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Американският 
журналист Макгахан 
през 1876 г. написа 
истината

Възпоминания 
от Батак

Иван Вазов

От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?
Хе, там зад горите... много е далече,
нямам татко, майка: ази съм сирак,
и треперя малко, зима дойде вече.
Ти Батак не си чул, а аз съм оттам:
помня го клането и страшното време.
Бяхме девет братя, а останах сам.
Ако ти разкажа, страх ще те съземе.

Като ги изклаха, чичо, аз видях...
С топор ги сечеха, ей тъй... на дръвника;
а пък ази плачех, па ме беше страх.
Само бачо Пеню с голям глас извика...
И издъхна бачо... А един хайдук
баба ми закла я под вехтата стряха
и кръвта потече из наший капчук...
А ази бях малък и мен не заклаха.

Татко ми излезе из къщи тогаз
с брадвата в ръцете и нещо продума...
Но те бяха много: пушнаха завчас
и той падна възнак, уби го куршума.
А мама изскочи, откъде; не знам,
и над татка фана да вика, да плаче...
Но нея скълцаха с един нож голям,
затова съм, чичо, аз сега сираче.

Джанюариъс Макгахан: “Няма нещо казано за турци-
те, което да не вярвам сега. Нищо не би могло да се 
каже за тях, което да не сметна за вероятно и прав-
доподобно…”

А бе много страшно там да бъдеш ти.
Не знам що не щяха и мен да заколат:
но плевнята пламна и взе да пращи,
и страшно мучеха кравата и волът.
Тогава побягнах плачешком навън.
Но после, когато страшното замина -
казаха, че в оня големи огън
изгорял и вуйчо, и дядо, и стрина.

И черквата наша, чичо, изгоря,
и школото пламна, и девойки двесте
станаха на въглен - някой ги запря...
Та и много още дяца и невести
А кака и леля, и други жени
мъчиха ги два дни, та па ги затриха.
Още слушам, чичо, как пискат они!
и детенца много на маждрак набиха.

Всичкий свят затриха! Как не бе ги грях?
Само дядо Ангел оживя, сюрмаха.
Той пари с котела сбираше за тях;
но поп Трендафила с гвоздеи коваха!
И уж беше страшно, пък не бе ме страх,
аз треперех само, но не плачех веки.
Мен и други дяца отведоха с тях
и гъжви съдрани увиха на всеки.

Във помашко село, не знам кое бе,
мене ме запряха нейде под земята.
Аз из дупка гледах синьото небе
и всеки ден плачех за мама, за тата.
По-добре умирвах, но не ставах турка!
Като ни пуснаха, пак в Батак живях...
Подир две години посрещнахме Гурка!

Тогаз лошо време и за тях наста:
клахме ги и ние, както те ни клаха;
но нашето село, чичо, запустя,
и татко, и мама веки не станаха.
Ти, чичо, не си чул заради Батак?
А аз съм оттамо... много е далече...
Два дни тук гладувам, щото съм сирак,
и треперя малко: зима дойде вече.

Статията, която всеки българин 
трябва да помни до гроб! 

"Това дете беше едно момченце, сираче от Батак, което 
прибрах в къщата си - разказва Вазов - То слугуваше и 

ходеше на училище. Казваше се Иванчо. Детския му стил 
съм запазил в разказа."

(разказ от едно дете)

Учени признаха: 
бълГАрия е 
земятА нА 
нАй-ДревнАтА 
ЦивилизАЦия

турция ни 
дължи стотици 
милиарди 
само от данъка 
„Джизие“ 
по време на 
робството

Акад. Петър Иванов: 

На стр. 6 

От Батак 
съм, чичо. 
Знаеш ли 
Батак?
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От стр. 1

Ако нещо не е отразено от журналисти-
те в медиите, то не се е случило.

Журналистът Джанюариъс Макгахан е 
човекът, без който света, а вероятно и 
самите ние, нямаше да знаем какво точно 
се е случило в Батак и България след по-
тушаване на Априлското въстание

Американският журналист е човекът, кой-
то в поредица от статии, публикувани в 
английския вестник “Дейли Нюз” разкрива 
пред Европа истината за невижданите 
зверства по нашите земи. Днес е редно да 
си спомним за човека, разказал на света за 
тях

Няма нещо казано за турците, което 
да не вярвам сега. Нищо не би могло 
да се каже за тях, което да не смет-

на за вероятно и правдоподобно. Човек би по-
мислил, че съществува известна граница за 
жестокостите, за които всяка дискриминация 
е невъзможна, където обикновеното сравне-
ние, пресмятане и мярка са поставени извън 
всякакъв въпрос. Но тази граница турците са 
вече преминали. Човек не може да ги следва 
повече.

Нека ви разкажа какво видяхме в Батак:
Щом приближихме, вниманието ни бе привлечено 

от хайка кучета по наклона към градчето. Отбихме се 
настрана от пътя, минахме през развалините на две-
три стени, през няколко градини, пришпорихме коне-
те по нанагорното към кучетата. Разярено те излаяха 
по нас и избягаха в съседните ниви.

От седлото си не забелязвах нищо особено, докато 
конят ми не се запъна. Погледнах надолу и видях, че 
е стъпил върху човешки череп, отчасти скрит в трева-
та. Черепът беше напълно изсъхнал и оглозган, ся-
каш е бил там от две или три години, така добре бяха 
свършили своята работа кучетата.

Няколко крачки по-нататък имаше друг череп, а до 
него част от скелет – също така бял и изсъхнал. Кол-
кото се изкачвахме по-нагоре, толкова повече нами-
рахме кости, скелети и черепи. Но тук те не бяха така 
добре оглозгани, тъй като парчета полуизсъхнала, 
полуизгнила човешка плът прилепваше още по тях.

Малко по-надолу видяхме гледка, от която изтръ-
пнахме.

Грамада от черепи, смесени с кости от всички 
части на човешкото тяло, скелети, почти цели, 
скапани дрехи, човешка коса и изгнило месо, 

събрано на мръсна купчина, около която тревата 
растеше обилно. заразяваща миризма, подобна 

на тази от умрял кон, се разнасяше наоколо. 
тук кучетата намираха бързо храна и нашето 

неочаквано приближаване ги прекъсна.
По средата на тази грамада можах да различа 

малка форма на скелет, все още облечен в женска 
риза, черепа обвит с цветна забрадка, а кокалите на 
глезените обути в изплетени чорапи, без стъпала, 
каквито носят българските девойки. Наоколо земята 
беше постлана с кости по всяко направление, където 
кучетата ги бяха замъкнали, за да ги глождат на спо-
койствие. Градчето лежеше на разстояние от стотина 
ярда по-долу.

Гледано от нашето място, то напомняше нещо 
сходно с развалините на Херкулан или Помпей.

Не беше оцелял нито един покрив, нито една сте-
на. Всичко бе маса от развалини, сред които се изди-
гаше и достигаше до нас дълбок, оплакващ стон, по-
добен на оплакването, с което ирландците изпращат 
своите мъртъвци.

Стонът изпълваше малката долина и се превръ-
щаше във вой. По-късно, когато влязохме в градчето, 
разбрахме този звук. Отново погледнахме грамада-
та от черепи и скелети пред нас. Забелязахме, че 
всичките са малки, и че парчетата облекло, смесени 
между тях и пръснати наоколо, бяха части от женски 
принадлежности.

Тогава всички те са били жени и момичета. От седло-
то 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 отделени от останалата 
част на костите, почти всички скелети бяха без глави. 
Тези жени до една са били обезглавени. Ние се спус-
нахме към града. Сред разрушените стени на първа-

та къща, до която дойдохме, видяхме жена, седнала 
върху купчина боклук, да се люлее насам-натам, да 
изплаква някаква монотонна песен, половината изпя-
та, половината изридана, с някаква дива раздирател-
на мелодия.

