архива на Кларк могат да се намерят още сведения за 

видяното от него през лятото на 1876. Например, през 1877 той 
пише един отчет (датиран 30 април 1877, Самоков), който е озагла-
вен „Кратко описание на усилията за подпомагане на българи и 
на други пострадали от въстанието през май 1876” („Sketch of the 
Efforts for the Relief of Bulgarians & other Sufferers from the 
Insurrection of May 1876” – Централен държавен архив, КМФ 
19/443/В, І, 17, л. 89-110; срв. Генов, Р. Цит. съч., с. 30 с бел. 75 под 
линия). Този отчет е придружен от статистически таблици, с колонки 
за загубите. Специално за Батак данните са: всичките 587 къщи 
разрушени, убити 1805 души (мъже 594, жени 291, момчета 259, 
момичета 756 – това всъщност дава общо точно 1900 души, но към 
таблицата има бележка, че този брой следвало да се намали на 
(дори под) 1800, тъй като някои от смятаните за мъртви се завръ-
щали). (Сведенията в тази бележка дължа на колегата проф. Румен 
Генов, на когото благодаря най-сърдечно!) 

14 25 години по-късно той издава свои спомени за тази оби-
колка (Димитров, П. Спомени по изследванията на турските сви-
репства при потушаването на Българското възстание през 1876 и по 
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резултата от тия изследвания. С., 1901); това, което вижда в Батак 
четвърт век по-рано, той описва на с. 17-22. 

15 Цит. по Трайков, В., П. Шопов, М. Петрович. Юджийн 
Скайлер и българите. С., 1987, с. 5. 

16 Пак там, с. 152-155. 
17 За Беринг вж. тук текста „Ахмед Барутанлията и Нана Са-

хиб”. 
18 Митев, Й. Рапортът на Уолтър Беринг за турските жесто-

кости в България през 1876. – В: Известия на Държавните архиви, 
55, 1988, с. 198-200. 

19 За Нана Сахиб вж. тук текста „Ахмед Барутанлията и На-
на Сахиб”. 

20 Подробно за Макгахан вж. Уокър, Д. Макгахан. Животът и 
походите на един американски военен кореспондент. С., 2001. 

21 Макгахан, Я. 1844-1878. Биография, документи и материа-
ли. Съст. Т. Д. Димитров. С., 1977, с. 95-104; срв. и с. 50. Репорта-
жите на Макгахан бяха наскоро преиздадени – вж. Макгахан, Дж. 
Турските зверства в България. Съст. Цочо Билярски. Изд. „Skyprint”.  
С., 2017. 

22 За него вж. у Хаджикалчев, К. Спомени. С., 2006, с. 69 сл. 
23 На български, без да се посочва името на автора, е изда-

дена В: Априлското въстание 1876 в пресата на Австро-Унгария. 
Сборник от дописки, доклади, съобщения и статии от виенската 
преса. Съст. Д. Драндийски. Ред. В. Тилева. С., 1996, с. 432-433. 

24 Clarke, J. F. Americans and the April Uprising. – In: Clarke, J. 
F. The Pen and the Sword, p. 396; Митев, Й. История на Априлското 
въстание, т. 3, с. 269. Това твърдение, обаче, не е много сигурно – 
внимателният прочит на наличната документация (напр. Документи 
за българската история. Т. ІІ. Архив на Найден Геров. Ч. ІІ (1871-
1876). Ред. М. Попруженко. С., 1932, д. 232, с. 210-211, д. 243, с. 
223) по-скоро говори в полза на заключение, че Церетелев не е 
посещавал Батак през лятото на 1876, а своите сведения за онова, 
което се е случило там няколко месеца по-рано, взема от очевидци-
те Скайлер, Макгахан и Шнайдер. 

25 Вж. у Митев, Й. Френска анкета за жестокостите в Бълга-
рия през 1876 г. – В: Исторически преглед, 1989, № 5, с. 88, 93. В 
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историографията се срещат твърдения, че Батак през лятото на 
1876 е посещаван и от военния кореспондент на парижкия “Льо 
Фигаро” Иван дьо Вестин (Woestyne) (Глушков, Хр. Френската дип-
ломация на Балканите 1875-1886 г. В. Търново, 2007, с. 76), но те 
следва да се поставят под въпрос – наистина дьо Вестин възнаме-
рява да посети Батак, но, както изглежда, не успява (вж. Вестин, 
Иван дьо. В страната на въстаналите българи. С., 1971, с. 199 сл.). 
Последно за Франция и турските жестокости при потушаването на 
Априлското въстание вж. Глушков, Хр. Френската дипломация, с. 70 
сл. 

