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През януари 1986 г. председателят на БАН 
акад. А. Балевски поиска от мен да се произне-
са по искането на Археологическия институт да 
се публикуват материалите от обсъждането на 
книгата на Н.Хайтов в Средновековната сек-
ция на АИМ и да оглавя нова комисия за 
доизясняване обстоятелствата около гроба на 
В. Левски. Това всъщност бе първата ми среща 
с този проблем. Поради стечение на обстоятел-
ствата изобщо не бях запознат с правените 
разкопки в църквата „Св. Петка Самарджий-
ска", не знаех нищо за наличието на противо-
положни тези, както и за специално назначена-
та комисия от историци от ръководството на 
БАН и нейния доклад. Може би затова не бях 
се заинтересувал и от подновената дискусия 
около гроба на Левски. 

Запознах се внимателно с материалите от 
обсъждането на книгата на Н. Хайтов в АИМ, 
както и с други материали, събрани в БАН. 
Констатирах всякаква липса на желание от 
страна на ръководството на Археологическия 
институт и Средновековната секция да изяснят 
научно въпроса, не си бяха направили труда да 
съберат цялата археологическа документация. 

С две докладни записки, които предадох на 
председателя на БАН и връчих на ръководст-
вото на АИМ, аз отклоних създаването на 
нова комисия на този етап. Сметнах, че преди 
всичко е необходимо да се приведе в извест-
ност цялата налична археологическа докумен-
тация да се оцени критично и да се организира 
обсъждане с участниците в разкопките и 
реставрацията на църквата „Св. Петка Самард-
жийска" и с участието на други експерти. 
Предложих събраната археологическа доку-
ментация и останалите материали с критичния 
им анализ в резултат на обсъждането да бъдат 
публикувани от Издателството на БАН. 

Какво бе направено? 
Бяха издирени, събрани заедно и поставени 

на разположение на пряко заинтересованите 
всички налични материали. В продължение на 
цяла седмица в БАН бяха разглеждани, 
проучвани, критично оценявани запазените в 
АИМ и намиращите се у Н. Хайтов документи. 
Ръководството на АИМ представи официално 
свое становище, както и становище на работ-
ната група, назначена по моя молба от дирек-
тора на АИМ, за археологическата документа-
ция и по фактите и съображенията, изложени в 
книгата на Н.Хайтов. Същевременно Н.Хай- 

тов представи няколко материала, с които 
оспорваше тезите на другата страна. 

Така се създадоха необходимите предпо-
ставки за една научна дискусия, за да се 
анализират взаимно от двете страни елементи-
те, които са определящи за установяване на 
конкретните факти и изводи. 

Освен това по време на обсъждането беше 
открит допълнително значителен снимков ма-
териал и бяха представени редица скици, макет 
на олтарното пространство със скелета и други 
работни материали. Това още повече обогати 
обсъждането, дискусията стана по-жива и 
онагледена. 

Трябва да заявя, че предварително и двете 
страни ми декларираха, че са твърдо убедени в 
застъпваната от тях теза. С такъв извод 
приключи и обсъждането. Независимо от това 
обаче, в неговия ход се внесоха много 
корекции, редица априорно и безапелационно 
утвърждавани аргументи отпаднаха. Разколеба 
се увереността в достоверността на смятани 
дотогава неопровержими „факти". Откри се 
път за нови изводи и обобщения. 

Мисля, че такъв трябваше да бъде подхо-
дът на ръководството на АИМ още преди 
няколко години, още при първите публични 
спорове и по време или след разговора около 
„кръглата маса" във в. „Работническо дело". 
Но за съжаление това не бе направено и след 
появата на книгата на Н. Хайтов. Трябваше 
намеса отвън, за да се стигне до тази среща. 
Това е единствената критика за миналото, 
която отправям. 

Искам също да се има предвид, както имах 
случая вече да заявя, че нашата задача не бе да 
дадем окончателен отговор, дали в църквата се 
намира гробът на В. Левски. Затова е нужно 
вземането предвид и на много други фактори, 
които могат да подсилят или отслабят някои 
от изводите, до които стигнахме в резултат на 
проведеното обсъждане. 

В обсъждането взеха участие: 
— участниците в разкопките: проф. Стамен 

Михайлов и ст. н. с. Георги Джингов, както и 
ст. н. с. Магдалина Станчева и ст. н. с. арх. 
Стефан Бояджиев, които са имали възможност 
да наблюдават разкопките; 

— от ръководството на АИМ: акад. Ди 
митър Ангелов, проф. Велизар Велков, ст. н. с. 
Димитър Овчаров, н. с. Иван Сотиров и н. с. 
Диана Гергова; 



— Николай Хайтов и експертите: проф. 
Георги Колев, декан на ВИАС, н. с. арх. Никола 
Мушанов от Института по паметниците на 
културата, художникът Михаил Бенчев и д-р 
Спас Разбойников. 

Присъствуваха също представители на Ко-
митета за култура: ст. н. с. Румен Катинчаров, 
ген. директор на ДО „Културно наследство", 
Симеон Янев, съветник на Председателя на 
Комитета за култура, както и политическият 
коментатор на БТ проф. Марко Семов. 

Сборникът съдържа цялата налична доку-
ментация, оформените тези и заключения от 
страна на отделните участници в дискусията, а 
така също и „горещите" моменти от сблъсък и 
от отстояване на личните мнения в мъчителния 
творчески процес на търсенето на истината. 

Този сборник трябваше да излезе много по-
рано, но причини от различно техническо есте-
ство забавиха навременното му публикуване. 
Това даде възможност на заинтересованите 
страни да подновят полемиката, изхождайки 
от своите собствени тези. За съжаление не 
винаги опонентите вземаха предвид целокуп-
ността на събрания материал и използуваните 
в критичен порядък аргументи на двете страни. 
В хода на чествуването 150-годищнината от 
рождението на Левски бяха изказани от други 
лица и съвършено абсурдни и несъстоятелни от 

всякакво гледище мнения по отношение на 
гроба на нашия велик Апостол. 

Като имам предвид, че значителна част от 
изказаните по този повод становища, не само 
не се покриват, но и не се съобразяват с 
установеното в хода на обсъждането в БАН, 
стигам до извода, че повече от всякога 
издаването на този сборник е оправдано. 
Събраните в едно документи от археологиче-
ските разкопки в църквата „Св. Петка Самар-
джийска" и изказаните становища с всичките 
им нюанси, силни и слаби страни, подложени 
при това на многоброен задълбочен анализ, ще 
даде възможност за оформянето на правилна 
оценка на документалния материал и на 
дискусионните моменти. Само така, може би 
ще се преустанови практиката да се преина-
чават, а понякога дори да се измислят неща, 
както и на стремежа голословно да се отричат 
установени факти и достоверни изводи. 

Няма да давам тук предварително собстве-
ното си мнение и оценка, тъй като на много 
места в изложението изразявам своето отно-
шение, прилагам своя заключителен доклад и 
допълнителна докладна записка. 

Оставям читателя сам да си състави 
мнение. 

Акад. Н. Тодоров 
 



1. МОНТАЖЕН ЛИСТ — ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Първа програма на Българската телевизия  

предаване, излъчено на 16 юли 1980 г. от 21,35 до 
22,30 часа 
 

 
Из „Легенда за Левски" 
 

Арх. С. Бобчев:... непременно са били 
налице. Краката бяха под зидарията — това 
представляваше един от главните аргументи да 
се твърди, че този гроб не е от датата на 
смъртта на Левски, а е 500 години преди нея. 
Според мен не е така, макар скелетът да е 
заврян между основите на църквата и римските 
основи, които са отдолу; те са така поставени, 
че са в самата фуга, в самата междинна между 
тия две зидарии. Тъкмо това място, защото 
не е стигнало да се постави скелетът, тъй като 
мястото е било късо, за да се постави целият 
скелет цялостно; те са изчовъркали, издълбали 
между двата зида — основния на църквата и 
основния на римляните, където има междина, 
изчовъркали и са заврявали краката на Левски. 
Тия (две) тези са крайно противоположни. Ст. 
Михайлов твърди, че скелетът е едновременно 
с още пет скелета, намерени в редовни гробове, 
зидани от камък, и които са извън църквата и 
са на по-ниско равнище, около един метър от 
това, на което е погребан Васил Левски. 
Според Ст. Михайлов те са едновременни с 
тези, които са в зидания гроб, и са извън 
черквата, едновременни с Левски, който е 
погребан само на 70 ст и е вътре на забранено 
място. Това е! Защото върху него е лежала 
зидарията на основите на черквата. Това, 
който иска, да го вярва. Аз съм архитект и 
мога да ви кажа, че това е невъзможно — да 
сложите една тежка зидария върху един скелет, 
без  на  тоя скелет  да  му се  натрошат 
кокалите и да се разместят — това е 
невъзможно. А Ст. Михайлов твърди, че може. 
Как мислите, а? Никакво съмнение за мен 
няма, нито един процент от сто. Това е според 
мен така, защото съвпадението на нещата, 
които аз наричам факти, сами по себе си, без 
да ги свързваме със смъртта на Левски, тия 
съвпадения не могат да бъдат случайни. 
Проф. Ст. Михайлов: Как да го описвам, то 
е обикновено погребение, скелетът е срав-
нително добре запазен, черепът — също, 
доколкото си спомням. Трябва да ви кажа, че 
все пак моите спомени са избледнели, тези 
неща така подробно не мога да ви опиша,  

както когато ги разкрих. Но общо мога да 
кажа, че скелетът беше запазен сравнително 
добре. 

Д-р П. Боев: Аз бях поканен като специа-
лист-антрополог, занимаващ се с етническа 
антропология, да определя първо пола, след 
това и расовата принадлежност на тези три 
скелета, за да може да се определи дали това 
се отнася за Васил Левски или пък за 
някакъв друг индивид. Тъй като в този 
момент беше повдигнат въпросът от 
компетентни научни и други органи относно 
идентификацията на тези скелети, поне един 
от тях да бъде открит и идентифициран с Васил 
Левски, тъй като това е един въпрос, който от 
дълго време занимава нашата общественост и 
цяла България, защото се отнася за един от 
най-великите хора на нашата страна. 

Проф. Ст. Михайлов: Доктор Боев след 
това, след като дигнахме скелета, аз даже, да 
ви кажа, с подробности не мога да кажа той 
кога се е запознал; даже този скелет по 
нареждане, доколкото разбрах на Димитър 
Бучински, когото визирах преди малко ано-
нимно, нашия скулптор, е бил изпратен в 
Градския музей, доколкото знам. 

Д. Ризов:... И аз ги прибрах костите. Бяха 
поставени в гроба, прибрах ги в чувал. И 
питам моя шеф, акад. Гошев, който е ди-
ректор, какво трябва да се направи с тях. 
Трябва да е, казах му, духовно лице, тъй като 
е намерен при абсидата според правилата на 
християнската църква. В този момент се 
заинтересува и проф. Гяуров. Проф. Гяуров ги 
изнесе. Събрах ги в един чувал, дадох ги на 
него и нататък... 

Проф. Ст. Михайлов: Работата е в това, че 
тогава проф. Хр. Гяуров от Богословския 
факултет изказа една хипотеза, мога да кажа, 
едно предположение, че един от тези гробове, 
които аз открих, може да е на Левски. 
Всъщност аз имам изрични доказателства за 
това, че не може да бъде на Левски. Защо? 
Преди всичко гробът, за който става въпрос, 
се намира в лявата половина, както се 
потвърди в тази версия, в тази легенда, в 
лявата половина на олтара. Но този гроб се 
застъпва от олтарната плоча, олтарния 
камък, под който е 
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лежала олтарната плоча. Следователно самото 
погребение е по-ранно от църквата. И нещо 
повече, краката на този скелет бяха подврени 
под самата основа, отчасти под основата на 
църквата. Нещо повече, църквата има пилоти, 
дървени колове, които са забивани за заздравя-
ване на основата. Един от тези пилоти е 
попаднал на крака, на костта, и е счупена 
костта. Да, всичко това показва, че на това 
място е имало гробище, старо гробище, и там 
се изгражда църквата. Следователно тези 
наблюдения показват, че не може да бъде, не 
става въпрос само за Левски, не може да бъде 
толкова късно погребението. Всички тези 
погребения са ранни. 

Арх. 77. Мушанов: Тук, на това място, в 
олтара на „Св. Петка", е намерен скелетът, за 
който проф. Бобчев смята, че трябва да бъде 
идентифициран с този на Левски, погребан 
според предсмъртната изповед на Джагаров в 
олтара на църквата. Има спорни моменти в 
тази теза, но за съжаление тук на място, в 
обекта, трудно могат да бъдат намерени вече 
моменти за или против нея, тъй като след 
реставрацията на църквата обстановката се 
промени значително. Но съществува едно 
косвено доказателство, че трябва да търсим 
тук, в тази църква, гроба на Апостола. По 
спомени на стари софиянци в деня на обесва-
нето всяка година в църквата са идвали стари 
жени от околните села и са палили свещи на 
прага на храма. Дали именно в тази спонтанна 
проява на народната памет не трябва да 
търсим истината за гроба на Васил Левски? И 
може би трябва да повярваме, че нашият 
народ, който е издигнал Апостола в светец и 
легенда, е свързал в това народно предание 
гроба на Апостола с тази, може би, най-
българска църква в София, като го е намерил 
достоен да свърже името си с тази българска 
светиня. 

Д-р 77. Боев: Черепът на скелета бе напълно 
запазен, разбира се, не само черепът, но и 
целия скелет, така че ние можехме да направим 
в нашата лаборатория на Академията на 
науките най-точни изследвания. 

Д. Ризов: Части, фрагменти от тялото му, 
череп имаше, да. Не е проучван. Ако беше 
проучван, аз съм специалист в тая област, но 
тъй като никой не подозираше, че наистина 
това е Васил Левски, ние помислихме, както 
казах отначало, че е духовно лице... 

Д-р Боев: Ние правихме такива изслед-
вания, правихме относно запазването на маз-
нините в костите, които дават възможност да 
се датира дали скелетът е по-стар или по-нов, 
за състава на калция, след това всички 
необходими анропологически изследвания — 
за пол, възраст. 

Проф. Ст. Михайлов: Подробности в 
момента не съм в състояние да ви кажа. Това 
ще означава да измислям нещата. И то в 
момента, когато не са ми в съзнанието. 

Д-р 77. Боев: Моето заключение беше, че 
всъщност не се отнася за скелет на Левски. За 

това има достатъчно антропологически данни. 
Първият въпрос беше, че Левски, както е 
известо, е починал на 39 години, докато 
скелетите, които аз изследвах, бяха над 50-
годишна възраст. Второ, което е най-важно за 
нас, антрополозите, най-характерно, това е, че 
расовият тип на Левски, както е известно, е от 
северната раса, докато тези скелети бяха от 
средиземноморска раса, съвсем различна, про-
тивоположна на расата, към която принадлежи 
Левски. Така че не може и дума да става... 

Диктор: Доктор Бакърджиев пише през 
1937: „Левски принадлежи към тракийската 
антроположка група." 

Проф. Ст. Михайлов: Аз имам документа-
ция по въпроса. Съжалявам даже, че не я 
донесох, за да я покажа. 

Диктор: В публикацията на Ст. Михайлов 
от 1961 г. пише: „Скелетът от гроба в северната 
половина на олтара изглежда е женски според 
предварителните проучвания на д-р Боев." 