В своя скут тя държеше бебе, а край нея друго дете 
стоеше мълчаливо и търпеливо.

С учудени очички то погледна към нас, когато ми-
навахме, но жената не ни обърна никакво внимание. 
Наострихме ухо да чуем какво говори тя и нашият 
преводач ни предаде следното: “Къщата ми, къщата 
ми, бедната ми къщица; мъжа ми, мъжа ми, горкия ми 
мъж, скъпия ми мъж; къщата ми, милата ми къщица” 
и така нататък.

Тя повтаряше същите думи отново и отново, 
хиляди пъти. В съседната къща имаше две 
жени, които се вайкаха по същия начин – ед-

ната възрастна, другата млада.
Те повтаряха думи почти идентични: “Имах къща. 

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-
натам, удряха се по главите и кършеха ръце. Жените 
се спасили от клането и току-що за пръв път се бяха 
завърнали у дома, възползувайки се от нашето посе-
щение или това на господин Беринг.

Те са могли да се завърнат много по-рано, 
но ужасът е бил толкова голям, че без присъ-
ствието и покровителството на чужденец, те не 
са посмели да сторят това. Сега те ще продъ-
лжават с часове да оплакват своите опепеле-
ни домове с тази странна погребална песен. 
Това беше обяснението на извиващия се вой, който 
бяхме чули горе на хълма. Колкото повече напред-
вахме, толкова повече плачът се увеличаваше.

Някои от жените бяха седнали на купчините камъ-
ни, срутени върху подовете на къщите им. Други хо-
деха нагоре-надолу пред портите, кършеха ръце и 
повтаряха същите вопли на отчаяние. Малко сълзи 
имаше в тази всеобща скръб.

Това беше суха, тежка, отчаяна скръб. Изворът 
на сълзите беше пресъхнал преди седмици, но при-
ливът на мъката и нищетата беше по-голям от всяко-
га 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. Скръбните плачове на жените и деца-
та ни следваха навсякъде, където отивахме. Вярвам, 
че никога вече няма да чуя такъв стон от техните обе-
динени 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. Батак е бил селище от деветстотин къщи и с око-
ло 8000 или 9000 жители.

Тъй като липсват статистически данни от пребро-
яване на населението и каквито и да е други досто-
верни статистически сведения в Турция, невъзможно 
е да се каже точно броят на населението в което и да 
е селище.

Мисля, че хората в Англия и изобщо в Европа имат 
доста погрешна представа за българите. Винаги чу-
вах да се говори за тях като за обикновени диваци, 
които не били по-цивилизовани от американските 
индианци. Трябва да си призная, че самият аз, и то 
не много отдавна, не бях далеч от поддържане на 
същото мнение. Бях учуден и вярвам, че повечето от 
моите читатели ще се учудят, когато научих, че поч-
ти няма българско село без училище. Тези училища 
там, където не са изгорени от турците, са в цъфтящо 
състояние. Те се издържат посредством доброволен 
данък, с който българите се самооблагат не само без 
да бъдат принудени от правителството, но и напук на 
всички спънки, създавани от корумпираните турски 
власти. Образованието, което се дава в тях, е без-
платно и всички – бедни и богати – се ползуват от 

него.Няма българско дете, което да не знае да чете и 
пише. И накрая процентът на грамотните в България 
е голям толкова, 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 български 
села означава изгарянето на няколко коли-
би, направени от кал, които нямат голяма 

стойност в действителност и които могат да бъдат 
възстановени. Бях особено много учуден да устано-
вя, че множеството от тези села са наистина добре 
построени градове, със здрави каменни къщи, че в 
много от тях живееха значителен брой хора, които 
бяха достигнали нивото на всички удобства, и че ня-
кои от тези села могат да служат за пример на много 
английски и френски. Истината е, че българите наме-
сто диваци, за каквито ги смятаме, са в действител-
ност трудолюбиви, упорити в работата, честни, обра-
зовани и мирни хора.

Що се касае до въстанието, 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-
тива. Ахмед ага, който е ръководил клането, пристиг-
нал с башибозуците и поискал да бъде предадено 
оръжието. Жителите отначало отказали, но все пак 
предложили да го предадат на редовните войски или 
на каймакамина в Пазарджик. Ахмед ага отказал да 
позволи това и продължил да настоява оръжието да 
му бъде предадено на него и неговите башибозуци. 
След значително колебание и преговори това било 
направено. Не трябва обаче да се предполага, че 
това оръжие е било специално приготвено от жители-
те за въстание. Оръжието е обикновено и всеки хри-
стиянин или турчин го носи открито. Такъв е обичаят 
тук. Какво е последвало предаването на оръжието, 
ще бъде разбрано най-добре с продължение на раз-
каза за видяното вчера. 

На мястото, където слязохме по главната улица на 
селището, насъбралите се около нас хора ни показа-
ха край пътя купчина от пепел.

В нея можеха да се различат голям брой калцини-
рани кости. Тая купчина от изгорени убити тела показ-
ва, 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 бе скелетът на младо 
момиче, не повече от петнадесетгодишно, захвърле-
но в хендека край пътя и отчасти покрито с отломки-
те на разрушена стена. То беше все още облечено в 
женска риза. Глезените Ч обути с чорапи без стъпала, 
но малките крака, от които обувките са били смъкна-
ти, бяха голи и поради това, че месото беше изсъхна-
ло, наместо да се разложи, изглеждаха съвършени. 
На черепа имаше 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 очевидно е било съблечено по 
риза, за да бъде претърсено за пари и скъпоценности 
или от чиста бруталност, след това изнасилено и уби-
то. Ние говорихме с много жени, преминали всички 
етапи на мъчението, без последния.

Процедурата, изглежда, е била следната: тур-
ците хващали жена, събличали я внимателно 
по риза, оставяли настрана ония дрехи, кои-

то са били ценни, и всички украшения и скъпоценно-
сти, които тя би могла да носи със себе си. Много от 
турците поемали грижата да я изнасилят, а послед-
ният от тях я убивал или не, съобразно какво му е 
настроението.

На следващата къща ни спря мъж, за да ни пока-
же останките на своя малък сляп брат, жив изгорен. 
Видяхме купчинка от изгорени и калцинирани кости. 
Грубият селянин с мъжествено лице се свлече на зе-
мята и зарида като дете. Обезумял, изглежда, той не 
разбираше, 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 

Статията, която 
всеки българин 
трябва да помни 
до гроб! 
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с камъни 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 бай-

онети. Очевидци ни разказаха как видели малки бе-
бета, набучени на байонети и разнасяни по улиците 
в Батак и Панагюрище. Причината е проста. Когато 
мохамеданин убие известен брой неверници, той е 
сигурен, че ще отиде в рая независимо какви са не-
говите грехове. Мохамед е възнамерявал вероятно, 
че само въоръжени хора би трябвало да се броят, но 
обикновеният мюсюлманин взема това предписание 
в много по-широк смисъл и брои също така жените и 
децата. С цел да надуят бройката тук, в Батак, баши-
бозуците са удряли открито бременни жени и убивали 
неродени деца.

С приближаването към центъра на града 
костите, скелетите и черепите ставаха 

все по-многобройни. Няма къща, под чиито 
развалини да не сме открили човешки останки. 
Улиците покрай тях бяха също така покрити с 
кости. Пред много от портите жените ходеха 
нагоре-надолу и провличаха погребална песен. 
Една от тях ме хвана за ръка и отведе вътре 
между стените, там, в един ъгъл, наполовина 

покрити с камъни, лежаха останките на 
друго младо момиче, с дълги коси, безредно 
разпуснати между 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 
оставя сама с нейния скелет.