26 Пак там, с. 91 сл. 
27 Копие от него се пази в: Научен архив на Института за ис-

торически изследвания, А.К. ХІІ, Оп. 41, а.е. 71, л. 829 сл. 
28 Докладът на Едиб ефенди е публикуван на френски; освен 

из вестниците, той веднага е отпечатан и В: Parliamentary papers 
(Blue books). Turkey. No 5 (1876). London, 1876, p. 28 sq.; незабавно 
е преведен на български и излиза в два поредни броя на: Источно 
време, ІІІ, № 8, 24 юли 1876; № 9, 31 юли 1876. 

Към „Приложение 2” 

1 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften – Бер-
лин Бранденбургска академия на науките. 

2 All European Academies – Всички европейски академии (Ев-
ропейска федерация на националните академии на науките). 

3 Rüdiger Klein, изпълнителен директор на ALLEA, която е ба-
зирана в BBAW, Берлин. 

4 Стипендии „История на Източна Европа или съседни дис-
циплини”. 

5 По-късно се запознах с В. Касабов и специално го попитах 
за тази случка. Той ми отговори, че е бил не нападател, а нападнат 
и заплашен със смърт от страна на съпруга на Балева и за това се 
отнесъл към германски съд, който издал присъда срещу последния. 
Инцидентът е бил заснет и показан по ТV „Скат”. 

6 Двете приведени тук писма са на английски. 
7 Тук не давам прикачения файл, защото въпросното преда-

ване може лесно да се види на линка от следващото изречение, 
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който линк може на 24 юли 2011 и да не е работел – за разлика от 
всичките онези многобройни случаи, в които аз успешно съм го 
използвал. 

8 Научен секретар за хуманитарните и обществените дис-
циплини в БАН. 



 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ПРЕДГОВОР.......................................................................V 

„ЕДНА БЪЛГАРСКА ГОЛГОТА” ..................................... 1 

АХМЕД БАРУТАНЛИЯТА И НАНА 

САХИБ............................................................................62 

БАТАШКОТО КЛАНЕ – МИТ ИЛИ  

ИСТОРИЯ?.....................................................................71 

БАТАК 1876 – ИСТОРИКО-ЖИВОПИСНИ 

ПАРАЛЕЛИ И АСОЦИАЦИИ ........................................87 

БАТАК 1876 – 140 ГОДИНИ ПО-КЪСНО:  

ИСТИНИ, ПОЛУИСТИНИ И НЕИСТИНИ .....................93 

ПРИЛОЖЕНИЯ...............................................................100 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЧУЖДЕСТРАННИ  

АНКЕТИ ЗА ПОТУШАВАНЕТО НА  

АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В БАТАК.........................100 

Американската анкета.................................................101 

– Джеймс Кларк............................................................101 

– Юджийн Скайлер ......................................................104 

Британската анкета .....................................................111 



 Съдържание 

 

199

– Уолтър Беринг ..........................................................112 

– Джанюариъс Макгахан .............................................117 

Германската анкета (Карл Шнайдер).........................141 

Руската анкета (княз Церетелев) ...............................145 

Френската анкета (Албен Розе) .................................146 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОБЯСНЕНИЯ ПО  

ПОВОД ПРЕПРАТЕНИ НА БАН ПИСМА ...................151 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: МНЕНИЯ ОТ ЕДНА  

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ДИСКУСИЯ  

НА ТЕМА „МИТ ЛИ Е БАТАК” .....................................159 

БЕЛЕЖКИ И ПОЗОВАВАНИЯ ......................................183 

 



Илия Тодев 
БАТАК В АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ –  

И В БЪЛГАРСКАТА ПАМЕТ 

Корица 
ЖЕКО АЛЕКСИЕВ 

Редактор и коректор 
НИКОЛАЙ ПОППЕТРОВ 

Издателство 
”ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ” 

www.zstoyanov.com 
e-mail: office@zstoyanov.com 

Формат 16/60 х 90 
Печатни коли 13 + 1,5 ил. 

Печат 
„МИГПРИНТ ЕООД” 

http://www.zstoyanov.com/

	Batak 2019 1
	БАТАШКОТО КЛАНЕ – МИТ ИЛИ ИСТОРИЯ?
	БАТАК 1876 – 140 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: ИСТИНИ, ПОЛУИСТИНИ И НЕИСТИНИ 
	БЕЛЕЖКИ И ПОЗОВАВАНИЯ