Д-р П. Боев: В олтарната абсида на 
църквата „Св. Параскева" бяха открити три 
скелета на мъже. 

Диктор: Ст. Михайлов през 1961 г. пише: 
„На два от тях скелетите бяха сравнително 
добре запазени." 

Проф. Ст. Михайлов: Аз, тъй като бях 
напълно убеден, а и сега съм убеден, не отдавах 
това значение, което сега се отдава на този 
въпрос. И продължавам да съм твърдо убеден, 
че това е една, смея да кажа силната дума, 
мистификация. Това няма нищо общо с 
науката, това е несериозно направо, някои 
другари, имам впечатление, че спекулират 
малко с този въпрос. 

Д-р 77. Боев: При това положение написах 
съответния доклад, който дадох на компетент-
ните научни органи. И той отиде по своето 
предназначение в Академията на науките, 
специално в Археологическия институт. Така 
че смятам, че съм изпълнил своето служебно и 
научно задължение. 

Арх. С. Бобчев: Отивам в Турция, за да 
събера мпого важни за мен данни за подкрепа 
на моята теория за смесената зидария, която е 
подложена на критика. 

Д. Бучински: В този ден аз чистех стено-
писите горе, а работниците работеха в самия 
трап, в църквата, в олтара. И един работник 
удари черепа. Той беше най-отгоре, най-
високо, удари черепа. Видях, че са унищожили 
една част от него, в лицето. Слезнах долу и 
почнах и аз да помагам и намерих из него 
копчета мъжко и женско, така наречени телени 
от XIX век, което показва, че скелетът е от 
XIXв., а не е античен. 

Проф.Ст. Михайлов: Това не ми е известно, 
но аз съм напълно сигурен, че и на вас още по-
малко ви е известно това нещо. Защото вие 
ползвате данни от втора и трета ръка за това, 
което твърдите в момента. След като аз не 
мога да кажа, който съм копал, нали, точно 
това, защото това може да се случи при 
разкопките, безспорно, аз не мога да кажа, че 
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работник е счупил скелета. Това не мога да 
кажа. На какво основание вие твърдите това, 
също не ми е известно, не ми е ясно. 

Д. Бучински: Там бяха — за арх. С. Бобчев 
не си спомням, но беше Г. Джингов, работници 
и други кои са били, не мога да си спомня. 

Проф.Оя. Михайлов: Да, да, бяхме. 
Д. Бучински: Главата на скелета беше най-

високо, краката надолу влизаха в една дупка в 
самия зид, която беше изкопана. От краката 
надолу следваха дупки на колове. После ги 
открили. Според мен тази дупка е направена 
изкуствено, не е бил скелетът замазан, защото 
наоколо имаше пръст, ситна пръст, никаква 
вар и пясък нямаше. След това скелетът 
опираше до престолната маса и не беше 
замазан. Самата престолна маса беше измаза-
на много хубаво, фугирана, а върху черепа и 
скелета нямаше ни най-малко вар. От другата 
страна също имаше скелет, без глава. Погре-
бенията, и двете, особено това, което разгле-
дахме, е ритуално, всичко правилно, по 
християнски. Размерът на скелета беше около 
1,70 т. Той беше с един малък наклон надолу. 
Ако расъждаваме как е изградена, ще се знае, 
че наоколо ще трябва да има място, където да 
работи работникът, за да я зида, а то нямаше 
никак място. Самият скелет опираше до 
олтарната маса. Следователно това явно 
показва, че скелетът е внесен, след като 
олтарната маса е била готова. Абсидата тук, 
земята била изхвърлена, тя не е била останала, 
докато тук надолу в самия наос може и малко 
да има изкоп от нивото. След това са 
направили една въртежка от дъски, която е 
очертавала, тя се е движела наляво-надясно и 
по нея са зидали, и отгоре може да е била 
кръгла и по този начин зидът е зидан нагоре. 
Целите тия съоръжения, за да се направят, 
явно говори, че тази пръст е била изхвърлена, и 
как ще има скелет, по-стар от времето на 
църквата? Явно, че тия два скелета са били 
внесени после, след като църквата е била 
направена и запълнена отново тази кухина. И 
аз като един човек, може да се каже, на 
техниката, забелязах това, направи ми впечат-
ление, че си стояха слоевете, а до скелета 
нагоре бяха разбъркани. 

Г. Джингов: Като студент, наскоро преди 
да завърша, имах възможността да участвувам 
в археологическото проучване на църквата 
„Св. Петка Самарджийска", което се ръководе-
ше от проф. Ст. Михайлов. Първо, копчета на 
мен не са предавани и не бих могъл да кажа как 
са изглеждали копчетата, за които Бучински 
говори. Не съм ги видял, за да ви отговоря, 
трябваше да съм ги видял тези копчета. А къде 
ги е намерил той? 

Д. Бучински: Аз малко се отдръпнах, щото 
не исках да се мешам много в научните им 
спорове, още повече, че бях назначен повече 
като техническо лице. И затова от самото 
начало не застанах нито на едната страна, нито 
на другата. Никой не ме е питал... 

Диктор: Разпореждането за събаряне на 
църквата е от 8 май. На същия ден започват 
разкопките. Следователно те са се водили в 
една обречена на събаряне църква и в Дневника 
на Сава Бобчев четем: „12 юни 1956 г., 
вторник. Директорът, другарят Миятев, пре-
поръчва на ръководителя на разкопките да се 
ограничават и да се привършват. 15 юни, 
петък. Засипва се олтарната абсида. 23 юни. 
Разкопките привършват и работниците се 
уволняват. Няма нареждане да се засипва." Но 
църквата остава благодарение на цитираното 
писмо: „Предлагаме Министерският съвет да 
приеме следното: Отменя се разпореждането 
на Министерския съвет от 8 май 1956 г. 
относно преустройството на църквата „Св. 
Петка Самарджийска". Министър на култу-
рата — Рубен Аврамов; Председател на БАН 
— академик Тодор Павлов". 

Лист от Дневника на Бучински: „През 
1956г., в началото на месец юни, бай Григор 
ми каза, че слугата на митрополията донесъл в 
Археологическия музей костите, но бай Григор 
не ги приел, като му съобщил, че Кръстю 
Миятев е бил казал нищо да не се взема, 
изкопано на територията на град София, а 
всичко да се предава в Градския софийски 
музей. Тогава слугата на митрополията отне-
съл костите в църквата срещу ЦУМ и там ги 
оставил в един голям сандък." 

2. Кръгла маса на в-к „Работническо дело' 
Стенографски протокол 

(10 февруари 1981 г.) 

Къде е гробът на Васил Левски? 

Йордан Йотов: Другари, най-напред: Добре 
дошли в нашата редакция! Поводът да ви 
поканим на тази среща е великият празник, 

пред който се намираме — 1300-годишнината 
от основаването на нашата държава. Нашата 
партия, както всички знаем, е продължител на 
революционните и прогресивни традиции на 
цялата 13-вековна история на държавата ни. И 
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естествено е вниманието ни към това револю-
ционно минало, към тези революционни тра-
диции. В тази връзка се стараем да изследваме, 
да разкриваме както събитията и процесите от 
историческото минало на нашия народ, така и 
ролята на различните исторически личности в 
това развитие. 

Вие по-добре от нас знаете какво пред-
ставлява Левски за нашата история, за нашия 
народ, докъде е стигнало изследването на 
неговото дело. Непосредственият повод, който 
ни е събрал, е докъде е стигнало проучването 
на въпроса за гибелта и останките на Левски. 

Марко Семов: Въпросът за това, къде е 
гробът на Левски, къде са неговите кости, 
вълнува и ще вълнува вероятно нашия народ 
докато има хора, които милеят за своето 
минало, за своята история. Нашата среща има 
задачата да ни върне отново към този 
проблем, към този въпрос. И молбата ни е да 
пристъпим с цялата отговорност за онова, 
което вършим на тази маса, за онова, което ни 
занимава като български граждани, като 
български народ, като наша отговорност пред 
делото на Левски, към неговото име. Тук има 
хора с различни становища, сериозни опонен-
ти, което е обяснимо, но мисля, че от общ 
интерес е, и в това няма никакво съмнение, да 
кажем истината такава, каквато тук събралите 
се я знаете. 

Димитър Бучински: През 1956 г. бях 
скулптор при Археологическия музей при 
БАН. За гроба на Левски: когато отидох в 
църквата, работниците копаеха, много се 
бързаше и трябваше да се копае едновременно 
в двора на църквата и във вътрешността, а не 
стигаха археолози. Те бяха по всички обекти и 
тук беше взет един, който не беше археолог, а 
студент, той вършеше тази археологическа 
работа, както и М. Станчева. 

Най-напред се намери един череп, след това 
се видя скелет и надолу към краката намерих 
едно копченце. До този скелет се откри един 
друг, този, който се смята, че е на Левски; той 
беше под масата на север, до него се откри 
друг без глава, а главата му беше почти към 
краката. Този череп най-напред стоеше до 
престолната маса. Всяка църква има престолна 
маса. И от него надолу скелетът малко се 
снишаваше и краката отиваха в една дупка в 
зида, не много голяма, около 30 ст в зида и от 
него надолу, като се разгледа, се видяха дупки, 
това са били колове, забити, за да се засили 
почвата. Значи самата църква е била построе-
на, предната част е била построена върху стар 
зид, а в тази кухина са били набити колове, за 
да бъде почвата по-здрава. Следователно 
коловете, които са набити, отиват надълбоко и 
те са изгнили. Скелетът не беше много запазен, 
но все пак личеше. (Показва снимка от 
публикацията на Ст. Михайлов.) Долната част 
на престолната маса е камък и отива под 
скелета, а нагоре е вече тухла. Следователно, 
ако беше скелетът стар, как ще избиват масата, 
нали там трябва да има разстояние. Скелетът 

явно е внесен. Друго доказателство: в зида има 
дупка. Защо е тази дупка? Ако беше зидът на 
църквата отгоре върху скелета, той направо ще 
се замаже и нямаше да има скелет. Следова-
телно тази дупка в зида е направена, за да влез-
нат след това краката. Отгоре имаше и греда, тя 
не е дала на погребвача възможност да мине той 
отдолу под гредата и е по-лесно да изкопае, 
отколкото да премести гредата. Върху гредата 
са били заковани дъски и той е вдигнал 2—3 
дъски, изкопал е, видял е, че не стига за 
краката, извадил е малко от камъните и там ги 
е пъхнал. Друго едно доказателство е, че 
масата не е застъпила самия скелет. След това 
намерих хора, които ми казаха как се строели 
такива църкви в миналото. Най-напред са 
забивали един кол в абсидата, върху този кол е 
правен вратник с дъски, с въртележки горе и го 
е вързал, това се върти и така зидът по него и 
той се движи за някакво въже и по никой начин 
не е имало пръст, когато са правили абсидата, 
всичко по терена е било изхвърлено. Следова-
телно този скелет как ще стои, той е изхвърлен 
и след като са направили абсидата, са го 
върнали отново. С Пандурски констатирахме, 
че слоевете са разбъркани. 

Когато там са заседавали и са се карали с 
проф. Гяуров, че това е бил Левски...., мен ме 
нямаше 2 дни. Обаче когато се върнах, 
разпитах работниците и те ми казаха, че са 
започнали да се карат: едни казват — Левски е, 
други — че скелетът е стар. И Ризов, 
редакторът, той именно открадна скелета. 
Издебнал е, когато няма никой, и го е сложил в 
един чувал и тръгнал по посока към църковния 
музей..., и митрополията си призна. Имаме 
писмо — каза, че той го е взел, защото иначе 
ще го изхвърлят, ще кажат, че не е Левски, а 
някакъв римски човек. Когато ходихме при 
М. Станчева и попитахме къде са костите, тя 
каза, че когато й наредят отгоре, тогава ще 
каже къде са... 

Сега за откриването на гроба —- дали е 
античен или не? Всеки добър археолог знае, че 
в София, в пределите на този заграден град 
Сердика с малки стени, не може да има 
гробове за обикновени хора. В ковчези са 
погребвани само видни боляри и висши 
духовници, а не обикновените хора, и то след 
като са направени църквите са възникнали 
гробищата. А по-рано, не. По-рано едните са 
били при „Св. София", при Министерството на 
земеделието, и други гробища при двореца -
това са трите установени гробища на Сердика. 
В пределите на София е имало около църквите 
само зидани гробове, които са били наричани 
подслончени. Тези подслончени гробове, когато 
са навън гробниците и се открият скелети, от 
религиозност не ги вземат, както сега 
археолозите, а с купища ги вземат и около 
църквата изкопават трапче и ги слагат. Тези 
гробове се наричат подслончени. Около църк-
вата действително се намериха такива гро-
бове, но те са вторични, не са първични. 
Самата църква по моите открития е строена по 
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следния начин — някои я изкарват, че е от 
османско робство, а аз смятам, че е от по-рано. 
Църквата най-напред е направена еднокораб-
на, болярска, малка къща — като къща; и си е 
направил този болярин пред нея малка гробни-
ца. Покривът на тази къща е градоред, на 
запад е имало два прозореца и врата, гробни-
цата е била в двора. Тя не е византийска, а от 
времето на Второто българско царство, при-
мерно от XIV век. Тези гробници, които се 
намериха, бяха в този вид (показва снимка), а 
византийските са правоъгълни и ги има много 
рядко, а тези са старобългарски или от 
периода на османското робство. Мазилката 
беше с вар и пясък, червена мазилка само в 
една гробница намерихме, и то затова, защото 
тя е била по-надалеч в двора — преливало е 
вода от дъжда и за да не пробива вътре, са 
счукали вар и пясък, червени тухли, мляко и 
яйца, за да не пробива влагата, това е един вид 
бетон. Така са мазали чак до Освобождението 
на България. А византийската мазилка е 
червена, а тази не беше толкова червена, 
колкото наподобяваше на бяла. 

Сега един от тези гробове, на който Стамен 
Михайлов много държи — това е този. Как е 
възникнал? След падането на България под 
османско владичество църквата е била подно-
вена отвътре, иззидана с тухли и е направен 
сводът (показва снимка). От първата епоха на 
строежа имаме запазени стенописи тук. Също 
по това време, когато се е строил сводът, са 
престроили тази част... отпред, женско от-
деление, и тогава всичките тези гробници 
попадат вътре, а онези, които са били отвън, са 
застояли. Става това нещо... (снимка). По този 
начин вече тази гробница влиза отдолу. След 
известно време, през османското робство, 
развалят притвора и един от прозорците, 
които са на запад, отново е зазидан. И 
следствие на това зазидване като че ли 
църквата вече е била построена отгоре върху 
гроба. Притворът към женското отделение го 
няма и затова е тази врата на северната стена, 
от нея се влиза. Аз съм го написал това нещо и 
който иска, може да го прочете. 