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 осо-
бено. Зловонието беше толкова голямо, че едва мо-
жехме 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 открихме, че това, което 
ни се стори маса от камъни и боклук под нас, е в дей-
ствителност огромна грамада от човешки трупове, по-
крити отгоре с тънка наслойка от камъни. Целият чер-
ковен двор е изпълнен с тях на дълбочина от три до 
четири фута и ужасната миризма идва именно оттам. 
Няколко седмици след клането била получена запо-
вед да бъдат погребани мъртвите. Но зловонието по 
това време станало толкова смъртоносно, че е било 
невъзможно да се изпълни заповедта или дори да се 
остане в съседство до селото.

Хората, изпратени да свършат тази работа, се 
задоволили с погребването на няколко тела, 
хвърлили малко пръст върху други, така както 

са ги намерили, а тук, в черковния двор, те направи-
ли опит да покрият безкрайната грамада от разкапа-
ни човешки тела с хвърляне на камъни и боклук през 
оградната 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 Ч в ужасна безредица. Казаха 
ни, че тук, само в този малък черковен двор, лежат 
три хиляди души и ние можем добре да го повярваме.

на свят, доволни да излезем отново на улицата и да 
напуснем страшния дом на чумата. Обходихме сели-
щето и видяхме същите зверства стотици и стотици 
пъти. Навсякъде Ч скелети на мъже заедно с дрехи-
те и плътта по тях да гният в безпорядък; черепи на 
жени с коси, провлечени в праха; кости на деца и бе-
бета. Тук ни показват къща, в която двадесет души са 
били изгорени; там Ч друга, в която дузина девойки се 
прикрили, били открити и до една изклани, както пре-
достатъчно го удостоверят техните 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 скелети и кости, наместо кучета и котки да ги 
глождат.

Там, където селяните са успели да разпознаят 
костите на свои близки, те са направили из-
вестни опити да ги погребат. Но те нямат ло-

пати да копаят гробове, а и сили не достигат от настъ-
пилия глад. Освен това, повечето от останалите живи 
са жени; те правят безплодни усилия да запазят тела-
та на своите любими близки, като ги покрият с малко 
земя. Ние намирахме обилни доказателства, че там, 
където костите са разпознати, за тях се полагаха неж-
ни грижи. Видяхме много добре поддържани гробове, 
украсени с цветя. Видяхме и други гробове, разкрити 
от дъжда и кучетата, да показват части от скелета, все 
още украсен с цветя. Видяхме черепи, 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 желание да ги 
погребе, да ги скрие от погледа си. Аз видях мъртвец, 
наполовина погребан, с изправено нагоре лице, праз-
ните му очи укорително втренчени към слънчевото 
небе, с букет, грижливо поставен в устата. Но пове-
чето от скелетите и костите нямаше кой да се погри-
жи за тях. От осем или девет хиляди души, които са 
съставлявали населението на селището, само хиляда 
и двеста, хиляда и петстотин са останали живи и те 
нямат нито сечива да копаят гробове, нито сили да из-
ползуват лопатите, ако имаха такива. Но защо турски-
те власти не са ги погребали? Турските власти ще ви 
отговорят, че са ги погребали и че са останали само 
няколко за погребване. От всички жестокости, без-
умия 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 продължение на 
три месеца непогребани е вероятно най-безумното и 
най-глупавото. Но това градче е разположено на труд-
но достъпно и отдалечено от главните пътища място. 
Турците никога не са помислили, че европейци могат 
да дойдат и заврат носовете си тук. Затова и заявяват 
така цинично: “Християните не заслужават дори да 
бъдат погребани. Нека ги ръфат кучетата.”

Батак е бил сравнително богат и преуспяващ. Той 
възбуждал завист и ревност у своите турски съседи 
и появилата се възможност за плячка, съчетана с ре-
лигиозен фанатизъм и претекста за въстание в дру-
га част на страната, изкушили турците. Ахмед ага е 
ръководил кланетата, но не е бил наказан и няма да 
бъде наказан.Напротив, той е бил възпроизведен в 
чин юзбашия и награден с ордени. Казаха ни, че го-
лям брой деца и млади момичета били отвлечени. 
Знаеше се в кои турски села те са задържани, но тур-
ците отказваха да ги върнат на родителите. Господин 
Скайлер получи впоследствие списък на осемдесет и 
седем отвлечени момичета и момчета с указание на 
имената и възрастта им и с указание на селата, в ко-
ито те се намираха.

Попитахме за историята на черепите и костите, ко-
ито видяхме горе на хълма при нашето пристигане в 
градчето, там, където кучетата лаяха 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 свои-
те поробители в продължение на няколко дни – из-
гарянето 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 градът бил ограбен и опожарен и всич-
ки техни близки изклани, тези нещастни млади 
създания, чиито най-големи грехове би трябвало 
да им осигурят спасение, чиито най-долни униже-
ния би трябвало да им осигурят покровителство, 
са били откарани посред бял ден на хълма, под 
усмихващия се небесен свод, и там безмилостно 
обезглавени и захвърлени да гният на грамада. 

Сега вече се приближавахме към черквата и учи-
лището. Земята тук е покрита със скелети, по кои-
то висят 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 две-
ста или триста деца. Под камъните и боклука, които 
покриват пода на височина от няколко фута, лежат 
костите и пепелта на 200 жени и деца, живи изгоре-
ли 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 резервоар за утайките от  
канализационната система, с плуващи наоколо или 
наполовина стърчащи в калта човешки останки. На-
близо, върху брега на малка рекичка, която прекосява 
селото, има дъскорезница. Вирът под нейното колело 
беше пълен с мъртви тела, които плаваха из водата.

Бреговете на рекичката са били по едно време бук-
вално покрити с трупове на мъже и жени, млади мо-
мичета и деца, които са лежали там, разкапващи се 
на слънцето, изяждани от кучетата. Но милостивото 
небе изляло пороен дъжд над тях, малката рекичка 
придошла, отвлякла телата и ги разпиляла далеч на-
долу по своите брегове, през тесните канали и тъмни-
те дефилета, под добелите храсти и сенчестите гори, 
на четиридесет мили разстояние, чак до Пещера и 
дори до Пазарджик. Влязохме в черковния двор. Ми-
ризмата тук беше толкова лоша, че беше почти невъ-
зможно да се пристъпи. Взехме тютюн в шепите си и 
като го държехме до носовете си, продължихме на-
шето разследване.

Това беше ужасяващо зрелище – зрелище, 
което ще ни преследва цял живот. Малки 

къдрави главици се показваха там, в 
разкапващата 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 ужасната 

горещина; малки бебешки ръчички, 
протегнати, сякаш молеха за помощ; бебета, 
които са умрели учудени от яркия блясък на 
сабята и червените ръце на свирепооките 
мъже, които са я размахвали; деца, които 
са умрели сред писъци от уплаха и ужас; 

млади момичета, погинали в плач, ридания 
и молби за милост; майки, 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 из-
гарянето на дървените резби, но все още запазена, 
без особени повреди. Ниска постройка с нисък по-
крив, подпрян с тежки и неравномерни арки, които 
изглеждаха високи само колкото едър човек да може 
да мине под тях. Това, което видяхме вътре, е ужася-
ващо до безумие дори за мигновения поглед. Безброй 
тела, изгорени и овъглени, почернели тленни останки 
гниеха и изпълваха 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 така-
ва степен.

Върнахме се обратно, отровени и убити, с виене 
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Атанас Панчев, 
магистър по
"Културно-историческо наследство"

Началото на музейното дело в България 
се полага по време на Възраждането, най-
плодотворния период в духовния живот на на-
цията ни. Основна негова опора са читалищата - 
един типично български културен феномен, който 
и до ден днешен стои зад местните краеведи и 
ги подпомага в събирателската и научноизследо-
вателската им работа. Читалищата и възниква-
щите музейни сбирки към тях имат една основна 
задача - утвърждаването на българското наци-
онално съзнание. Чрез паметниците от нашето 
средновековие, чрез ликовете на славните ни 
царе възрожденските българи, четейки "История 
Славяноболгарская", добиват онова национално 
самочувствие, което ги подтиква на борба с фана-
риотите и поробителите.

Всички видни възрожденски дейци в една 
или друга степен са ангажирани с издирването, 
съхраняването и популяризирането на българ-
ските старини.

У п о р и т а т а 
с ъби р ате лс к а 
работа на плея-
да възрожденци 
през първата 
половина на XIX 
век се увенчава с 
реален успех. На 
30 януари 1856 г. 
при читалище-

то в Свищов се урежда първият български 
музей. За това свидетелстват и запазените и 
съхранявани в читалището и до днес документи. 
Подготовката за това важно начинание започва 
още през 1855 г. След като се пуска подписка за 
дарения, на 30 януари 1856 г. в дома на Димитър 
Начович се свиква учредително събрание, на кое-
то присъстват домакинът, Емануил Васкидович, 
Георги Владикин и Христаки Филчов. Водени от 
високи патриотични чувства, "тия четири лица, 
воспалени от родолюбието си определиха по воз-
можности да пожертвува всякий от онаго дара, 
от когото Бог им подарил, за да поставят едно 
Българско читалище, гдето ще бъди библиотека и 
музеум, и така да поканят и другите младежи, ис-
крени чада отечества на това душеполезно и по-
хвално дело за вечно нихно воспоминание...". По-
нататък в документа, отразяващ учредяването на 
читалището, е записано, че Е. Васкидович "посвя-

щава библиотеката си, составлена от разни кла-
сически описатели Еллински, Гръцки, Славянски, 
Сръбски и на разни други язъйци до осмистотин 
тома", както и списъка на 40 учредители-дарители 
на читалището, пожертвали от 100 до 4 000 гроша 
или общо 37 409 гроша. В друг "Тефтеръ" са запи-
сани 42 "Членови основатели на първото Читали-
ще", като тук сумата е 37 359 гроша.

За учредяването на първия български музей 
в. "Турция" съобщава в 49 брой през 1856 г. В 
него се посочват четиримата учредители, които 
"Движими убо от разпаленото нихно родолюбие 
ся согласиха и четворица единодушно да пока-
жат длъжността и любовта си към отечеството 
си; определиха и рекоха единогласно всякий да 
жертвува според силите си за народното образо-
вание... определиха думам да съставят едно чи-
талище музеум, в което ще бъде книгохранител-
ница съставена от разни язьйцы и стари останки 
и ръкописи".

Според спомените на В. Манчов тази първа му-
зейна сбирка при читалището е трябвало да се 
превърне в общобългарски музей, в който да се 
събират от целия Балкански полуостров оцелели-
те наши народни паметници, пергаменти и стари 
ръкописи, български монети и др. Така се изграж-
дат основите на първото българско "читалище-
музеум", което си поставя за цел "да разпростра-
нява образованието помежду народа".

Постъпват и първите дарения - Ем. Васкидо-
вич предава стара ръкописна книга, В. Манчов 
- една литургия на пергамент и няколко ръкопи-
са, подаръци изпращат "Цариградски вестник", 
Сръбското книжовно дружество и Руското консул-
ство в Русе. През 1859 г. музеят разполага с 30 
книги, писани върху пергамент, 50 ръкописа върху 
хартия, няколко стари български монети и други 
старини.

Особени заслуги 
за развитието на Сви-
щовския музей има 
Николай Павлович 
(1835-1894). Големите 
му познания в област-
та на музейното дело 
се дължат на запозна-
ването му с музеите 
на Русия, както и на 
посещенията му в му-
зеите на Мюнхен, Дрез-
ден, Прага и Виена. В 
сътрудничество с Г. С. 
Раковски той издирва 
стари български монети, десет от които прерису-
ва за публикацията си за Асеневци, излязла през 
1860 г. След като се установява да живее в Сви-
щов, Н. Павлович изготвя първата музейна мебел 
у нас - витрина-шкаф, в която се експонира нумиз-
матичната колекция на Свищовския музей. Стре-
межът му за разширяване на събирателската 
работа го навежда на мисълта, че е необходимо 
списване и издаване на едно списание "Българ-
ски паметник". Според Н. Павлович то трябва да 
се отпечатва на български и немски, за да могат 
българите и чужденците да се запознават с исто-
рическите ни паметници. Програмата на бъдещо-
то списание е отпечатана във в. "Право" през 1871 
г. Тя е едно практическо ръководство за събиране 
на исторически, археологически, етнографски и 
художествени паметници. При рисуването на сво-
ите прочути исторически картини талантливият 
български художник влага всичките си историче-
ски познания както за владетелите и героичното 
ни минало, така и за битовите елементи, изразени 
най-често чрез народните носии.

Първите български светски художници са сред 
най-активните изследвачи на българските ста-
рини. Станислав Доспевски (1827-1877) проучва 
Бачковския манастир, предлага български мо-
нети на Ермитажа. По време на следването си в 
Санкт Петербург той се запознава с богатствата 
на руските музеи. След завръщането си у нас се 

отдава на издирване на антични и средновековни 
паметници.

Друг наш възрож-
денски художник, който 
се интересува особе-
но много от народния 
бит и култура, е Геор-
ги Данчов (1846-1908). 
Близък съратник на В. 
Левски и сътрудник на 
руския консул в Плов-
див е Н. Геров. През 
1867 г. в Москва е от-
крита голяма българска 
етнографска изложба. 

Атанас Панчев в 
прочутия хан "Манук" 
(Букурещ- градът 
на Левски, Ботев и 
хъшовете), където 
стават съдбоносни 
за българската 
история събития. 
Тук са подписани 
мирните договори на 
България със Сърбия 
при победоносната 
война от 1885 г.

Възникване на първите български музеи

По поръч ка на Н. Геров за нея Г. Данчов рису-
ва 40 големи битови рисунки, в които се откроя-
ва красотата на българските народни носии. За 
съжаление от тази първа по рода си изложба в 
чужбина до нас не е достигнал нито един ориги-
нал. До 1944 г. в Етнографския музей се е пазела 
само една рисунка на Г. Данчов от Московската 
изложба - "Хоро", но и тя е изгоряла по време на 
бомбардировките. На откриването на Българска-
та етнографска изложба в Москва присъстват 
видни слависти като проф. Ф. И. Буслаев и С. М. 
Соловьов. От България пристига д-р Ив. Богоров, 
а реч при откриването държи живее- щият по това 
време в Москва Райко Жинзифов. От името на Ру-
ското археологическо дружество приветствие към 
организаторите поднася С. М. Соловьов.

Първата етнографска изложба с 
автентичен материал е организирана през 
1873 г. в Цариград от Благодетелното 
братство "Просвещение". 

Свободна България - прочутата 
литография на Георги Данчов
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Биодинамична характеристика на април 2018 г.