Сега един друг въпрос: казват, че скелетът 
бил много разложен, и действително той е 
разложен, но защо? Ние като правим разкопки, 
намирали сме от 7—8 хиляди години, от 
неолита още, на плътни слоеве, а когато са 
плътни, няма кухини и няма откъде да мине 
влагата и те са напълно запазени. А когато 
прониква влага отнякъде, скелетът се разлага 
за 20—30 години. Затова и намерихме скелета 
разложен, влизала е тази подпочвена вода, 
точно тук са коловете, покрай зидовете е 
влизала влага, въздух за развиване на бакте-
риите и те са разложени, а не защото са стари. 
Имаше също един златен пръстен и такива има 
от старобългарско време, не са антични, има ги 
XV—XVI век и чак до османското робство, а 
имаше и стъкълца, които бяха като черупчици, 
и не можеше да се разбере: такива са и от 
византийското, и до османското робство едни 

и същи. Ако беше по-голямо стъклото, пак 
можеше да се намери някаква разлика. Ето 
защо и това не е научно доказателство, че 
гробовете са антични. И защо не се запазиха 
материалите — този пръстен, копченцата, те 
изчезнаха, за да няма доказателства. 

Още като ги видях тези два скелета, си 
помислих, че са внесени нелегално, помислих 
си, че това е или Георги Софийски-Нови. 
Някои смятат, че са на Левски; главата на 
човека може би е била заклана, разнасяна, за 
да вземат бакшиш — така са правили; и след 
това този погребан е намерил и главата, 
сложил я е и нея, като не е искал да пререже 
гредата и я е сложил в краката му, може би е 
едно и също тяло. Аз, след като разбрах, че 
това е Левски, дълго време мълчах, не смеех да 
кажа. Но след това се намерих с Михаил 
Гяурски, още бе жив. Той ми даде материали и 
казва: — Действително това е Левски, аз съм 
чул от моя баща, той е говорил с някакъв 
старец-опълченец, че Левски е бил отринат 
оттам, където е бил погребан, и е закопан под 
олтара. Намерих отец Гошев и той твърдеше 
същото. 

Ст. н. с. Хр. Йонков: Човек си мисли — ако 
наистина сериозно се признава от всички, че 
въпросът за уточняване на гроба на Левски е 
от национално възпитателно значение, защо е 
тогава това бавене! Въпросът трябва да се 
реши независимо сполучливо или не. Не бива 
повече това забавяне, което продължава да 
хвърля сянка върху нашия престиж като нация. 

Вината на нашите колеги археолози, ръко-
водители на разкопките на центъра през 1956 г., 
не е толкова в това, че те отричат открития от 
тях скелет да е на В. Левски, колкото в тяхната 
немара като български учени и в загубването 
на костния материал. И особено след като 
сами, публично, през 1962 г. в специално 
издание признават (черно на бяло), че е 
ставало дума за това. 

Що се касае до моето становище за мястото 
на гроба на Левски, аз и сега поддържам това, 
което беше обнародвано във в. „Пулс" от 
18 декември 1979 г .  Според мен тялото 
на В. Левски е било погребано набързо около 
бесилката след екзекуцията. (Пък и нали 
обесените политически престъпници много 
често не са били опявани.) След това тялото е 
било погребано тайно от членове на револю-
ционната организация в олтара на църквата 
„Св. Петка Самарджийска" в центъра на 
София. 

Ана Апостолова Илиева: Аз съм внучка на 
Илия Лазаров. Никога не сме смятали в 
нашето семейство, че тази дейност на моя дядо 
— свалянето на Левски от бесилото и погреб-
ването му, е неговото най-голямо дело, защото 
той се е клел не един път на смърт — бил е член 
на революционния комитет в София, бил е 
куриер, минавал е може би 14 пъти нелегално 
Дунав. След това става четник от четата на 
Ботев, осъден е на смърт и спасен само поради 
една случайност — в България организирали 

123 



всенародна комисия, която обследвала поло-
жението на затворниците в конака, днешната 
Национална галерия. Тогава го освобождават, 
след което отива опълченец. Така че той има 
зад гърба си твърде много... и няма смисъл да 
казва нещо, което не е истина, за да чака от 
това някаква награда. 

Какво знаем ние от него? Аз не познавам 
дядо си, а знам от баба си, а след това и от 
баща си, и от майка си. А тъст на моя дядо е 
бил поп Павел — главен свещеник в черквата 
„Св. Параскева Самарджийска", и е обесен 
последния ден преди освобождението на Со-
фия заради неговата революционна дейност. 
Когато обесват Левски, дядо ми е бил и куриер 
на Левски, и са били близки. Когато обесват 
Левски, знам и от баба ми, и от моя съпруг, 
който през 1936 г. написва нейните спомени. 
Ние му вярваме на дядо ми и никога не сме 
смятали, че ще трябват писмени доказа-
телства. И затова само което е написал 
съпругът ми като спомени от баба ми, го 
имаме написано документално. Дядо ми — 
Илия Лазаров, с още един свещеник българин 
се преобличат като турци, напиват заптиетата 
и го погребват в „Св. Параскева Самарджий-
ска". Всичко това е станало много бързо. 
Гробът е бил изкопан нелегално, скришно. Ето 
това за нас е свещената истина и всички от 
нашата фамилия сме с убеждението, че знаем 
къде е погребан Васил Левски. 

Арх. Сава Бобчев: Първо, всички трябва да 
знаят, че тук няма гроб, а има погребение. 
Много се спекулира с това, че тук има един 
редовен гроб — няма, а има едно погребение. 
И въз основа на това ние твърдим, че тази 
работа е станала тайно и че е станала по време, 
когато трябва да бъде тайно. Откритието 
стана случайно, но при твърде убедително 
съвпадение. И изчезването на костите без 
тяхното точно проучване и документиране 
попречи много да се обясни по-нататък. 
Забележката, която ми направи навремето 
Стамен Михайлов, че това не е археология, тъй 
като аз веднага, като открихме скелета, 
веднага направих една малка забележка, че тук 
има тайна и тя трябва да се документира и 
строго да се установи съществуващото поло-
жение. Стамен Михайлов ми възрази, че тази 
работа не е археология и има кой да се 
занимава с нея. Аз, разбира се, тъй като не бях 
ръководител, а той, се подчиних и спрях. Обаче 
след няколко дни при мен дойде проф. Гяуров 
и каза: „Вие сте открили гроба на Левски". 
През това време костите бяха изчезнали. 
Никой по-нататък не запита: как стана това, 
защо стана? Никой. После се разбра, че 
художникът Ризов по нареждане на църков-
ното настоятелство имал нареждане да ги 
вземе и погребе като незнаен смъртник. И така, 
аз спрях на първо време да се занимавам с тази 
работа. Но когато проф. Гяуров ми каза, че 
сме открили костите на Левски, направих една 
дълга анкета, която обаче за голямо съжаление 
съвпадна с откриването и която подхрани едно 

подозрение, че тя е курдисана впоследствие. Тя 
съдържаше такива подробности, такива данни, 
че не можеше да бъде измислена. Според мен 
Ст. Михайлов много смело и много едностран-
чиво реши, че тази работа е измислена. Аз 
мисля, че не беше измислена. Според Ст. Ми-
хайлов е имало още погребения там — три. По 
едно време той каза, че скелетът бил намерен 
отдолу, под олтарната трапеза. Аз настоявам 
и за съжаление свидетелите са много малко, с 
изключение на Бучински. Според мен, тъй като 
ние бяхме там, камъкът на трапезата не се 
вдигна, какво имаше под камъка, ние не 
видяхме. Този камък беше махнат, но няколко 
години след това. И така, не може да се 
твърди, че има някакво* трето погребение. 
Всички тези противоречия ме накараха отново 
да се амбицирам като българин и да реша по-
нататък как да се изясни работата. Ст. Ми-
хайлов излезе с едно подробно изследване в 
нашия археологически институт, където като 
археолог се мъчеше да докаже, че тези гробове 
са стари, че това е едно старо гробище, че 
църквата е сложена отгоре, че костите са 
отдолу — за това няма никаква фотография, 
нито каквато и да било документация, нито 
протокол. Много съжалявам, че д-р Боев, 
който сега се явява като експерт, твърди, че е 
изучил скелета. Той даже по едно време бил 
казал на проф. Ст. Михайлов, че този скелет е 
възможно да е женски. След това обаче пред 
телевизията той каза, че такова нещо той може 
да го е казал на четири очи, обаче никъде не го 
е писал и той не може да твърди, че това е така. 
По този начин стана една голяма бъркотия, в 
която никой не можеше да се ориентира. 

Оказа се, че в анкетата на Гяуров стои едно 
много подробно описание — за смъкването на 
Левски нощно време, тайно, като опиват 
турците, заравят го в олтара на църквата, и 
изрично се казва: вляво от трапезата — точно 
там, където се намери скелетът. 

След това през април 1937 г. във в. „Мир" 
се явява дописка, в която се говори за баба 
Мария: тази жена подробно говори, че това е 
Хамбарков, чийто прякор беше „Гъската". И 
този човек домъква от бесилката Левски и той 
е бил погребан в църквата. Това го казва един 
човек, който е съвременник. 

Ст. Михайлов смята, че цялата работа е 
измислена, защото турците не пиели вино, 
и т. н. Според мен това много усложни рабо-
тата. Аз си позволих да искам да се напечата 
едно подробно мое изложение. Предложих го 
на няколко места, но за съжаление, другари, 
ми беше отговорено — ние не можеме да го 
отпечатаме, защото това ще означава, че 
вземаме страна. А какви ли не глупости се 
писаха, че Левски е бил погребан заедно с 
Бенковски на запад, заедно с главата на 
Бенковски, 5—7 години след обесването му. 
Всички тези работи бяха допуснати в печата, а 
моят доклад, който беше сбит, сдържан доклад 
и тези съвпадения с анкетата на Гяуров и 
намирането на скелета — не беше отпечатан. 
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Най-накрая се намери един мой приятел, който 
успя да публикува труда ми в. списание 
„София". Ст. Михайлов излезе с едно дълго 
изложение и си позволи да каже, че аз 
дезинформирам обществеността... 

Накрая едно показание на лекаря Динков, 
чийто баща бил свещеник: — Моят баща ми 
е говорил, че той чул от самия свещеник, че 
Левски там е погребан, от самия свещеник, 
който е инициатор на тази работа. Това също 
не може да бъде измислено. 

Накрая искам да кажа, че нашият форум тук 
не е подбран. Аз очаквах тук да бъде проф. 
Ив. Дуйчев, проф. Д. Ангелов и други 
историци, които няма да решават въпросите, 
как е построена църквата, а ще решат на 
основата на данните, които им се дават от 
двете страни, възможно ли е или не, измислено 
или не. 

Стамен Михайлов: Трябва веднага да кажа, 
че аз съм най-заинтересованият това да бъде 
Левски, защото аз съм неговият откривател, 
това е съвършено ясно. Тук се сблъскват не 
отделни личности, а се сблъскват легенди с 
факти. Аз ще отговоря на фактите, а на 
легендите не вярвам, защото се занимавам с 
наука. Какви са фактите? 

Най-напред ще кажа, че църквата е по-
строена на старо гробище и след това ще се 
аргументирам. Църквата е най-рано от края на 
XIV в. и даже по-вероятно от XV век. В 
абсидата действително се откриха три погре-
бения и даже, както съм писал, ако смятаме 
черепа, който намерихме отделно. Бързам да 
кажа, че няма прецедент в историята на 
църковната литература, когато в абсидата да 
се погребват хора. Там се откриха 3, даже 4 
погребения, ако смятаме черепа. 

— Три или четири? 
— Не. Те са три, но казах, че са намерили 

един череп отделно, ако евентуално смятаме 
този череп за погребение, са четири. Но те са 
три. Едното не се признава от другарите. Защо 
не се признава, не ми е известно. Аз обаче ще 
ви   прочета   оригиналния   Дневник,   който   е 
воден от 8 май 1956 г. и всеки ден е писано 
какво се прави. 

„9 юли, събота: — Хубаво време, 15 души 
работят и т. н., описваме нещата и пристъп-
ваме към фактическото отбелязване на това, 
което е направено. — Отмести се олтарният 
камък, в чернозема се намериха камъни и 
парчета от стари тухли и кости (инв. № 101). 
Под тях част от скелет от редовно погребение" 
(инв. № 104). 

На с. 76 по този въпрос се казва: „ — В 
олтара — остави се на място олтарният камък 
(след като е бил отместен, са го върнали)". Под 
олтарния камък се намери гроб. Др. Бобчев 
каза погребение, но другари, погребение е 
ритуал, а костите, които се намират, това... 
Той иска да каже това не е редовно погребение. 
Но това е редовно погребение, правилно 
ориентирано, правилно положено, по христи- 

янски погребение. Говоря за гроба в лявата 
страна. 

Това погребение, отчасти, върху него лежат 
основите на църквата. Това е един сериозен 
аргумент, че църквата е построена на мястото 
на старо гробище. Тук ще ви покажа една 
скица, направена от арх. Сава Бобчев. Вие 
можете да видите в тази извивка как от 
коленете надолу краката ги е поставил др. Боб-
чев, не аз — под зида. Следователно няма 
никакво съмнение, че гробът е възседнат от 
зида. Др. Бучински казва, че нямало място, та 
затова са копали. Това не е така. Но даже и да 
приемем, че е така: много по-лесно е да 
изкопаеш пръстта, за да подвреш главата, 
вместо да разбиваш стената, при това се бърза, 
от всички се подчертава, че това е скришно, 
бърза се. И не е необходимо да се разбива 
стената, за да се подврат краката, но те няма 
нужда да се подвират, там има над 3 метра 
разстояние, така че може да се сложат двама 
души, има място. И се учудвам, че др. Бу-
чински твърди такива доста несериозни неща, 
или всъщност не би трябвало да ме учудва, 
защото той на два пъти се опита да ни заблуди. 
Веднъж нарисува Мадарския конник и ни 
подхвърли да го намерил в Сердика при 
разкопките, и втори път в Търново подхвърли 
един фалшив печат, за да доказва незнам си 
какво... 

Другият гроб е в южната част. Интересно е, 
че наред с редовния гроб, с положени кости, се 
намериха куп кости, събрани от вторично 
погребение. Това само става в гробища, когато 
на едно място се погребват последователно 
двама, да кажем, костите на първия се събират 
и се слагат в купчина. Това ние сме го 
констатирали на пет места и аз мога точно да 
ви кажа от Дневника, ако разполагам с повече 
време, къде са констатирани такива случаи. 
Следователно тези неща показват безспорно, 
че се касае за редовно гробище, където 
последователно са погребвали нееднократно, 
не веднъж, а много пъти. 

Един от гробовете е възседнат направо от 
стената, той е зидан гроб. Обаче между зидани 
и незидани гробове няма никаква особена 
разлика. Даже ако съдим по запазеността на 
скелетите, вижда се, че този скелет (наречен на 
Левски) е най-разрушеният, в края на краи-
щата почвата за всички е еднаква. Не може за 
70 и повече години да настъпи такова разла-
гане на костите, дори от неолита 6—7 хил. 
години имаме скелети, които са напълно 
запазени; дори тези, които открихме наоколо, 
са по-добре запазени. 

Др. Бучински твърди, че не била дадена 
възможност да се обнародват тези данни, за 
които сега се вдига шум. Нищо подобно, през 
1957 г. проф. Гяуров, който идва на място и 
сподели с мен, и тогава нито др. Бобчев, нито 
др. Бучински казаха нещо, за да защитят това 
становище, те мълчаха до ден днешен. Това е 
необяснимо. Обаче не е вярно, че не се даде 
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гласност, на проф. Гяуров през 1959 г. В 
„Духовна култура" всичко това се обнародва. 
Тези патриоти защо мълчаха, каква е тази 
тайна, от кого пазят тайна, аз разбирам да се 
пази тайна до Освобождението, защото е ясно 
— там от турците трябва да се пази тайна, но 
каква е тази тайна сега. 