лунен календар за април 2018 г. от Димитър Стоянов

След бурните промени на 
времето през март навлизаме 
в април с надежда за нормал-
ни условия за работа в гради-
ната. Независимо че лун ният 
месец е разкъсан, имаме 
възможност за разнообраз-
на дейност. В началото да 
довър шим започнатото  през 
мартенския низходящ период 
на Луната - садене и рязане. 
Използваме импулсите на 
Везни и Стрелец до 8 април. 
От 1 до 3  включително са най-
добрите дни за подхранване с 
готов компост на почвата като 
начало, което ще довършим в 
края на месеца. От 26 до 29 
- разхвърляме, разрохкваме, 
мулчираме и поливаме. Дни-
те на Девата и Козирога в на-
чалото използваме за садене 
на картофите, ако това не сме 
направили през март 1, 2, 9 и 
11 до обяд. Следва пълен пе-
риод на Възходяща Луна от 8 
до 21 с големи възможности 
за разнообразна дейност, но 
и една голяма дупка от не-
благоприятни дни - 11, 12 и 13  
до 17 часа - сложни възли на 
Меркурий и Венера. Особено 

благоприятен  плоден импулс 
има на 17 - плоден тритон от 
8 до 18 часа и то след ново-
лунието на 16. В края на пери-
ода още един неблагоприятен 
ден при Перигея на Луната по 
време на преминаването й  
пред Близнаци.

Вторият перод на Низхо-
дяща Луна започва от 21 в 11 
часа и е без катаклизми.

Вследствие на плоден три-
гун на 29 земния импулс се 
заменя с топлинен и работим 
както при Лъв - на 24, 25 и 26 
от 2 до 15 часа, след което 
отново се завръща земя - ко-
рен на Девата. През месеца 
правим и второто пръска-
не на овошките с колоидна 
сяра 1:400. Прасковите след 
прецъфтяване, а ябълките 
при червен бутон. Стволовете 
и дебелите клони на всички 
овошки мажем с пастата на 
Мария Тун. При добре съхра-
нени калеми правим присаж-
дане на 17 април.

В хубав ден след Великден 
залагаме в земята препарат 
501 - силиций в рог от крава. В 
този ден можем и да извадим 

заложените в земята през 
есента препарати.

В дните на Рак сеем смески 
за зелено торене, като включ-
ваме повече бобови. След 
ралвите откоси от моравата 
и събраните зелени плевели 
започваме подготовка за но-
вата купчина компост. Точно  
време е - 9, 11, 12, 13, 18, 19, 
20, 21 и 22 април.

Всяка година ви напомням 
за феномена „Рижа Луна” - 
сега неговото начало е 16 
април при Новолуние с мно-
гото особености месецът е 
трудно предсказуем, но про-
хладно начало с променлив 
студен вятър. Промени до 
Великден със затоп ляне до 
хубав период. От 14 до 16 
твърде променливо с по-
голяма възможност за топли-
на.

Периодът от 19 до 22 - мно-
го бурен, променлив, но и с 
хубави дни. Топъл финал с 
очаквани силни, бурни дни 
около 28. По-малко влага от 
други години през целия ме-
сец.

Успехи и добри резултати!

Трябва да се знае, че на Цариградското 
читалище отдавна се предлага да стане 
инициатор за събиране на българските ста-
рини и уреждането на един общобългарски 
музей. Още през 1867 г. Т. Кусев от Прилеп 

призовава читалищните  дейци да създадат едно българ-
ско "старинарище", за което изпраща четири старовремен-
ни сребърни монети. По инициатива и на други българи от 
различни райони на страната започват да постъпват ма-
териали, които се съхраняват в Цариградското читалище. 
Сред тях има носии, женски накити, предмети от ежеднев-
ния бит, инструменти, селскостопански инвентар и др.

Натрупаните материали, както и ръкоделията на българ-
ските жени от над десет града, са в основата на Етнограф-
ската изложба, открита на 29 април 1873 г. Тя има широк 
отзвук в повременния ни печат по това време и е привет-
ствана от много видни възрожденци. Успехът на изложба-
та затвърждава убеждението на мнозина, че чрез подобни 
изложби ще се повдига националното самочувствие на 
българите и в крайна сметка ще се стигне до създаването 
на един Народен музей.

Читалищата в цялата страна се включват още по-
ентусиазирано за събиране на старини и създаване на 
музейни сбирки. 

Веднага след Свищов през 1857 г. в 
Шумен Сава Доброплодни създава 
сбирка от археологически паметни-
ци. След изгонването на митрополит 
Вениамин, Добри Войников откупу-
ва стари черковнославянски книги и 
църковна утвар. Със съдействието на 
В. Друмев и П. Волов от гражданите се 
набират документи за еснафите и ця-
лостния стопански и културен живот в 
града. Христо Бояров описва старини-
те в Преслав и записва народни песни, пословици и пого-
ворки. Всички свои събрани материали той предава на Г. 
С. Раковски през 1865 г. По-късно Хр. Бояров сътрудничи 
на Д. Войников при издаването на в. "Дунавска заря". През 
1868 г. там са публикувани една част от събраните от него 
епиграфски паметници. Всичко това доказва, че в Шумен 
далеч преди Освобождението се заражда движение за 
опазване на културно-историческото ни наследство и се 
полагат основите на музейното дело в града.

През 1856 г. се създава читалището "Постоян-
ство" в Лом. Негов най-активен деец е Кръстьо Пишурка. 
Заедно с учителя Никола Първанов те издирват историче-
ски документи, записват народни песни, приказки, легенди 
и др. Създават и малка сбирка от старопечатни книги и 
ръкописи.

В Панагюрище през 1865 г. се създава читалище "Ви-
делина". В него започва активна събирателска дейност 
на старини. 

В Търново през 1871 г. е учредено читалище "Надежда". 
Според неговите ос-
нователи една от ос-
новните му задачи е 
да се събират стари-
ни с цел да се основе 
музей. В протокола 
на читалището от 2 
януари 1871 г. е за-
писано: "... да се гри-
жат за събирането на 
древности, тъй щото 
да може да се състави 
един музей малък при 
читалището". 

(Следва)
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По повод на посещението 
на един висок гост на 26 март 
във Варна би било хубаво да 
си припомним едни неща за 
турското робство.

Най-фрапиращия данък, 
прилаган по нашите земи то-
гава, е бил джизието. Това е 
безкомпромисен поголовен 
данък, събиран от немю-
сюлманското трудоспособно 
мъжко население на Тур-
ската империя. На джизие 
са били подложени всички 
българи на възраст от 15 до 
75 години.

Този данък има и функци-
ята на своеобразно унижава-
не на мъжкото българско на-
селение. Събирал се е в пол-
за на турската държава като 
откупване на вярата. В Кора-
на се заповядва: „Сражавай-
те се с онези от дарените с 
Писанието, които не вярват в 
Аллах… и не изповядват пра-
вата вяра, – докато не дадат 
налога (джизя) безусловно и 
с покорство“ (9:29). Турците 
са изпълнявали заповедта в 
България векове наред.

Размерът на данъка през 
ХVІІ век е бил около 20 пари, 
или половин златен алтън 
(турска жълтица) на човек. 
На някои места в България 
джизието е събирано по броя 
на къщите, като се е приема-
ло, че средно във всяка къща 
живеят 5 души, и двама най-
малко трябва да плащат този 
данък.

ПиСмо До тоДор Пеев

Христо Ботев

Не обичам да пиша 
безсъдържателни писма, 
затова ти не отговорих, ако 
и да бях длъжен да направя 
това.

Види се, че самият наш 
живот е безсъдържателен, 
ако секи път, щом зема пе-
рото, неволно ми се изпре-
чва въпрос: що да пиша? 
Вопросите решени, целта 
обазначена, времето и раз-
стоянието определени, сле-
дователно тука се не иска 
молитва, а мотика. 