— Костният материал къде е? 
— Костният материал Бучински пише, че го 

е предал в музея и аз съм му наредил това 
нещо. 

Вижте, легендите са насочващи, те трябва 
да се проверят и ако се докаже правотата на 
легендата, тя се възприема, а ако не, тя си 
остава легенда. И забележете, съвременниците, 
когато са разпитвани, болшинството са били 
на мнение, че той бил погребан в тази част, 
където е обесен. Твърде вероятно, защото е 
имало гробище там и при това там се 
погребвали такива обесени. И това твърдят 
съвременниците. А сега от трета и четвърта 
ръка се съчиняват фантастични истории, че 
отишли там с бъклици като на сватба, 
започнали да се черпят, пък те се опили... 
Моля ви се, не може да ме убедите в това 
нещо. Но ако това се беше потвърдило от 
наличните резултати от разкопките, както и да 
е, но то се опровергава категорично от 
разкопките и аз казах защо. 

Юри Жиров: Искам да задам един въпрос 
на др. Стамен Михайлов, тъй като аз се 
придържам само към фактите. 

Кога, на кой ден след откриването на 
скелета д-р Боев се запознава и го изследва? 

— Не мога да ви кажа, аз по памет не  
помня за   1956 г.  какво съм казал,  а  това 
конкретно не съм го отбелязъл в Дневника. 

Нека тогава отговори д-р Боев. 
Д-р Петър Боев: Аз смятам, че нямаше 

нищо нередно в тези проведени там разкопки. 
Нашата задача е да разберем истината и 
затова сме пред журналистите, пред нашия 
партиен орган. 

Тук др. Бучински изказа някои съобра-
жения, които му казал академик Гошев за 
ситуациите около всички тези погребения, 
става въпрос за паленето на свещите на олтара. 
За същата история аз бях изпратен през 1959 г. 
от патриарх Кирил в Бачковския манастир да 
направя една експертиза. Искам да кажа, че от 
експертизата, която направих там, това беше 
просто една мистификация, в гроба бяха 
сложени три скелета и направен един. Това е 
било игуменска история. Това го разказвам, за 
да разберете колко трябва да вярвате журна-
листите на тези истории. Такава ми беше 
задачата и тук. Аз отивам там да проверя, 
първо, дали се отнася за едно редовно 
погребение, дали до случайно тгогребение, или 
е набързо станала тази работа, тъй като 
действително аз бях информиран от проф. Гяу-
ров, С който бях много добър познат, и той ме 
беше помолил да проуча този въпрос. Аз казах 
така, че трябва да бъда поканен. Искам да 
кажа, че аз не съм бил поканен при открива- 

нето на тези скелети. Смятам, че това би 
спестило всички тези събития, защото щяхме 
да направим протокол и ще кажем дали това 
погребение е редовно, дали не е редовно, как е 
погребан... Но аз не присъствувах на откри-
ването, което е един минус, така че колко 
време след това са ме викали, не помня. Аз 
попитах Михайлов сега, но и той не е 
документирал тук. След това бях извикан и 
отидох при него и той ми разказа всичко това, 
което тук пред вас изнесе. Показа ми гроба, 
скелетите бяха на място, не бяха разместени, 
но аз като не съм бил, не мога да ви кажа 
колко не са били размествани. За мен беше 
важно друго: първо, нивото на погребенията, 
аз ще ви кажа, че ми се струва, че нивото, за 
което той говори за стар некропол, беше много 
дълбоко, а от времето на османското робство 
не може да се натрупа 3—4 метра слой. Това, 
че има стар некропол, аз бях убеден и по 
състава на костите. Разлагането на скелета не 
става там по микроби и прочее, това е 
органическа материя в мазнината по костите, 
която се запазва по-дълго време, след известен 
период от време, зависи от почвата и от 
годините, изчезва и остава неорганичната, т. е. 
варовитото вещество на скелета. Така че много 
старите скелети са всъщност калций или други 
калциеви соли. Ние горе-долу можем да 
познаваме. Аз например като съм работил вече 
30 години в антропологията и като видя, мога 
да кажа, че е много стар, че е отпреди 10 
хиляди, 5 хиляди, горе-долу, това се набива в 
очите. Така че не бяха пресни скелетите. 
Нямаше никаква органическа материя, което 
говори, че са минали няколко стотин години от 
тези погребения. 

От тези три скелета действително единият 
нямаше глава, другите два имаха и имаше една 
купчина кости, които — християнски обичай, 
когато отидат да погребат сина на майката и 
бащата, костите ги струпват в краката — така 
че мен не ме учудиха тези работи, но всички 
кости бяха стари. Но това на мен не ми 
пречеше да направя най-грижливо изследване 
не в лаборатория, а на място, тъй като ми се 
каза не в лаборатория. Оказа се, че и трите 
индивида бяха стари, а ние имаме за Левски 
точни данни — имаме годините му и т. н., 
значи трябваше да бъде между 30—40 г., а тук 
се оказаха индивиди над 60 години. 

Направих протокол, който предадох в 
Археологическия институт, не знам защо не е 
даден на Михайлов, защото пък вижте каква 
беше организацията на телевизията: пристигат 
веднъж в института, аз работех в кабинета, и 
казват: снимаме интервю за Левски, без да ми 
обяснят за какво става дума, че има някаква 
такава история, че е повдигнато от др. Бу-
чински и Бобчев, Михайлов; и аз тогава 
импровизирано говорих, но не помня дали 
беше женски, възможно е да е бил, трябва да се 
намери протоколът в Археологическия инсти-
тут и да се види дали е женски. Но това не е 
важно, важното е, че за мен ясно в главата ми 
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остана, че това не е Левски. Иначе ще излезе, че 
ние с Михайлов не само че не сме патриоти, но 
сякаш сме врагове на България. 

Учудвам се защо чак сега се повдига тази 
история и защо на журналистическо равнище, а 
не на научно. Ако има някакво обвинение 
срещу Михайлов, има Академия на науките. 

Искам да кажа и още нещо. Гяуров, като 
идва при мен, беше откровен да ми каже: — 
Д-р Боев, аз повдигам въпроса и ще ви моля да 
се намесите, да помогнете. Повдигам въпроса, 
защото е взето решение тази църква да се 
разруши. Това е чисто българска църква и 
трябва да я спася. И ако ние докажем, че там е 
погребан Левски, ще я спасим за нашите 
поколения. 

Разбира се, аз също съм патриот, развъл-
нувах се от тази работа и казвам: и да не е 
Левски, дайте да спасим църквата. Тогава 
ходих до Градския комитет на партията и 
поставих въпроса пред един от секретарите, 
той го постави в ЦК, след като вече имахме 
данни, че тези фрески, които са там, са 
единствените от XV век в България. Веднага се 
отмени решението и църквата остана, но не 
беше оставена заради Левски, а заради фре-
ските. 

Юри Жиров: От коя антроположна група е 
Левски като тип? 

— Вие разбирате ли от това? 
— Предполагам, че има специалисти и сега, 

като се документира, ще се разбере вашата 
компетентност. 

Д-р Петър Боев: Аз не мога да ви кажа 
колко време след откриването на скелета бях 
повикан, но беше минало доста време, може и 
да е било след месец, но аз отговарям за 
това, което ми беше дадено, когато отидох. 
Ако е имало друг скелет и той е бил сменен, 
това го казвам, не че се съмнявам, защото нито 
имаше някаква комисия, нито.... 

Сега по втория ви въпрос: Левски е от 
северна раса и е нисък на ръст, а скелетите, 
които бяха открити, нямаха нищо общо с това. 

Юри Жиров: Излиза, че проф. Ст. Ми-
хайлов не знае кога д-р Боев се е запознал със 
скелета, а д-р Боев казва, че проф. Михайлов 
го е извикал да се запознае със скелета. И това 
време може да е до един месец, като се знае, че 
на третия ден скелетът е изчезнал. Ние 
действително много набързо заснехме това 
предаване, без да обясним за какво става дума, 
защото ставаше дума за Левски. И благода-
рение на това тук сега се документира, че Вие 
сте видял скелета на място, а във филма е 
документирано (това може да се види винаги), 
че Вие сте изследвали скелета в лабораториите 
на БАН. Д-р Боев, Вие въобще не сте видял 
никакъв скелет, искате да съставите версия 
наизуст. 

В публикацията на проф. Ст. Михайлов от 
1961 г. се твърди, че по устни заверявания 
от д-р Боев единият скелет е женски, макар че 
проф. Ст. Михайлов не знае кога д-р Боев е 
видял скелета. Сега, веднъж във филма д-р Боев 

твърди, че скелетите са мъжки, а  пред 
проф. Ст. Михайлов твърди, че единият скелет 
е женски. 

И последното, аз не съм специалист, това 
може да се види от антрополози, да се вземе 
тяхното мнение — Левски е тракийски тип, а не 
северен. 

Бих искал да си прочета изказването. 
Аз не зная къде е гробът на Левски. Във 

филма „Легенда за Левски", който направихме 
в студия „Екран", също не се твърди това. Не 
съчинявам версия. Версии има достатъчно и в 
случая те са дори вредни. Аз казвам само и 
чрез филма, че дори гробът на Левски да е бил 
в черквата „Св. Петка Самарджийска", ние пак 
нямаше да го знаем поради методите на 
разкопки през 1956 г. Заключенията на специа-
листите, участвували в разкопките си противо-
речат както помежду си, така и сами на себе си 
във времето и обстоятелствата. Дори се говори 
наизуст по предварителни подбуди. Едно е да 
се кълнеш в името на Левски, друго е реално да 
оценяваш важността на темата и например да 
си усложниш делника или да си изпълниш 
служебните задължения. Може би не е късно. 
Трябва да се съберат всички кости, намерени в 
църквата през 1956 г., и антрополози да ги 
изследват една по една. Има съвременни 
методи и средства, очевидно това не е 
безсмислено. 

А защо е необходимо да знаем гроба на 
Левски, това беше формулирано най-добре от 
арх. Бобчев: „Защото българи не са го 
оставили непогребан." И друго. Едно е да 
възпитаваш детето си с идеални понятия, друго 
е да го заведеш на мястото, където е гробът на 
Левски. Това е конкретна, сетивна история. 

Дали на третия или на четвъртия ден е 
изчезнал скелетът, там се играе с два дни, но че 
той е изчезнал веднага след откриването, това 
е факт. Дори и Ризов твърди това, а той ги е 
вдигнал с чувала. 

Никола Гайдаров: Аз приемам, че Илия 
Лазаров наистина е разправял някаква такава 
история. Обаче Илия Лазаров и Хамбарков са 
ходили там, това е най-вероятно, може да са се 
опитвали да черпят турците, представяйки се 
за турски патриоти, които се радват, че е 
ликвидиран В. Левски. Може да са се опитали, 
но не са успели. Истината е, че Левски след 
това е погребан набързо край самата бесилка. 
И след това вече през нощта се пренася и се 
погребва в олтара. 

Защо Илия Лазаров е мълчал до 1903 г. 
Трябва да разберете, това е един еснаф човек, 
това е патриот човек, обаче еснаф, той се е 
свързал с една клетва. Той е могъл, ако беше 
някой друг славолюбив човек и с повече 
културно съзнание, да манифестира това нещо. 
Но това е един прост човек, един еснаф, който 
обаче е бил готов на 5—6 пъти да си даде 
живота за свободата. Това не го ли преценя-
вате, като разглеждате неговите показания. 
Може ли той пред смъртта си да седне да 
съчинява приказки? Тук самият здрав разум, 
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логиката говори, че това е истината — може би 
преувеличена, може би украсена от тези 
потомци. 

Другият факт, който говори за истиността 
на тези показания, е: още през 1937 г. не друг, а 
съпругата на Илия Лазаров, когато не се е 
знаело, че в църквата има кости, че има 
скелети, особено, че скелетът на Левски е бил 
там, съпругата на Илия Лазаров във в. „Мир", 
6 март, 1937 г. говори нещо аналогично на 
това, което неговите потомци впоследствие 
потвърждават. Кажете ми коя друга хипотеза 
за Левски може да има такива доказателства. 
Това е най-фрапиращият факт. Всеки историк 
ще ви каже, че този факт е достатъчен плюс 
откриването на скелета, за да кажем, — това е 
историческата достоверна истина относно мя-
стото на погребението. 

Вие искате да опровергаете тази хипотеза, 
която се поддържа от Бучински и Бобчев. И 
друго нещо: три погребения, аз не виждам 
къде са тези три погребения. Тук става въпрос 
за погребения в абсидата, малката абсида на 
една малка църква. И там са намерени два 
скелета, плюс един череп. Др. Тахов ще ви 
обясни, че е открил дори и трупа на този 
обезглавения, който е погребан там, не се знае 
кога. Какви са тези три погребения. Защо 
говорите вие за редовно погребение, когато 
редовно погребение се разбира, когато имаме 
един гроб. Но тук става въпрос за разграни-
чение между редовно погребение, защото 
извън църквата има зидани гробове, а в 
църквата са намерени скелети, положени про-
сто в земята. 

Другото Ви възражение. Скелетът е отпреди 
няколко стотин години и е бил там, когато е 
строена църквата. Е, сега дали трябва да 
вярваме на непосредствените свидетели, оче-
видци, които са изравяли там скелетите, че 
това е абсурдно, един археолог да го твърди 
това. Как може да се строи църква, а скелетът 
на Левски е положен малко така (показва) -
краката са на по-голямо разстояние, отколкото 
главата. Кои са тези строители, които зидат 
църква, намират един скелет, проснат там, и го 
оставят така и зидат върху краката му. Това е 
смешно. Ами тази дупка, която е била 
издълбана набързо там... 

— Защо е издълбано, обяснете? 
— Ами, защото не е могъл да се събере... 
Стамен Михайлов: Казах ви, там има над 

3 метра разстояние. Вие не се съобразявате с 
фактите. 

— Точно с фактите се съобразявам. 
— Добре, приемаме вашето. Кажете ми кой 

разумен строител вижда два скелета... 
— Той не ги вижда... 
— Ами основата на зида е под краката на 

скелета или непосредствено да е над скелета, 
пак ще се види. В олтара не са намерени куп 
кости... 

— Откъде Вие знаете, а аз не знам.  Вие 
съчинявате... 

Георги Тахов: Можем да благодарим на 
най-авторитетния вестник, който неслучайно се 

заема с този въпрос и ни е събрал да изслуша 
различните мнения в един момент, когато се 
решават толкова много исторически въпроси, 
свързани с 1300-годишнината. 

Моето мнение по въпроса. Аз уважавам 
мнението на историците, на археолозите. 
Проучвал съм въпроса, имам изрезки от 
вестниците отпреди 9 септември 1944 г. и 
много други, и една друга версия на Коле-
даров. Този въпрос не засяга само археоло-
зите, защото историята не е само археология, 
защото историята са и спомените. Драмата на 
този въпрос е, че още навремето нашата 
буржоазна държава не взема конкретни мерки 
да разкрие нещата. 