А ние какво правиме? Но-
сим с решето вода и мисли-
ме, че оплодотворяваме с 
това бащината си нива. Как-
ва ирония за хора, които при 

  Аз видях всичките наши 
герои и патриоти и виждам, 

че големи хора вършат малки 
работи, а големите работи се 

вършат от малки хора
средства би могли да на-
правят чудеса! Не зная как 
мислите вие (ти и други) за 
себе си, но аз се признавам 
вече в тоя общ наш порок 
и бързам да произнеса над 
себе си праведният приго-
вор. 

Пейов! Ние не сме напра-
вили и стотната част от оно-
ва, което би могли да напра-
виме. Слава богу и дяволу, 
природата ни не е обидяла 
нито умствено, нито физи-
чески - защо следователно 
седиме на припек и плаче-
ме, че петлите ни кълват но-
совете? 

Признанието смалява ви-
ната и нравствено, и юриди-
чески, затова се и покаях. 

В продължението на 8 
години аз видях всички-
те наши герои и патриоти 
и виждам, че големи хора 

вършат малки работи, а го-
лемите работи се вършат от 
малки хора. 

Гиганти тръгнали по 
купищата и събират 

мъниста, за да нанижат 
наниз от слава на майка 
си, а пигмеи се покачили 
на необозрими конкили и 
посягат със своите къси 
умове да уловят месеца 

за рогата! 

Наистина, ние сички сме 
напразни с велики идеи, но 
ти, Ботйов, ако си пигмей, 
то сляз от тия конкили и 
потъни в калта на ничтоже-
ството, а ако си гигант, то 
възседни своята идея тъй, 
както Александър е възся-
дал своя Буцефал... Пейов, 
не се смей! Аз не съм спо-
собен да тропам по портите 
и да пея балдевските песни 

на патриотически маниер. 
Нека правят това други. 

Аз ще направя ръцете 
си на чукове, кожата си 

на тъпан и главата си на 
бомба, пък ще да изляза 
на борба със стихиите; 

ако падна, то нека съдиите 
ми кажат, че настоящето ми 
писмо е било последньото 
безсъдържателно писмо, а 
ако стана аз сам съдия, то 
ще да дам съдържание и на 
своите глупости. 

И така, сбогом. 
Аз утре заминувам за Три-

ест и на прощаване ти каз-
вам, че ако ти искаш да ми 
направиш едно добро, т.е. 
да печаташ "П.Списание" 
у мене, то споразумей се с 
брата ми и захвани. Яви му 
се само колкото ви печатат 
ка`лата в Браила, на какъв 

формат и на каква хартия, и 
бъди уверен, че тука ще да 
ви стане с 25 на сто, а може 
и с 30 на сто по-ефтино. 
Това би било наистина до-
бро за мене, защото с това 
ще да се поддържи брат ми, 
който не може да ме послед-
ва, и моят наследник, който 
скоро ще се яви на света... 
(Видиш ли, че в редовете 
на човечеството аз няма да 
оставя прадно място?) 

Извини ма, че ще да ти 
кажа искрено, защо по-
преди ти не отговорих на 
предложението, което ми 
правеше в писмото си до 
Драсова. В това също пис-
мо, в което ма питаше за 
условията на печатанието, 
ми явяваше, че книжката е 
дадена във Виена под пе-
чат, след да се споразумя-
ваме за следующата, която 
не знаях кога ще да излезе, 
за мене беше нещо като 
ирония.

После сичкото това прии-
ми братските ми поздравле-
ния и не забравяй

Б о т й о в, 
Букур., 12 февр. 1876

От налога са били ос-
вободени всички изпо-
вядващи исляма – тур-
ци, цигани, арнаути и др. 
През ХVІІІ век поради ин-
флацията и поради други 
политически причини (заси-
лено потискане на българи-
те), джизието се е увеличило 
значително и турските бирни-
ци започнали да го събират 
пропорционално на имуще-
ството на нашите прадеди. 
Българското население 
било разделено на три слоя 
– богати, средни и бедни. 
Съотношението на данъка 
било 4:2:1. Сумата за по-
заможните българи станала 
вече 10 гроша, средните пла-
щали 5, а бедните – „само“ 
два гроша и половина. Един 
алтън (жълтица) бил точно 
толкова – 2,5 гроша.

Значи, ако примем че 
българското население в Ми-
зия, Тракия и Македония то-
гава е било 3,5 милиона, мо-

жем да пресметнем прибли-
зително, че турците са взема-
ли от българите годишно по 
около 4 000 000 жълтици или 
около 25 тона чисто злато. 
За последното столетие от 
петвековното робство, по 
мои лаически сметки, ние 
сме дали на турците наред с 
всички други данъци и тегоби 
като данък джизие (джизя), 
само за откупване на христи-
янската си вяра, около 2 500 
тона злато.

А за целия период на тур-
ското робство не ми се смята.

Стойността на насила из-
зетото злато от българите по 
тази линия в днешни пари (1 
гр. – 50 лв.) е около 750 млрд. 
лева, или 375 млрд. евро.

Според турските зако-
ни българите са облагани 
още с поголовен данък (ха-
раджъ), който плащали и же-
ните. Този данък е различен 
от плащания само от мъже 
данък джизие.

Почти всички семейства 
плащали поземлен данък 
(испендже).

Освен всички други данъ-
ци, българите плащали още 
така наречените извънредни 
данъци (авариз, дивание).

Давали на турците десятък 
от всички произведени от тях 
си продукти.

Имало данъци върху ко-
шерите, данък за сеното на 
овцете, за свинете, за на-
сечените дърва и т.н. Имало 
налог за всяка бъчва.

Българите плащали и дру-
га категория данъци – така 
наречените свободни данъци 
(баду хава). Най-известният 
от тях е диш хакъ. Това е 
един от най-издевателските и 
обидни данъци в света. Спо-
ред мен, този данък може да 
бъде измислен само от мно-
го болен и перверзен ори-
енталски мозък. Данъкът се 
плащал само от българи и 
представлявал според Реч-
ника на редки, остарели и 
диалектни думи на БАН (Сф., 
1974 г.) „пари, които бълга-
рите плащали на угощава-
ните от тях турци“ (стр. 108). 
Българите плащали данък 
даже за бракосъчетаването 
си. Не знам дали е нямало 
данък за умиране.

Питам се, дали въобще е 
имало нещо, за което не се 

Акад. Петър Иванов: плаща данък на поробителя 
по време на турското роб-
ство?

Освен данъците нашите 
прадеди са работели и ан-
гария – своего рода трудова 
повинност. Но тя не е само за 
мъжете, а и за жените. Било 
възможно ангарията да се от-
купи с гюндер акчеси.

В знаменитата българска 
песен „Кажи, кажи, стара ле 
бабо, къде е бела Яна?“, пе-
вецът ни казва, че Яна „анга-
рия пойде во близкото село 
пшеница да жние“. Ясно ста-
ва, че семейството на Яна 
няма пари за гюндер акчеси, 
и Яна полага безвъзмезден 
труд в полза на турци.

Чудовищна тегоба, както 
всички знаем, е било взема-
нето на български момчета 
за еничари, които после ста-
вали известни с жестокост-
та си, включително и срещу 
сънародниците си християни.

За другите щети, нанесе-
ни от турците на българите, 
можем да се осведомим от 
многочислените трудове на 
историците. Те би трябвало 
да знаят много повече под-
робности.

Но във всички българите 
и българската държава са 
ощетени от турците за пет-
вековното робство много, и 
не би трябвало да забравят 
този факт, даже и когато по-
срещат турски гости, каквито 
и да са те.

турция ни дължи стотици милиарди само 
от данъка „Джизие“ по време на робството

Акад. Петър 
Иванов е директор 
на Демографския 
институт към 
Българската 
академия за наука и 
изкуства (БАНИ)
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СТРАНИцА 

НА ЧИТАТЕЛЯ
 

Стой!
Кой там?

уставно, без капка колебание
отговаряме - 

„Свой!”
Ние сме вашите свои.

Клади и бесилки.
Гарнизонни стрелбища. 

Разстрели,
и недовършени трели.

Градове и села изгорели.
Пепелища.

Ето, така са живели.
Раждали са се

и умирали,
без алегория

хората творили родната история.
Хората със мечтите несбъднати,

с пожертвано лично щастие.
А там в разцъфналите храсти

птичките отново пеят.
Ведро небесата пак синеят.

Спете наши герои, 
знайни и незнайни.
Ние ще ви помним.

Ние сме вашите свои.
Ние сме вашите внуци.

Вашите следовници.
В кръвта ни препускат Аспарухови

конници.
Препъва се върволицата 

на ослепените Самуилови воини. 
Скитат отшелници. Трополят каруци, 

в които,
вие сте вързаните

богомили.
Четиридесет девойки

на Калиакра от скалите
в морето политат

с коси преплетени. 

Гнет.
Поругание.

Разпад и терзание
Три синджира роби.

Черна робска прокоба 
Тиранинът безжалостно граби.

От грозния трус разлюляни 
бият тревога сърца и камбани.

Жита неожънати.
Селища пустеещи. 
Безчинстващи орди 
кръв и опустошения 

сеещи.
Безброй животи отнети,

но и воли неогънати.
Родино.

Народния дух не погина

Люти хайдути на пусия са скрити 
в гърдите ни.

Хъшове скитат недраги, немили. 
Миткат народни будители. 

Кръстосал револвера и камата
Левски ни заклева 

в името на свободата. 
Бродят Априлски апостоли.

Боботещо бунтовно брожение. 
Разбунен народен гении. 

Буреносна поезия. 
Напредничави идеи. 

Свободолюбиви копнения.
И черешовата ни артилерия 

поразила света.

Народе.
Българското се възроди. 

Свобода или смърт!
Бунт. Подем

и погром.
Надеждите 

за свободно отечество
отново

са в кръв потопени.
Църкви, манастири и бунтовни 

цитадели
се превърнаха в костници.

Но, светът разбра -
Няма връщане назад.

На духът народен вратите са отлостени.
На падналите подвигът, 

жертвата невинна на избитите,
на измъчваните преизподнята 

за свободата ни с
а свещеното предмостие.

С цветя обсипани.
С хляба и солта на земята ни

посрещнати,
идват братушките-освободители 

Героите на Шипка възкресиха България
с кървава саможертва.

Но, народът е разпокъсан.
Свободата ни не е довършена.

Много воли са прекършени
и оставени осиротели 

на Родината извън свободните 
предели.

И борбата не спира.
Гинат

воеводи, комити.
Животът си дават 

национални обединители 
във въстанията и войните ни, 

които загубихме, без да сме загубили битка. 

Стой!
Кой там?

Няма да стоим.
Няма да спрем.

Длъжни сме, 
защото

вие, нашите герои, 
на българското несменяемите 

часовои,
сте ни дали жалоните.

От вас са ни останали заветите - 
Че с Отечеството 

няма какво да делим, 
освен любовта си.

Че който ратува и тачи
род и Родина,

споменът за него не ще се затлачи 
и след смъртта му дори 

ще го има.
Духът ви ни води.

Подвигът ви ни свети.
Дългът е свещен -

през всички премеждия и
перипетии

Кълнем се -
Родината да опазим

българското да съхраним.
И ще устоим,

защото 
сме вашите свои.

Стой.
Кой там?

Вече под клетва отговаряме:
Свой.

14 февруари 2018 г.
Стефан Панчев

ЧАСОВОИ

небесни рози 
или всичко е 
възкресение

Сиянието, буквата, лъчът-това е “Аз”-ът,
преди още да е имал тяло.
После влязъл във форми най-разточителни-
в пеперуда, която е без уста и черва,
но събираща нектар и бродеща в цветята.
Понякога и в тялото на муха-еднодневка.
И всичките много тела се сливат в посвещение,
в съюз екстазен създават вечността.
Така, както при Елиът огънят с розата се слива,
А при Рембо слънцето с морето се целува,
за да се роди златното руно от вълни
след първата брачна нощ на Язон и Медея.
И живее ненаситност във всички земни форми,
и възкръсното тайнство-любов към святост.
И всичките форми възкръсват-земята чрез 
зърното,
човекът чрез рожбата, пеперудата чрез 
гасеницата,
слънцето със своите протуберанси,
зимата с лятото и със ставащото от “гроба” 
зрънце.
Всяка градина, всички поля, всички души
се вълнуват, пълнеят, растат,
развълнувани нивя вдигат гърди за молитва.
Творението прославя своя Творец и
цялата земна градина прораства в святост,
в предислов към отвъдно, цветно изобилие.
С образа на огромна, росна тъмночервена роза.
- Небесни рози! Небесни рози! – казвали 
египтяните,
преди да внесат и осветят мумията.
Без печал, страх и тревога, а с пир, радост и 
веселие.
Знаели са, че ако някъде има истински цветя,
то те са зад “гроба”.

Лияна Фероли

e-mail: boko_business@abv.bg
facebook.bg: Боко Бизнес

Офис 1: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър,
ул. Венко Наков, бл. 129 А, партер

Тел. 0988 980 446; 0883 549 003
Офис 2: гр. София, ж.к. Студентски град

ул. Проф. Христо Данов №21 (пред блок 34)
Тел. 0988 990 924

б б
Боко

Бизнес
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Едно изследване  на проф. Дейвид Антони
Неочакван фурор предизвика в Ню Йорк изложбата “Из-

губеният свят на Стара Европа”, писа “The New York Times”. 
Дълго преди разцвета на Гърция и Рим, дори много по-рано 
от възникването на първите градове в Месопотaмия и Еги-
пет, в долното течение на Дунава и Предбалкана е живял 
народ, изпреварил своето време в търговията, изкуството и 
техниката. В последните дни на 2009 г. много американски 
специализирани издания, а и ежедневници отбелязват, че в 
периода на своя разцвет цивилизацията „Стара Европа“ е 
била едно от най-развитите места на света. Отбелязват още, 
че през 1972 г. край Варна е открит Варненският некропол и 
неговото халколитно съкровище.

Също така и комплексът в Дуранкулак, който е основно 
неолитно селище със своите 1 200 гроба, които съдържат 
най-голямото праисторическо съкровище в Югоизточна Ев-
ропа. Обитателите на Северозападното Черноморие са били 
високо развита общност, чиито традиции са навлезли в кул-
турното наследство на тракийската етнокултурна общност и 
по-късните древногръцки цивилизации, най-старата от които 
около 2700–1120 пр. Хр. е Микенската цивилизация. Дъглас 
Бейли от Университета в Сан Франциско пише в каталога 
на изложбата «Изгубеният свят на Стара Европа“ следното: 
«Способността да създават, използват и разбират символич-
ните предмети като статуетки, определя хората като такива. 
Тази способност обединява нас съвременните хора с хората 
от неолита и художниците от палеолита».