Аз няма да оспорвам др. Ст. Михайлов. 
Искам да спра вниманието върху публика-
цията във в. „Мир" от 6 март. Имайте 
предвид, че тя е от съпругата на Лазаров, това 
е много важен факт. Вижте какво пише 
майката Мария: „И в своята искреност и 
добродушие — казва авторът — ми добави, че 
тялото на Левски е откопано от тогавашния 
клисар при днешната църква „Св. Парашкева" 
и погребано в олтара на същата църква. Този 
подвиг е извършен от покойния Хр. Хамбар-
ков". Това е първоизточникът, останалото 
според мен са натрупвания. Аз не мога да ги 
отхвърля, но искам да кажа и нещо друго. Не 
вярвам на никаква легенда. Тя не вкарва мъжа 
си в историята, няма напиване. Как ще отречем 
това, публикациите също са история? А тук се 
дублират два източника — майката и дъщеря-
та, че е погребан в църквата. Аз отхвърлям 
всички подробности и вземам централния 
въпрос — къде е погребан Левски? А виждаме, 
че и тук в момента, на тази маса на най-
авторитетния наш вестник се правят опити за 
легенди. Говори се, че проф. Гяуров казал на 
д-р Боев, че това ставало, за да не се разруши 
църквата — това не е вярно. Има писмо, което 
се пази, с което се обяснява този разговор с 
д-р Боев. 

Аз не казвам, че това е Левски, а търся 
приолижаване до истината. Този Хр. Хамбар-
ков, който е от Владая, присъствува на една 
екзекуция с отсичане на глава, описана от 
Димитър Пенев през 1935 г. в книгата му 
„Спомени" на с. 55. Цитирам: „Изпълнение на 
смъртна присъда. В началото смъртните при-
съди се изпълняваха с отсичане на глава 
(асоциация за скелета, където черепът е долу 
при краката). Една сутрин през 1868 г. бяхме 
тръгнали няколко деца да ходим на училище 
(той не говори, че това е Левски), бяхме се 
спрели на един мегдан на местността между Го-
вежди пазар, Самарджийската и Казанджий-
ската чаршия..." Отсичат му главата на този, 
който е също от Владая, и какво става: 
„Главата докосна и отскочи веднъж, шията му 
се изтегли нагоре, прибрахме главата с Чимба-
за и... турнаха главата на дирника му." Този 
именно, който разказва и описва, е свидетел и 
стар софиянец. Има логика в някои неща, 
които просто трябва да се потърсят. Но Хр. 
Хамбарков, един неизвестен възрожденец, кли- 
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сар чизмар, който има чизмарница на Говежди 
пазар, присъствува вероятно на тази екзекуция 
през 1868 г., защото това е негов съселянин и 
неговият дюкян е на Говежди пазар, което е 
документирано и може да се провери. Въпро-
сът е, че съществуват до това време и такива 
екзекуции. 

Считам, че от това, което съм чел, и от 
книгата на Ст. Михайлов, събрал съм публика-
ции по въпроса, гледах телевизионния филм — 
не е обърнато достатъчно внимание на тези 
разкопки. Може би защото именно тогава не се 
е знаело да се потърси тази литература, в която 
има и легенди. Единственият факт е, че при 
единия скелет е намерено телено копче, двойно 
мъжко и женско. Факт е, че не се знае на кой 
ден е разгледан скелетът от д-р Боев. Говори се 
за факти, за хора, които се занимават с 
история, а именно хората, които се занимават 
с това..., виждаме двете реплики, поздравих 
другаря, това са реплики. 

Д-р Йордан Йорданов: Аз бих разделил 
въпроса на няколко степени, а именно: след 
обесването на Левски българският народ би ли 
свалил своя най-голям българин от бесилката. 
Отговорът, мисля, че е — да. За това, къде е 
погребан, има 7 — 8 версии, но ние се спираме 
тук на една — „Св. Петка Самарджийска". 
Когато се разглеждат разкопките от 1956 г., 
явно изпъква едно неизясняване на археоло-
гическата обстановка. Примери за такова 
неизясняване има и в църквата „Св. 40 
мъченици" във Велико Търново. И от това 
следват дискусии с доводи за и против.  
Науката антропология, освен че се занимава с 
определянето на физическия облик, на антро-
пологичните типове, определяне на възрастта, 
пола на погребания, може да даде и една 
представа за един успех в идентификацията на 
погребания чрез метода на антропологическа-
та пластична реконструкция. Това включва 
една графична скица и един пластичен портрет. 
Това нещо се използува широко в криминали-
стиката. 

Моето предложение е съвсем рационално, 
считам, че е в повелята на нашето време --
дайте костите. Целият този спор ще бъде 
излишен. 

Асен Банов: Аз съм племенник на племен-
ницата на Левски. Моят вуйчо е женен за 
Мария Фурнаджиева, която е племенничка на 
Левски, а нейният баща — Никола Фурнаджи-
ев, е първи братовчед на Левски. 

Ще ви кажа един разговор между двама 
сватове, да речем, дядо ми Петко и дядо ми 
Никола Фурнаджиев, в който и аз участвувах. 
През 1927 г. в село Енина заедно с малкия ми 
вуйчо дойде и големият ми вуйчо от София, 
който е бил търговски посланик в Цариград. 
Искам да ви кажа само две думи за дядо ми, 
свата на Н. Фурнаджиев, за да разберете, че 
има много голямо значение високият морален 
език на даден човек, който ще каже или няма 
да каже няколко думи. И много е важно това, 
което той ще каже, дали ще бъде пропито от 

някакво съзнание, или е нещо, с което се гони 
някаква друга цел. Моят дядо е съратник на 
Бачо Киро и за голямата дружба между тях 
говори Бачо Киро. Когато на посещение в село 
дойде вуйчо ми Иван, защото дядо ми беше 
парализиран, и също по повод на това, че беше 
починал някакъв съратник на Ботев, третият 
или четвъртият, не знам, но може да се 
провери кой е бил той. Вуйчо ми каза на дядо 
ми, че и той е умрял, запазвайки тайната. 
Казвам ви това, защото непосредствено след 
това стана реч за тайната във връзка с гроба на 
Левски. И докато дядо ми изкоментира, той 
беше до известна степен парализиран и не 
много ясно се разбираше какво говори, каза: 
Каква ли ще е тази тайна (някак си с 
пренебрежение), и щом като е тайна, значи не е 
за приказване. А, какво може да бъде това пък, 
казва, което да не е за приказване във връзка 
със смъртта на Ботев. Излишно е, смятам, да 
задълбавам в тази област, ясно е към къде се 
хвърлят камъните и към къде евентуално 
трябва да се търси първопричинителят за 
смъртта на Ботев. И когато стана дума за 
тайната на гроба на Левски, моят баща като 
много по-млад и малкият ми вуйчо се 
позасмяха, така малко несериозно се отнесоха 
към втората тайна и казаха нещо във връзка с 
някакви женски истории. И в този момент дядо 
ми и вуйчо ми (големият) ги изругаха (аз съм 
бил на 9—10 години), но ясно и категорично 
чух, когато ги изругаха. Едва през 1937 г., 
преди да почине вуйчо ми, когато съм идвал в 
София, за да разговарям с вуйчо, аз съм вече 
гимназист. И сега мен ме човърка това — 
какви са тези женски истории. И въпреки, че 
бяха минали десетина години, вуйчо ми пак 
каза: „Въобще да не го приказваш". Аз по пътя 
на някаква логика исках да разбера защо дядо 
ми се ядосва по този повод. След това 
направих посещение на Сопотския манастир. 
Интересувал съм се по много въпроси и сега 
съвсем колегиално с вас мога спокойно да 
кажа, че гробът на Христина не е на какво да е 
място сложен, идете го вижте. Мисля, че тази 
фигура трябва да се изследва. Трябва да се знае 
като какъв ятак е била тя на дякона Левски и 
да научим някои по-интересни факти, че тя е 
укривала Левски, когато е била игуменка. 
Трябва да се изследват и условията, при които 
тя е била заклана. Това е било точно в 
момента, когато отгоре идват руснаците и 
идва редовната турска войска отдолу, и по 
някаква заповед е препуснала през Сопот и е 
влязла в манастира и веднага е била посечена 
тази жена заедно с една друга монахиня, която 
са я мъчили... 

Тези истории са интересни, защото животът 
на Христина е много интересен, и ако аз трябва 
да бъда в пълния смисъл на думата праволине-
ен, като дядо си, който е схърквал всеки път, 
когато някой се е опитвал да говори за гроба 
на Левски, аз трябва повече да не говоря. 

— Каква е във вашето съзнание връзката 
между гроба и Христина? 
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— Мисля, че не трябва повече да се 
говори... 

Като че ли много странно звучи, че там е 
имало гробище, където сега е църквата „Св. 
Петка Самарджийска". През античността, зна-
ем къде е входната врата на Сердика, на ЮОш 
отпред да има гробище, е малко трудно 
обяснимо. Въобще нашата литература е доста 
бедна в това отношение, за да можем да 
кажем, че е някаква средновековна или по-стар 
некропол тази църква. Също съм много 
учуден, че д-р Боев с едно поглеждане 
определя, че скелетите били на възрастни хора, 
после се оказва, че скелетът не е подложен на 
лабораторен анализ, а вие веднага казвате, че 
това са 60-годишни мъже, че били на 300 г. 
скелетите, а вие претендирате за научност и 
порядъчност в спора. 

Жечко Попов: Има една народна поговорка: 
„Ако не би било, не би се пяло." За науката, 
разбира се, поговорките не могат да бъдат 
аргумент, но въпреки това аз имам смелостта 
като гражданин, като българин да обвиня 
както уважавания проф. Ст. Михайлов, ръко-
водител на разкопките при „Св. Петка Самар-
джийска", така и още повече антрополога 
д-р Боев, които, искрено и честно казано, не са 
си свършили докрай работата. Мълвата, че 
Левски е бил погребан тук, датира от 1927 г. 
Настоятелните търсения на проф. Гяуров, 
неговата обстойна анкета са достатъчен сигнал 
за едно сериозно и цялостно изследване на 
въпросния скелет, защото тук не става въпрос 
за кой да е, а за Васил Левски. Никакви 
оправдания нямат стойност. 

Къде им е протоколът от цялостното, 
задълбоченото, научното изследване на кост-
ния материал?! Проф. Михайлов се задоволява 
да отхвърли предположението само с едно 
изречение в своята статия, и то под линия. За 
мен обяснението е само едно: често срещаната 
у някои български историци липса на емоцио-
нално отношение към българската история. Тя 
е преградата към порива да се търси. Да не 
ходим далеч, да си спомним за Калояновия 
пръстен. Човекът, който го откри пръв, се 
отказа от изключителната находка. Тази кон-
статация не е само мое откритие. Унгарският 
учен Петер Юхас също се учудва на българския 
нихилизъм, т. е. на подминаването на следите, 
оставени от историята. Какво да се прави: 
откритията невинаги са съпроводени с опреде-
лящи ги документи! 

Аз съм се занимавал с паметника на 
Левски, за да се издири авторът на бронзовия 
релеф. В протоколите, които са се водили, по-
точно в доклада на Христо Ковачев, приятел 
на Левски, от 23 юли 1885 г. е казано: че гробът 
се намирал близо до мястото на обесването. 
Дори се сочат имената на двама софиянци: 
Димитър Коцев и Георги Анастасов — очевид-
ци, които знаели мястото на гроба. Решават 
също костите да се поставят в основата на 
новоиздигнатия паметник. Гласувана е сума за 

тази цел. В заключителния отчет на комисията 
по построяването на паметника финансовите 
въпроси са водени безупречно. Например 
отбелязано е, че един лев е похарчен за 
фотокартичка на макета на паметника, пода-
рен на живописеца Георги Данчов Зографина, 
но никъде — че е изразходвана сумата за 
изваждане костите на Левски. Следователно те 
не са били намерени! Дори по-късно, през 40-те 
години, са правени и сондажи под паметника, 
за да ги търсят. Сестрата на Левски Яна (Ана), 
която е била лично заинтересована, е търсила 
също гроба на брат си, но и тя нищо не е 
открила. 

Всичко това, ще не ще, пак ни навежда на 
мисълта, че тялото на Апостола е било 
изровено и пренесено някъде другаде без 
знанието на много хора. Отново се връщаме 
към мълвата за тайното му погребение в 
църквата „Св. Петка Самар джийска". Мисля, 
че е похвална гражданската, по възрожденски 
чистата непримиримост на арх. Сава Бобчев и 
скулптура Димитър Бучински да се издирят 
костите на Левски. Те няма да получат 
материална облага, те са безкористни! Бучин-
ски дори е написал цяла книга, преглеждах я и 
трябва да си призная, че аргументите му 
твърде трудно се оборват — това не са стари, 
предшествуващи постройката на църквата по-
гребения. Но всеки си има съвест, нека се води 
по нея! 

Арх. Никола Мушанов: През 1969 г. се 
осъществи огледът около църквата и аз я 
получих като обект, много окаян от гледище 
на археологическото й проучване. Булдозерът 
беше изрязал цялата й предна част, от всички 
страни беше оставена около 2 т земя, всичко 
друго представляваше една огромна дупка, 
където се изливаха тогава основите на новите 
съоръжения. Доколкото ми е известно, по 
време на разкопките теренът е бил наблюдаван 
от др. М. Станчева, която е археолог на 
Софийския музей. Но за съжаление досега 
резултатите от тези изследвания не са публи-
кувани. 

Това, което намерих в църквата, беше един 
разоран терен. Вие си спомняте, че тя по едно 
време беше маскирана с едни бакърени покри-
ви, и тогава са били правени именно някакви 
канали, а и същевременно е извършено прокар-
ване на инсталации във вътрешността. Така че 
да се говори за някаква автентична земя от 
строителните намеси там, не може. В този 
смисъл аз не мога да дам някакви допълни-
телни факти по отношение на това, кое как е 
било, за да може да се вземе становище по една 
или друга теза. Аз съм второстепенно лице, 
което се явява на сцената 13 г. по-късно, и не 
мога да прибавя нищо, освен че тези гробове, 
които тук са намесени (показва на касетка), се 
намериха още три гроба, които бяха свързани 
помежду си със зидария. Така че може да се 
каже, че на това място, където следваше да се 
направят подбивания на църквата при изко-
пите, намерих части от престола на дълбочина 
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1—2 т, обърнат, явно когато са засипвали тези 
изкопи, той е бил просто хвърлен в ниското и 
всичките тези пластове бяха разровени. От тези 
плочи, кръстове нищо не беше налице. Имам 
снимки и всичко може да се види, имам точно 
фотозаснемане на основата на църквата. От 
тях се вижда, че църквата е иззидана отчасти 
върху античния зид, това, което и Ст. Михай-
лов пише, и отчасти върху свободен терен, на 
който са били набити дървени плоти. Това 
много добре личи на снимката, техният 
отпечатък в мокрия хоросан, който е бил 
положен като подложка на зида. Също така се 
вижда, че тук, на това място (показва), 
основата е твърде плитка, така че ако трябва 
да говорим за тези 70 ст по отношение на 
главата и 90 ст по отношение на краката, при 
всички случаи тук ще има възможност да се 
подпъхне скелетът, без да се налага да се кърти 
част от зида. 

Когато се снимаше този филм по телеви-
зията, не взех становище по отношение на 
двете тези. Но сега сме се събрали на 
откровен разговор и искам да кажа на базата 
на тези материали и моето отношение към 
тази възможна хипотеза на проф. Гяуров. 

Искам да спомена, понеже се повдигна 
въпросът от д-р Боев: защо досега този въпрос 
не е бил поставен да се разгледа на научно 
равнище? Понеже моята задача, която приех 
1969 г. като консерватор на обекта, беше един 
път да изследвам неговата архитектурна исто-
рия, втори път — да направя реконструкцията, 
и, трето — да направя проект за експониране 
на паметника, т. е. по начина, по който ще го 
представим вече на гражданите. Тогава въз-
никна идеята да се изкопае теренът под 
църквата, за да могат да се експонират и 
античните запазени оригинали. И нашата теза 
се изграждаше върху желанието да покажем на 
това място, изрязано от булдозера, да запа-
зиме поне това, което е останало в напластя-
ванията — те много добре личаха, и да се 
направи всичко възможно при влизането в 
църквата да се разкрие историята на нашата 
столица във всичките й заварени на това място 
периоди. Според мен постигнахме това — със 
самото идване отдолу се влиза в една първа 
малка зала и се вижда оригиналната зидария 
на античния зид, минава се през една просека, 
която също представлява една малка зала, 
където се виждат отдолу запазените ориги-
нални гробници, след това по една вътрешна 
стълба се качваме вече в самата църква, за да 
видим и тази късна българска проява на 
архитектура и на живопис. 

Сега, следейки тази линия в разкриване 
историята на София, стигнах и до легендата за 
Левски. Спомням си много добре 1976 г., 
когато приготвяхме църквата в навечерието на 
партийния конгрес. Проф. Бобчев ме намери 
на обекта и ме запозна с тази теза. Имайки 
предвид това, аз се чувствувах задължен в 
проекта си за експониране по някакъв начин да 
взема отношение към тази легенда. Отнесох 

въпроса до нашия комитет, до зам.-предсе-
дателя и по негово нареждане в църквата се 
събра (1978 г.) една комисия, председателству-
вана от др. Дойно Дойнов, на която присъству-
ваха и проф. Бобчев, М. Станчева, директорът 
на нашия институт и др. Тогава проф. Бобчев 
изложи своята теза и това беше достатъчно, за 
да се постави въпросът вече на равнище 
Комитет на култура, да се постави на раз-
глеждане от Академията. Др. Дойнов взе 
решение да се постави в Археологическия 
институт пред секция „Средновековие" въпро-
сът за преразглеждане на материалите, публи-
кувани от проф. Ст. Михайлов, и да се свържат 
те по някакъв начин с тезата на проф. Бобчев. 
Той изиска всички материали от секция 
„Възраждане" към Академията по въпроса за 
погребението на Левски. Но, доколкото знам, 
нито до вашия институт е стигнала такава 
покана, нито до друг институт. 

Моята теза е, че за това място, за което се 
говори и имаме вече установените Становища, 
имаме право да говорим за легенда, имаме 
право да говорим, че църквата е свързана с 
народна легенда или предание за гроба на 
Левски. Аз смятам, че това ни дава достатъчно 
основание по някакъв начин да маркираме на 
това място в църквата, че тук според преда-
нията на българския народ е бил погребан 
Левски. Но да помислим така: дали действи-
телно ние не можем в центъра на София да 
намерим начин, едно съдържание на тази 
църква, в която като влезете, е един много 
приятен, обаче беден интериор — има едни 
миниатюри, много ценни, но от обикновения 
зрител няма да се разберат и оценят. Моята 
цел е да интерпретирам..., затова отнесох 
въпроса към заместник-председателя на нашия 
комитет, а доколкото знам, той е отнесен и до 
Л. Живкова и тя има положително отношение 
към този въпрос — да се маркира мястото, и 
то именно по този начин, като се пише, че 
според преданието. Оттам нататък вече факти-
те не ни дават абсолютно основание да кажем: 
тук беше. Става дума за тези хора, за тези 
наши деца, които ходят там, да свързват по 
някакъв начин понятието Левски с тази църква. 

Мисля, че от всички възможни версии, 
които аз също съм проследил, че най-възмож-
ната версия е на проф. Гяуров. Защо? Смятате 
ли вие, че Левски може да бъде погребан без 
опело. Единствена версия говори, че той е бил 
отнесен в къщата на една баба..., и той няма 
да остане без опело. Той е бил приготвен за 
погребението и е бил погребан там. Сега проф. 
Михайлов казва: защо не са го издърпали, тук 
има 3 метра разстояние, логично е. Според мен 
не са го издърпали, защото никога няма този 
свещеник да изнесе главата напред, за да 
минава всеки ден върху нея. Според мен той 
положително е мерил оттук нататък (показва). 

Според мен този фундамент (показва), 
имайте предвид, че престолът не е положен 
като камък, а е зидан върху основата. Второ, в 
тази зидария се прави дупка, те трябва да я 
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изкопаят, и тогава да наредят камъните като 
подложка и върху тях започват с тухли да 
градят самото тяло на престола. За да 
изкопаят тази дупка натам двадесетина ст, не 
могат да не засегнат... Аз не съм научен 
работник, но си позволявам в края на 
краищата да интерпретирам тези факти. 

Едуард Балтаджиян: Др. Гайдаров, тук в 
качеството си на дългогодишен юрист предел-
но ясно каза, че много са обстоятелствата, 
които ни задължават да вярваме на това пре-
дание, и независимо от научното авторитет-
но становище на др. Ст. Михайлов и д-р Боев, 
което се оспори своевременно от действително 
автентично констатиране на фактите, без да ги 
подценяваме като научни работници, те не 
казаха: това е наше мнение, пък вие правете 
каквото щете. Но, в края на краищата, крайно 
време е да се реши този въпрос. Сбирката, за 
която др. Мушанов спомена в църквата, там 
др. Караджова каза определено ясно от името 
на Л. Живкова: „Независимо от това, доколко 
научните работници и форумът ще реши да се 
добере до факта, дали действително тук е 
погребан или не Левски, но ако се види, че от 
всички тези взема превес тази водеща началото 
си от анкетата на проф. Гяуров, ние сме 
съгласни да сложим тази плоча, която ще има 
възпитателно, патриотично значение върху 
подрастващото поколение." 

Аз ще обърна значение върху онзи факт, че 
повечето хора са казвали, че бил погребан тук 
или там, но все около там, където е обесен. Във 
в. „Мир" се казва, че той е бил откопан, което 
ми дава основание да смятам, че дали е свален 
от въжето от тези двамата, или бил погребан 
някъде наблизо, но този глагол — откопа, ми 
дава основание, че независимо от това, че той е 
бил на първо време там някъде погребан, 
именно тази вечер е бил извършен този подвиг 
и погребан в църквата. Всички онези подроб-
ности — какви са тези гробове, акропол ли е, 
не е ли и т. н. — смятам, че нямат такава 
стойност, без да анулираме науката. Действи-
телно тази теза, чието начало води от анкетата 
на проф. Гяуров, подкрепена с материалите, 
публикувани далеч преди това, смятам, че тя се 
доближава до истината. 

Пламен Цонев: Понеже нещата се поизяс-
няват, ще отбележа следното: Всички ние сме 
убедени, че имаме и трябва да имаме основа-
ния да вярваме на преданието. Аз разбирам, че 
с висшегласие не се прави наука, и тук ние не 
можем да вземем окончателно становище за 
гроба на Левски. Но множество свидетелства 
ни карат да възприемем една такава работна 
хипотеза. Има случаи в историята, когато 
легендата свършва много по-голяма работа, 
отколкото научното доказателство. Доста-
тъчно е да си припомним един непрофесио-
нален археолог-историк Шлиман, който откри 
Троя само благодарение на Омир. 

Предложението да се съберат всички ма-
териали е много разумно, да се предоставят на 
научните работници. Но засега смятам, че 
нашата общественост правилно повдигна въ-
проса и че нашият народ би се радвал, ако 
наистина види такъв надпис в църквата 
„СвЛГарашкева". 

Йордан Йотов: Бих искал да ви благодаря и 
да ви отговоря на въпроса, защо ние се заехме 
с този проблем. Това е проблем, който 
интересува нашите читатели, и те питат нас, 
тъй като имаше предаване по телевизията. 
Каква е истината? Ние се заехме не да 
установим истината на този етап от изследва-
нето, ние знаем, че това е въпрос на науката, 
но да активизираме научното търсене, да се 
приближим, ако не да установим самата 
истина. Аз мисля, че тук разговорът беше 
много полезен и той ни доближава, дава ни 
някои насоки, в които трябва да се движим, 
търсейки истината. Аз мисля, че тук не могат 
да бъдат упрекнати някои от другарите за 
това, че се поразгорещиха. Естествено, че те са 
пристрастни, че говорят от желание да се 
доберат до истината, но се върви по два 
различни пътя. Това не е лошо. Мисля, че ние 
ще стигнем по-скоро до истината, колкото по-
голямо е напрежението между двете стано-
вища. 

Струва ми се, че не трябва да се отхвърля 
от двете страни така безрезервно становището 
на противната страна. Трябва да се вгледаме в 
опонента, в неговото становище, за да можем 
не с цел да приемем неговото становище, а да 
доаргументираме собственото си становище. 
Мисля, че ако се върви така по линията на 
раздалечаването, няма да достигнем до исти-
ната, към която и двете страни се стремят. 

Какво мислим да направим по-нататък. В 
разговора бяха включени и редица други имена 
на хора, към които ние естествено ще се 
обърнем. Но преди всичко ще се постараем да 
активизираме научната мисъл, научните ин-
ститути, за да могат те с научни средства да се 
доберат до истината. Като казвам научни 
средства, аз не отхвърлям, така да се каже, от 
научния арсенал и спомените, и логиката, и 
догадките наред с всички останали веществени 
доказателства. 

Може би трябва да се положат повече 
усилия. Моето впечатление е такова, че не се 
полагат вече усилия да се търсят костите. Като 
че ли се смята, че този въпрос е приключен, а 
може би трябва да се положат усилия в тази 
насока, защото, ако се стигне до тях, ще решим 
въпроса. 

Мисля, че научното дирене трябва да се 
активизира и да продължи. Мисля, че в това 
научно дирене нашата среща ще изиграе много 
голяма положителна роля. 

Благодаря ви! 
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3. Доклад на комисията, 
назначена от зам.-председателя на Министерския съвет 

и председател на Комитета за култура Георги Йорданов 
и председателя на БАН акад. Ангел Балевски, 

със задача да излезе със становище 
по повдигнатия през последните години въпрос 

в средствата за масова информация 
за гроба на Васил Левски 

 
 

Въпросът за гроба и за съдбата на костните 
останки на Апостола на свободата — Васил 
Левски, е занимавал неговите съвременници и 
се е поставил на публично разглеждане още 
през първите години след Освобождението на 
България. 

Насилията и терорът над българското 
население по време на процеса срещу Васил 
Левски и изпълнението на смъртната му 
присъда са създали обстановка, при която е 
имало малко непосредствени свидетели от 
българското население на обесването и заравя-
нето на трупа му. Това обстоятелство става 
причина през следващите години да възникнат 
редица мнения и хипотези за това, къде се 
намира гробът на Васил Левски, къде са 
неговите кости. Тези въпроси се повдигат 
особено когато в столицата се подема инициа-
тива за построяване паметник на Васил 
Левски. 

Всички дейци от онова време свидетел-
ствуват, че гробът на Васил Левски се намира 
в близост до мястото, където е била издигната 
бесилката и в който район по-късно е построен 
паметникът на Левски (вж. по-подробно стати-
ята на Р. Стоянов в сп. „Музеи и паметници на 
културата", кн. 3, 1965 г.). 

Още през август 1878г. Софийският градски 
съвет издава Окръжно до градските съвети в 
Софийска губерния, с което съобщава, че е 
решил да издигне паметник на Васил Левски и 
че костите му ще бъдат пренесени от гробища-
та и поставени в основите на паметника 
(СГОДА, ф. 1 к, опис 3, а. е. 141, л. 3). 

Издава се и печатно възвание, в което се 
апелира за събиране на волни помощи за 
издигане на паметник, „за слава негова..., 
край град София, до Орханийското шосе, 
тъкмо на това място, гдето он на въже биде 
повесен и гдето ще се пренесът от гроби-
щата. .. костите негови" (СГОДА, ф.1 к, опис 3, 
а.е. 151, л.1). 

За тази инициатива съобщава в свой доклад 
от 28.Х. 1978 г. до Петербургския славянски 
комитет и П. В. Алабин, пръв граждански 
губернатор на София и представител по това 
време на руските славянски благотворителни 
дружества в България. Като съобщава, че в 
София се проектира да бъде издигнат паметник 
на В. Левски, П. В. Алабин отбелязва: „Под 
този паметник от бял камък и гранит ще бъдат 

поставени останките на Левски, които ще се 
пренесат от позорното (т. е. напуснатото) 
гробище, където той е заровен" (вж. Освобо-
ждение Болгарии от турецкого ига. Т. 3. М., 
1967, с. 297). 

През 1882г. на панихида на Васил Левски в 
Съборната църква (днес „Св. Неделя") со-
фийският митрополит Мелетий произнесъл 
слово, в което отбелязал, че Левски е обесен 
„на края на нашата столица" и че мястото на 
обесването и гробът се намират на това 
същото място, гдето „беше направена три-
умфалната врата за първото влизане на негово 
величество (става дума за княз Александър 
Батенберг) в столицата" (Р. Стоянова. Пое. 
съч., с. 19. По в „Селянин", бр. 15 и 16 от 16 и 
23. IV. 1982г.). 

На следната 1883 г. Захари Стоянов издава 
в Пловдив своята биография на Апостола — 
„Васил Левски (дяконът). Черти из живота 
му". Когато споменава за „неговия почнат уж 
памятник в София, който се състои от очукани 
камъци", 3. Стоянов отбелязва: „Тук, под тия 
камъци, почива скромно славата на България" 
(с.У1). От тези думи може да се заключи, че 
3. Стоянов смята, че костите на Левски са 
заровени в основите на строящия се паметник 
или че ще бъдат поставени там. 

През 1885 г. комисията, натоварена с гри-
жата по издигане паметника на Васил Левски, 
разглежда предложението на Хр. П. Ковачев, 
бивш учител и революционен деец в София, 
член на местния революционен комитет, сърат-
ник на В. Левски, а именно: „Да се извадят по 
подобаващия начин священите останки на 
знаменития покойник от гроба, гдето сега се 
намират, и да се поставят тържествено в 
основите на строящия се за него памятник." 

„При това, четем в документа на комиси-
ята, г-н Ковачев съобщи, че софийските 
граждане г-н Димитрий Н. Коцев и Георги 
Анастасов знаели мястото, гдето се намира 
гробът, който съдържа в себе си священия прах 
на храбрий наш борец Левский, защото те са 
присъствували и при погребението му; като 
прибави, че тъй като там, гдето е тоя гроб, има 
и други гробове, а пък положително не ся знае 
кой именно е той, а се знае от споменатите 
г-да само местността, гдето се намира, то 
затова ще трябва да се откопаят няколко 
гробове, за да може да се намерят костите на 
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починалия герои, които се познават по сле-
дующите знакове: 1) костта от главата на 
Левский, зад дясното1 ухо е разрушена от 
куршум, който го е пробил във време на 
нещастното негово хващание от турските 
власти, и 2) на горната челюст отстрана има 
един преден зъб на половин счупен. По тия 
знакове свърши, като каза Г. Ковачев, много 
лесно могат да се намерят костите на Левский. 
Комисията, като изслуша гореизложеното и 
като уважи мотивите, по които Г. Ковачев 
прави предложението си, което ся удобри 
напълно едногласно 

ПОСТАНОВИ: 

1. Да се подири гробът на покойния поборник Левский 
и скъпите негови кости тържествено да се извадят оттам и 
да  се   поставят   в   основите   на   строящия   ся   за   него 
памятник. 