Свидетелство за това са експонатите - златни, медни и ке-
рамични образци като гривни, статуетки и съдове, които по 
думите на Мишел Луи Сефериад, антрополог от Национал-
ния център за научни изследвания във Франция, са обгърна-
ти с древни мистерии, култове и митове. Пак по нашите земи 
са открити и НАЙ-СТАРИТЕ ПИСМЕНИ ЗНАЦИ В СВЕТА. От 
селищната могила край село Караново е изкопан глинен пе-
чат, чиято възраст се определя на 3000 – 3500 г. пр.н.е. При-
близително от този период са и находките от Трансилвания 
/Румъния/ и край Винча /Сърбия/. Още по-стари са знаците 
върху малко глинено съдче, намерено край село Градешни-
ца /Врачанско/ – от 3500 – 4000 г. пр.н.е.! За сравнение ще 
посоча, че шумерската писменост, считана доскоро за най-
стара в света, е възникнала към 3100 г. пр.н.е., а египетската 
– около 3000 г. пр.н.е.

Сега и Европа започна да забелязва тези факти. Нови от-
крития доказват нещо наистина сензационно: Балканите са 
люлката на цивилизацията, тези земи са били обитавани от 
една високо развита култура, която е много по-стара от ме-
сопотамските цивилизации, пише Дойче веле. Харалд Хар-
ман в своята книга „Загадките на Дунавската цивилизация” 
доказва, че Балканските земи са били обитавани 
от цивилизация, която развива първата писменост. 
Харман нарича тази култура, обитаваща земите на 
днешна Сърбия, Македония, България, Румъния, 
Гърция, като и части от Украйна и Унгария, „старо-
европейска”.

Според археологическите открития нейната по-
ява може да бъде отнесена към 7 хил. пр. Хр. Хар-
ман твърди, че думи, които досега са били считани 
за старогръцки, всъщност са „староевропейски“ и се 
използват и до днес – камина, маслина, керамика, 
метал, химн и др. Писмеността на Дунавската ци-
вилизация се е появила 2000 години преди тази на 
шумерите. Харман потвърждава,това,което отдавна 
знаем,че най-старото злато в света е намерено на 
територията на днешна Варна. Според съвремен-
ните методи и технологии за датиране то е правено 
някъде през 4 500 г. пр. Хр., което означава, че е с 
2000 години по-старо от златото, намерено в Египет.
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Американската 
наука призна, 
че най-древната 
цивилизация в 
Европа е процъфтяла 
на територията на 
България и част от 
Балканите от 6200 г. 
до 4500 г пр.н.е.

Журналистът 
Стойчо Керев 
и проф. Дамян 
Попхристов в 
предаването 
“Новото познание”

Българите притежаваме две 
много важни качества – търпе-
ние и твърдост.

Търпението е божествено ка-
чество.

През вековете българите сме 
развивали тези качества, защото 
без тях не можем да изпълним 
своята мисия на Земята – да 
съхраним духовното във връзка 
със земното.

Да поддържаме жива връзка-
та на Висшия божествен дух със 
земното – връзката човек – Бог.

Тази връзка е започнала в 
най-древни времена - по вре-
мето на Черноморската цивили-
зация, която световните учени 
вече приемат като нормален 
факт.

Тук е станал един от четирите 
потопа – Ноевият потоп.

Арийската раса – петата раса 
се е зародила именно по нашите 
земи.

Варненският акропол доказ-
ва, че 40 века преди Питагор – 
бащата на математиката, всички 
геометрични познания са били 
вече известни по нашите земи – 
числото Пи, редицата на Фибо-
начи и други.

Нефритът и най-старата 
схвастика също са открити по 
нашите земи.

Това са все безспорни фак-
ти, че от нашите земи е започ-
нала новата цивилизация, а ние 
- българите, сме нейните преки 
наследници.

Траките пристигат по нашите 
земи, защото имат специална 

Траките са познавали 
отлично звездното небе 
и ако търсим доказател-
ство – това е Свещари 
– проекция на Сириус, 
Орион и Голямото куче.

Това е доказателство, че ци-
вилизациите от Орион и Сириус 
имат намеса в съдбините на на-
шия народ.

Според проф. Дамян Попхри-
стов това не е толкова намеса, 
колкото защита и тя продължава 
и днес.

Ние не сме в състояние да 
управляваме тези взаимодей-
ствия, но можем хармонично да 
се вписваме в тях.

Друг изключително интересен 
момент е връзката между атлан-
тите и българите.

Оцелелите атланти отиват на 
изток и създават Шамбала.

От българските земи потеглят 
на изток българи, за да се срещ-
нат с атлантите и да получат от 
тях част от огромното им позна-
ние.

Когато го получават, те се при-
бират по родните места отново и 
това става през 681 година.

Календарът на българите е 
уникален.

Астрономи изчислили, че за 
да бъде направен са необходи-
ми 70 000 години взиране в не-
бето. Това на практика няма как 
да се случи.

Значи нашите предшествени-
ци са получили от някого това 
огромно познание.

Древните българи са позна-
вали съзвездията на Южното 
полукълбо – те са били наясно с 
въпросите за прецесията и смя-
ната на полюсите.

мисия. Те трябва да активират 
онези енергийни центрове – 64 
на брой по нашата територия, 
които трябва да спомогнат на 
нашата раса да придобие своя 
правилен биологичен вид – този, 
в който ние сега се намираме.

Стойчо Керев повдигна 
въпроса какви са доказателства-
та, че ние българите сме звезд-
ните хора.

Проф. Дамян Попхристов 
изтъкна уникални доводи, мно-
го от които ние чуваме за първи 
път.

Формулата на водата се пази 
на Рупите.

Рупите са извънземна циви-
лизация. Те привнасят водата 
като елемент на Земята.

Водата съвсем не се е заро-
дила сама на планетата.

Благодарение на протоплаз-
мата, с която извънземната ци-
вилизация е разполагала, днес 
ние можем да съществуваме.

Стойчо Керев показа тази 
уникална карта – църквите в 
стария Несебър са разположе-
ни като звездите от съзвездие 
Орион

Не е случаен фактът, че вода-
та има памет.

Траките трябвало да акти-
вират енергийните центрове и 
тези центрове се намират там, 
където има камъни – особени 
скални формирования. Някои 
са естествено получени, а други 
– дообработени, за да могат да 
съхраняват енергията.

Камъните са енергийната па-
мет на водата.

Кодът на 
българите

Находки от Варненския халколитен некропол. Снимка: 
Археологически музей - Варна

Антропологическа възстановка на 
вожда-жрец живял по варненските 
земи преди 7500 години

ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”, “Сиела”,  “Колхида”, 
“Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български книжици", “Нова епоха”, 
"Елрид", “Книжарницата” и "Малкият принц", както и от книжните борси “Болид“ 
и “Искър“. Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: www.
kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес.

Вероника Трайчева Здравкова, или както всич-
ки я наричаха Верчето или Вери, е родена на 2 де-
кември 1991 г. в град Никопол в семейството на 
Надя и Трайчо Трайкови. Има сестра – Миросла-
ва, която е с шест години по-голяма от нея.

През 2010 г. завършва средно образование в род-
ния си град Никопол. През същата година е приета 
да учи специалност „Публична администрация” 
във Великотърновския университет „Св. св. Ки-
рил и Методий“. През 2014 г. завършва бакалавър, 
след което записва магистратура и започва работа 
в мебелна къща „Явор” във Велико Търново.

Не успява да завърши образованието си, тъй като на 28 февруари 
2015 г., докато се прибира от работа, е нападната и пребита до смърт 
на пътеката, която води от гарата до Южния пътен възел, в близост 
до апартамента ѝ във Велико Търново.

През краткия си живот Вероника участва в различни училищни 
проекти, а през 2010 г. печели първо място за област Плевен в кон-
курс за есе, организиран от политическа партия. Наградата е пъту-
ване до Брюксел и посещение на Европейския парламент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Издателска къща “Новата цивилизация” Цена 7  лв.

СТИХОСБИРКА 
– АЛБУМ НА
ВЕРОНИКА 

ЗДРАВКОВА