2. Да се помолят софийските граждане г-н Димитрий 
Коцев, Георги Анастасов и др. сведущи лица да покажат 
где именно се намира гробът на Левский. 

3. Разрешава да се похарчи нужната сума по изпълне 
нието на настоящето постановление. 

Председател: С. Д. Ничов 
Членове: Хр. П. Ковачев 

Д. Б. Сьселов Ар. П. 
Коллар" (СГОДА, ф. 1 к, 
опис 3, а.е.178, л. 6, 7). 

Приведените по-горе данни са най-ранните и 
автентични по характера си свидетелства, които 
изразяват убеждението на съвременниците, че 
гробът и костите на Васил Левски са се 
намерили в близост до мястото, където е била 
бесилката. 

И досега обаче не е намерен писмен 
документ или съобщение в печата, които да 
потвърдят, че това решение на комисията е 
изпълнено. Нищо определено по този въпрос 
не се споменава и във връзка с официалното 
откриване паметника на Левски през 1895 г. 
Всичко това е възбуждало съмнение, дали 
действително костите на Апостола са положе-
ни под паметника, и на тази основа възникват 
различни предположения. Така възможно е 
настъпилите важни вътрешни и външнопо-
литически събития (Съединението, Сръбско-
българската война, детронацията на Ал. Батен-
берг, вътрешните размирици и т. н.) да са 
попречили за изпълнението на решението, 
взето от комисията. 

А може би усилията на комисията да открие 
гроба и костите на Левски не са дали 
положителен резултат, тъй като предполагае-
мият гроб се е намирал в район, в който са се 
намирали т. нар. напуснати (позорни) гроби-
ща, смесените турски и български гробища, 
„окопът"  и др.  места,  покрити с храсти  и 

1 Според спомените на съратниците на Левски — 
Николчо Цвятков — Големият, Левски бил ранен в главата 
до лявото ухо (вж. Стоянова, Р. Пое. статията, с. 20). 

бурени, с мочурища и трънаци,  а по-късно 
постепенно застроявани. 

Възможно е, от друга страна, костите на 
Левски да са намерени и положени в основите 
на строящия се паметник, но поради избухва-
нето на споменатите съдбоносни за България 
събития това да е станало безшумно, без 
особена церемония. 

Каквито обяснения и предположения обаче 
да се правят в случая, въпросът, дали костите 
на Апостола са поставени в основата на 
паметника или не, е останал открит пред 
нашата общественост през следващите десети-
летия. Поради това през 1937 г., във връзка с 
чествуването на 100-годишнината от рождени-
ето на Васил Левски, т.е. 65 години след 
обесването му, в периодичния печат се появя-
ват спомени на възрастни хора, повечето от 
които разказват какво са слушали за обесване-
то и за гроба на Левски. 

Едни от тях твърдят (Ст. Маринов, Ал. 
Тилев и др.), че Левски бил погребан в 
„старите гробища" край София, намиращи се в 
района, където сега е сградата на НАПС (на 
бул. Хр. Ботев и съседните улици). Някои 
разказват, че като ученици видели как българи 
снемат тялото на Левски от бесилката и 
вървели след тях до „старите гробища", където 
го погребали до стената на стария параклис. 

През същата 1937 г. се лансира и друга 
версия за гроба на Левски. Във вестник „Мир" 
от 6 март 1937 г. Н. Станчев предава спомените 
на починалата предходната година баба Мария 
поп Павлова, съпруга на Ботевия четник Илия 
Лазаров Джагаров, починал през 1902г. Баба 
Мария разказала на Станчев това, което й 
съобщил нейният съпруг преди смъртта си, а 
именно, че Левски бил погребан в черквата 
„Св. Петка Самарджийска". Понеже спомените 
на баба Мария бяха използувани широко в 
нашата преса през последните години като 
важно доказателство за погребението на Ле-
вски в тази църква, ще ги цитираме изцяло, 
както ги предава Н. Станчев: „Обесването и 
погребението на дякона Левски ми го е 
предала баба Мария със следните подробно-
сти: Денят на обесването на Левски е бил 
студен и ветровит. При обесването му не е 
смеел никой българин да присъствува, освен по 
двама или трима представители на тогавашния 
еснаф, които по заповед са били заставени да 
отидат. Левски е висял на бесилката 1—2 де-
нонощия и през това време само младежи, 
десетинагодишни, са имали смелостта да 
минават покрай бесилката. Тялото на Апосто-
ла е било погребано от поп Тодор много близо 
до бесилката. Дотук баба Мария говореше 
спокойно, обаче на зададения от мен въпрос, 
где е днес тялото му, тя като че ли се пренесе в 
оная тъмна епоха, когато на такива въпроси се 
отговаря само при клетва, че няма да бъде 
предадена на турските власти. И със своята 
искреност и добродушие ми добави, че тялото 
на Левски е откопано от тогавашния клисар 
при днешната църква „Св. Петка Парашкева" 
на ул. „Мария Луиза" и погребано в олтара на 
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същата църква. Този подвиг е извършен от 
покойният Христо Хамбарков — Гъската, 
който е бил във връзка с членовете на 
Софийския революционен комитет" (в. „Мир", 
6. III. 1937 г.). 

Пак през 1937 г., а и през следващата 
година в софийската преса се обнародват 
спомени на редица възрастни хора, които 
посочват гроба на Левски на различни места в 
района, недалеч от бесилката. 

Жителка на Карлово пък твърди, че е при-
съствувала при полагането на костите на 
Левски в основите на паметника. 

Противоречията в спомените на тези възра-
стни хора, които ги разказват 64 години след 
обесването на Левски и посочват гроба му в 
три съвсем различни района на София, са 
будели естествено съмнение в тяхната правдо-
подобност. Още тогава други възрастни хора 
са оспорвали спомените за снемане тялото на 
Левски от бесилката и погребението му при 
стената на параклиса в „старите гробища", 
като посочват, че при царящия по това време 
турски терор такова нещо е било малко 
вероятно. Особено неправдоподобни изглеж-
дали обнародваните спомени за погребението 
на Левски при параклиса или в олтара на 
църквата „Св Парашкева" (т. е. „Св. Петка 
Самарджийска") поради обстоятелството, че 
всички тия хора непосредствено след Осво-
бождението, когато се предприема и широко 
разгласява намерението за построяване на 
паметник на Левски и за поставяне на костите 
в основите му, са мълчали, не са пожелали да 
съобщят къде е гробът на Левски. Да се 
обяснява мълчанието им с някаква дадена от 
тях клетва да пазят погребението в църквата в 
тайна, както някои сега правят, е, разбира се, 
наивно. Български патриоти да пазят подобна 
тайна пред други български патриоти, и то 
след Освобождението, е невероятно. 

Ето защо създадената през 1937 г. граждан-
ска комисия за издирване гроба на В. Левски 
не е обърнала сериозно внимание на обнаро-
дваните разкази за погребението на Левски в 
„старите гробища" или в църквата „Св. Петка 
Самарджийска", не предприема сондажи в тази 
църква, а отново се насочва в районите около 
бесилката на Апостола (вж. подробности за 
работата й у Унджиев Ив. Васил Левски. 
Биография. С, 1947, 1083—1084). 

Също през 1938—1939 г., след обнародване 
на спомените на Мария Джагарова през 1937 г., 
по инициатива на отдела за Музеи и паметни-
ци при Щаба на войската се правят сондажни 
опити (под ръководството на инж. Квартирни-
ков) с цел да се установи със сигурност дали 
костите на Васил Левски са поставени в 
основите на паметника, построен в негова чест 
в София. Тези сондажни опити обаче, както се 
вижда от наличната документация, са били 
частични, не са доведени докрай. И от техните 
резултати не могат да се направят окончателни 
и категорични заключения, дали в основите на 
паметника се намират или не костите на Васил 
Левски. 

Въпросът за гроба на Васил Левски бе 
повдигнат отново през 1956г. във връзка с 
разкопките около и във църквата „Св. Петка 
Самарджийска". Във връзка със срочното офор-
мяне на булеварда в центъра на София ди-
ректорът на АИМ акад. Кр. Миятев издава 
на 23 април 1956г. заповед, с която възлага на 
проф. Стамен Михайлов, тогава младши 
научен сътрудник, да ръководи разкопките в 
църквата „Св. Петка Самарджийска", а за 
негов помощник определя арх. Сава Бобчев. 
Срочното провеждане на разкопките се нала-
гало, защото се разглеждал въпросът, какво да 
се прави със сградата на църквата — да се 
събори или да остане. При тези разкопки в 
олтарната част на църквата под каменния й 
под били открити два човешки скелета (според 
Ст. Михайлов три скелета и отделно един 
череп). Дневник на провежданите разкопки 
водел и арх. С. Н. Бобчев (Дневник разкопки 
„Св. Параскева", май —юни 1956г.). От този 
Дневник се вижда, че в района на църквата е 
имало старо селище. Намерени са там кости на 
домашни животни — овце, говеда, свини 
(според експертизата, извършена от предста-
вител на Ветеринарния институт). Намерените 
в района на църквата и вътре в нея човешки 
скелети дават основание на ръководителя да 
определи този район като старо гробище 
(некропол), върху което тя е била построена по-
късно. 

При откриването на скелетите при олтарната 
част на църквата ръководителят на разкопките 
не е знаел, както се вижда, за обнародвания през 
1937 г. спомен на баба Мария Лазарова 
Джагарова във в. „Мир". Иначе той би 
отделил особено внимание на скелетите, 
открити в олтарната част на църквата. Ръково-
дителят на разкопките, както и други участву-
ващи в тях не са знаели очевидно и за 
протокола на комисията за издигане паметник 
на Левски от 1885 г. — документ, в който се 
посочват точно белезите, по които е било 
лесно да се установи дали някой от скелетите, 
открити в олтарната част на църквата, принад-
лежи на Левски. Непознаването на този 
документ по времето, когато се откриват 
скелетите, довежда по-късно до една безплодна 
дискусия, основаваща се само на едни или 
други археологически тълкувания и съобра-
жения. 

Проф. Христо Гяуров, църковен историк, 
пръв се сеща за обнародвания спомен на баба 
Мария Лазарова през 1937 г. и за да помогне 
да се отстрани опасността от премахването на 
църквицата „Св. Петка Самарджийска" при 
провеждането на градоустройствения план, се 
залавя енергично да доказва, че скелетът, 
открит на 31 май 1956г. в лявата страна на 
олтара, принадлежи на Васил Левски. От едно 
писмо до „негово всеблагоговейнство проф. 
Христо Димитров" узнаваме какви са били 
мотивите на проф. Гяуров да се залови с тази 
несъмнено благородна задача. 

Във връзка с градоустройствения план на 
София се разглеждал, както се казва, въпро- 
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сът, какво да се прави с църквата—да се 
запази или не. „Главният архитект на София 
Данко Митов — пише Гяуров през 16.VIII. 
1956 г., — казал (това ми съобщи дядо 
Партений), че ако се докаже, че Васил Левски 
бил погребан в църквата „Св. Петка Самард-
жийска", тази църква ще бъде запазена." 
Когато на 31 май били открити скелетите в 
олтарната част на църквата, проф. Гяуров си 
спомнил за „една статия в софийски вестник" 
(това е статията, т.е. спомените на баба Мария 
Лазарова Джагарова във в. „Мир" от 1937 г., 
за която се каза по-горе, б. м.), че Васил Левски 
бил погребан в олтара на църквата „Св. Петка 
Самарджийска". Гяуров отива (той пише 
„отидохме") в църквата, „за да узнаем нещо 
относно слуха за погребението на Васил 
Левски в олтара на църквата". В олтара той 
видял двата скелета — отляво и отдясно. 
„Имахме възможност—разказва Гяуров — да 
видим скелета от лявата страна. Над краката 
на скелета, под коленете, имаше закръглено 
отверстие, в основата на църквата. Въз основа 
на това отверстие, направено след изграждане-
то на църквата, може да се заключи, че то е 
било направено, за да се поставят в него 
краката на мъртвеца. Не можахме да видим 
скелета от дясната страна, защото беше 
покрит. Черепът на този скелет, разположен 
цял от дясната страна на олтара, както ни 
съобщиха, липсвал. Пръстта на мястото, дето 
се намирал черепът, както ни посочи археоло-
гът Стамен Михайлов и както ние сами 
видяхме, беше рохкава: значи че преди много 
години мястото е било разкопавано и след 
това заровено. В олтара на църквата е могло 
да бъде извършено погребение, защото подът 
му, както било установено при археологичес-
ките разкопки, се състоял от каменни плочи, 
между които имало каменни кръстове, положе-
ни хоризонтално." 

Това е, което проф. Гяуров заедно с други 
негови познати (неизвестно кои) видяли в 
олтара непосредствено след откриване на 
скелетите. От цитираното негово описание не е 
съвсем ясно до черепа на кой скелет почвата е 
била рохкава — за тоя от дясната страна или за 
тоя от лявата. Но той, изглежда, има предвид 
черепа на скелета в лявата страна на олтара, 
защото за него предполагал, че е на Левски. 

Очевидно проф. Гяуров не е бил запознат с 
протокола на комисията за построяване на 
паметник на Васил Левски наскоро след 
Освобождението и с показанията на Никола 
Цвятков, според който при залавянето на 
Левски в Къкринското ханче той бил ранен в 
главата до лявото ухо и предният зъб на 
горната му челюст бил счупен. Ако е знаел 
Гяуров това, лесно е било да се установи дали 
скелетът е на Левски или не. Вместо това той 
се позовава на начина на погребението на 
скелета от лявата страна на олтара: плиткото 
положение на скелета (само 70 ст под пода), 
„отверстието, в което са положени краката на 
мъртвеца", и „рохкавата пръст на мястото, 

където е бил черепът", и др. Гяуров при това 
не е археолог. 

Гяуров обаче не е бил убеден, че този ске-
лет принадлежи на Левски. В статията си, 
обнародвана в сп. „Духовна култура", той 
пише: „Кости и от двата скелета са запазени в 
Народния археологически музей в София. 
Направени са и фотографически снимки на тях. 
Ще трябва те да бъдат изследвани от специа-
листи и от участници в археологическите 
разкопки, за да се установи кои от тях са 
кости на Апостола." 

Понеже Гяуров не е бил убеден кой от 
двата скелета е на Левски и дали въобще е дока-
зано, че единият от тях е на Апостола, се 
заема веднага да проведе анкета, т.е. да събира 
спомени от стари хора, за да докаже, че Левски 
бил погребан „тайно" в църквата „Св. Петка 
Самарджийска". Скелетът от лявата страна на 
олтара е открит на 31 май, а на 11 юни Гяуров 
вече провежда своята анкета. Особено внима-
ние той отделя на Анастасия Илиева Бокова, 
на 75 години, дъщеря на Мария Лазарова 
Джагарова. Анастасия разказала на Гяуров за 
погребението на Левски в църквата това, което 
майка й разказала на автора на статията във в. 
„Мир" през 1937 г. Разказът на Анастасия 
обаче противоречи на това, което майка й 
разказала, и въобще е съвсем неправдоподобен. 
Такъв характер имат и другите спомени, 
записани от Гяуров. Произволен разказ за 
„тайното" погребение на Левски в църквата 
представляват и спомените на покойния П. 
Димков, обнародвани от Ц. Живков във в. 
„Литературен фронт". 

Спираме се тук подробно на археологиче-
ските съображения на Гяуров и на проведената 
от него „анкета", защото неговите твърдения 
са в основата на многобройни публикации в 
столичната преса през периода от 1960 до 
1982 г., в които се „доказва", че Васил Левски 
бил погребан тайно в църквата „Св. Петка 
Самарджийска". В тия публикации се повтаря 
аргументацията на Гяуров: плиткото положе-
ние на скелета от лявата страна на олтара (70 
ст под пода), рохкавата пръст при черепа, 
отверстието, където са положени краката на 
мъртвеца, клетвата, която дали тия, които 
погребали Левски в черквата, да пазят „тайна", 
позоваването на „народната памет" и пр. 

Археологическите съображения, които се 
изтъкват от Гяуров и от други автори като 
доказателство за гроба на Левски в църквата, 
се оспорват категорично от ръководството на 
Археологическия институт и музей при БАН. В 
писмото, подписано от Директора на институ-
та акад. Димитър Ангелов, до в. „Пулс" се 
казва: „Според единодушното мнение на науч-
ния състав на Секцията за средновековна 
археология... посоченият от архитект Сава 
Бобчев и от Димитър Бучински скелет не може 
да принадлежи на Васил Левски, тъй като се 
датира преди строежа на църквата. За това има 
неопровержими археологически данни." 

Без   да   се   съмняваме   ни   най-малко   в 
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научната компетентност, защото дори и да се 
вземат под внимание съображенията на Гяуров 
за „особеното" положение на скелета от лявата 
страна на олтара, пак остава открит въпросът, 
дали този скелет е на Левски, тъй като не е 
направено изследване, от което да се вижда, че 
има счупен преден зъб на горната челюст и 
рана в областта на лявото ухо. А без тези 
признаци, засвидетелствувани от Никола Цвят-
ков като очевидец, всички други археологиче-
ски съображения и спорове не могат да решат 
въпроса, погребан ли е Левски в църквата. 

Експертизата, проведена от д-р Петър Н. 
Боев, ст. н. с. по етническа антропология в 
Института по морфология при БАН, върху 
скелетите в олтара, опровергава предположе-
нието, че един от тях може да бъде на Левски. 
Както в статията си във в. „Пулс" от 26 май 
1981 г., така и в писмото си до Комисията от 4 
юли 1983 г. д-р Боев твърди категорично, че 
всички изследвани от него скелети в олтара на 
църквата принадлежат на възрастни хора. 
Когато бил поканен да извърши експертиза на 
скелетите в олтара, д-р Боев намерил „всички 
скелети непокътнати". За резултата от своята 
експертиза той пише: 1. Скелетите бяха стари, 
т. е. липсваха остатъци от органична материя, 
която прави скелетите мазни на вид. Ако някой 
от скелетите беше на Левски, то костите му 
трябваше да се различават от останалите. 
Видимо скелетите можеха да бъдат от Средно-
вековието. 2. Всички скелети бяха в нормално 
положение при погребението. Не личеше някой 
от скелетите да е бил сгърчван при погребване-
то. 3. Нито един от скелетите нямаше белези на 
северна раса по черепа. Запазените черепи 
показваха до един динаро-медитерански расо-
ви белези. 4. Нито един от скелетите нямаше 
следи от куршум (както съм описал във в. 
„Пулс"). 5. Всички скелети бяха на възрастни 
лица — най младият беше на 50 години, което 
също изключваше възможността някой скелет 
да е бил на Левски. 

Както в статията си във в. „Пулс" от 26 май 
1981 г., така и в писмото си до комисията от 
юли 1983 г. (т. е. 25—28 години след разкопава-
не на скелетите в олтара на църквата) д-р Боев 
пише, че на специалното заседание в редакцията 
на „Работническо дело" през пролетта на 
1982г. (всъщност пролетта на 1981 г., б.м.) за 
разглеждане на материалите от журналисти-
ческата анкета „за първи път чух от жур-
налистите, че през 1956 г., преди да бъда 
поканен да направя антропологическа експер-
тиза на откритите 5 скелета в църквата, . 
покойният уредник (всъщност реставратор, 
б. м.) тогава на Църковния музей Д. Ризов е 
отнесъл с един чувал един или два скелета, 
като е предполагал, че се отнася до скелета на 
Левски." По-нататък д-р Боев пише: „Трябва 
да се има предвид, че проф. Михайлов 
изкопава скелетите в църквата през април, 
докато аз бях повикан по нараждане на акад. 
Миятев, тогава директор на АИМ при БАН, 
чак през юни или по-късно. Така че е имало 

време някои скелети да бъдат изнесени от 
църквата, ако версията за Д. Ризов е вярна." 
По-късното му поканване да направи антропо-
логическа експертиза на скелетите д-р Боев 
обяснява с обстоятелството, че не бил още 
вдигнат шум за принадлежността на един от 
скелетите на Васил Левски (вж. статията в. 
„Пулс" и Приложение 1). 

Тъй като в дискусията, проведена в 
средствата за масова информация, се използва 
като аргумент и „версията за Д. Ризов", 
необходимо е да се посочат някои хронологи-
чески неточности, допуснати от д-р Боев в 
цитираните материали, което се обяснява, 
първо, с обстоятелството, че са написани 
четвърт век след откриване на скелетите в 
църквата, второ, защото първоначално той е 
стоял настрана от тази работа. Всъщност, 
както се вижда в Дневника за разкопките в 
църквата, воден от Сава Н. Бобчев, скелетът, 
за който проф. Гяуров предполага, че е на 
Левски, е открит не през април, а на 31 май. 
Проф. Гяуров почва веднага, както е посочено 
по-горе, да провежда анкета сред възрастни 
хора, за да докаже, че Левски е погребан в 
олтара на църквата. И същевременно моли 
настоятелно д-р Боев („идва няколко пъти при 
мен да „проверя скелетите", пише д-р Боев). В 
резултат на тази „пропаганда", както се 
изразява д-р Боев, акад. Миятев наредил да се 
извърши антропологическа експертиза. 

Съпоставянето на тези факти дава основа-
ние да се твърди, че експертизата на д-р Боев е 
проведена наскоро след 31 май, когато е бил 
разкопан скелетът при абсидата на църквата, 
за който проф. Гяуров искал да докаже, че е на 
Левски. В статията си „Гробът на Васил 
Левски", обнародвана в сп. „Духовна култура", 
проф. Гяуров се позовава главно на анкетата 
си сред възрастни хора. Накрая само посочва и 
съображенията си от археологическо естество, 
а не споменава абсолютно нищо за изнасяне на 
два скелета от църквата и донасянето им от Д. 
Ризов с чувал в Църковния музей. При това, 
както беше изтъкнато, проф. Гяуров пръв се е 
заинтересувал от скелетите в олтара и следял 
какво ще стане с тях. Така че версията за 
изнасяне на два скелета от Д. Ризов се е 
появила очевидно много по-късно, в хода на 
дискусията в средствата за масова информа-
ция. Действително невероятно изглежда пред-
положението, че два от скелетите в олтара, 
един от които се е смятало, че е на Левски, 
са били изнесени и скрити, а на антрополога 
д-р Боев са предоставени за експертиза други 
скелети. На д-р Боев са предоставени за 
експертиза, както се вижда, всички откопани в 
олтара скелети, и то „непокътнати". 

Що се отася до противоречивите спомени, 
разказани през периода 1937—1938 г. по повод 
на стогодишнината от рождението на Левски, 
и особено спомените, разказвани на Гяуров 
през 1956 г., както и тия на Димков през 1981 г., 
трябва да се подчертае, че те не могат да се 
приемат като сериозно доказателство. Първо, 
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защото си противоречат един на друг, проти-
воречат на сведенията, дадени от съвре-
менници, които твърдят определено, че Левски 
е погребан близо до мястото на бесилката и, 
второ, при обстоятелството, че са разказани от 
хора, които не са съвременници на това, което 
разказват, и го разказват толкова късно. За да 
се види колко неправдоподобно звучат тези 
спомени, ще цитираме спомена на 75-годишна-
та Анастасия Илиева Бокова, дъщеря на баба 
Мария Лазарова, на които проф. Гяуров 
отдава очевидно особено важно значение като 
доказателство за наличие на гроба на Левски в 
църквата „Св. Петка Самарджийска": „Родена 
съм в София. Майка ми беше софиянка. Баща 
ми беше родом от с. Локорско, от родители 
земеделци; почина около 1902г. на около 50-
годишна възраст. Наскоро преди смъртта си 
той повери на майка ми и на нас, неговите деца 
(на мен и на двамата ми братя Трайко и 
Владимир — сега покойници), следното: 
„Помнете, да знаете, може да потрябва някога 
за историята къде и как е погребан Васил 
Левски. Ето някои подробности, така, както 
съм ги чула от баща си. След обесването на 
Васил Левски, късно вечерта, моят баща 
заедно с Христо Хамбарков (епитроп на 
църквата „Св. Параскева", имаше къща в 
София, на ул. Средна гора, при кръчмата „Сив 
кон"), с фесове на глава като турци, взели една 
бъклица с вино и отишли на мястото, дето бил 
обесен Васил Левски. Времето било много 
студено, мразовито. Не е имало там други 
хора освен стражата, оставена да пази трупа, 
наоколо било пусто поле. Те започнали да 
черпят стражата. По обичая трябвало те първи 
да отпият от бъклицата; те отпили, но без да 
гълтат. Пила от бъклицата и стражата. Така 
повторили няколко пъти, докато се изпразни 
бъклицата. Виното подействувало скоро, тъй 
като имало в него и нещо приспивателно; какво 
е било приспивателното, не знам. Стражата се 
опила и заспала. Моментът бил удобен. Баща 
ми и дядо Христо свалили трупа от бесилката 
и го сложили в чувал, предварително пригот-
вен. Баща ми взел чувала на гърба си, а дядо 
Христо светил с фенера. Дължа да отбележа, че 
баща ми беше здрав и як селянин и до края на 
живота си бе истински хъш. С мъка и не съвсем 
без страх те стигнали до църквата стара „Св. 
Параскева Самарджийска". Там ги очаквал 
свещеникът от църквата поп Кръстью, прези-
мето на когото не си спомням. Свещеникът 
опял мъртвеца и след това го погребали в 
олтара на църквата — от лявата страна. Това е 
велик подвиг на смели и силни по дух българи. 
Съобщавам това, което съм чула от баща си; 
била съм тогава на 17 години. Същото знаят и 
моите дъщери — Николина и Павлина. Те са 
го слушали от баба си Мария Илиева Лазаро-
ва. Искам да прибавя още нещо. Преди 
смъртта на майка (тя почина на 12 февруари 
1936 г.), не мога да си спомня през коя година, 
дойдоха двама журналисти, водени от Никола 
Георгиев  (родственик   на   поп  Тоше),   които 

разпитаха майка ми за погребението на Васил 
Левски. След този разпит се появи статия, 
доколкото си спомням във вестник „Мир" ( в 
кой брой на вестника и коя година, не си 
спомням). Същите журналисти поискаха да им 
покажем някаква снимка на баща ми. Показах-
ме им една малка снимка, която бяхме 
запазили. Те я взеха и я увеличиха; Дадоха ни 
увеличената снимка; какво стана с малката 
снимка, не знам. Горните сведения за погребе-
нието на Васил Левски давам с пълното 
съзнание, че съм длъжна да ги дам като 
дъщеря на Ботев четник, моя баща Илия 
Лазаров, който е взел дейно участие при 
погребението на Васил Левски. Потвърждавам 
клетвено с моя саморъчен подпис, че тези 
сведения са достоверни." 

Още по-неправдоподобни и противоречащи 
на историческата действителност в България по 
време на обесването на Левски са спомените на 
Петър ДиМков. Никой изследовател, който е 
работил с исторически източници, не би се 
позовал на такива спомени за решаване на 
научен въпрос. 

При това положение единствената възмож-
ност да се реши спорът, дали единият от 
скелетите, намерени в олтара на църквата, 
принадлежи на Левски, остава изследването на 
този скелет, за да се установи има ли според 
указанията на Никола Цвятков счупен преден 
зъб и рана около лявото ухо. За съжаление 
обаче такова изследване не е направено при 
откопаване на скелетите в олтара, защото 
някой очевидно не е знаел за тия сведения на 
Никола Цвятков. А по-късно намерените в 
олтара скелети, включително и тоя, за който 
Гяуров предполага че е на Левски, изчезват. 

За съдбата на тия скелети се дават различни 
и противоречиви сведения. В статията си в 
„Духовна култура" от февруари 1959г. 
Гяуров твърди, че костите от двата скелета са 
запазени в Народния археологически музей в 
София. В статията си във в. „Пулс" Георги 
Тахов, един от привържениците на тезата за 
гроба на Левски в църквата, пише: „От 
църквата костите са изпратени в Църковния 
исторически музей." Свидетел за това бил 
служителят в музея — Димитър Ризов. Той 
казва: „Аз ги прибрах и попитах акад. Ив. 
Гошев (тогава директор на Църковния музей) 
какво да правя с тях." Отговори ми: „Щом са 
на Левски, трабва да се запазят." Ризов обаче 
възразил: „Но защо да ги съхраняваме ние?" 
Събрал костите в един чувал и ги върнал. А в 
дневника на Бучински се казвало: бай Григор 
от Археологическия музей казал на Бучински, 
че слугата на Митрополията донесъл костите, 
но Григор не ги приел, защото акад. Кръстю 
Миятев, тогава директор на Археологическия 
институт с музей, наредил всичко;, което се 
открива при разкопките в София, да се предава 
на Софийския градски музей. Слугата на 
Митрополията върнал костите в църквата и ги 
поставил върху един сандък с някаква бележка. 
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Всичко това изглежда твърде недостоверно. 
Историята с изнасянето на скелета от Д. Ризов 
от църквата е възникнала очевидно по-късно, и 
то когато Ризов не е бил вече жив и не е могъл 
да потвърди или да отхвърли това, което му се 
преписва. От проверката, която се направи се 
установи, че такива кости не се намират нито в 
Археологическия, нито в Църковния, нито в 
Софийския градски музей. С писмо от 
17.4^.1983 г. директорът на Централния исто-
рико-археологически музей при „Св. Синод" 
съобщава: „Бившият реставратор Д. Ризов не е 
донасял и оставял за съхранение кости, намере-
ни при разкопките в църквата „Св. Петка Са-
марджийска" през 1956 г." (вж. Приложение 1). 
В същия смисъл са отговорите на ръководства-
та на АИМ и на Градския народен музей (вж. 
Приложение 2, 3 и 4). По такъв начин сега, 28 
години след разкопките, изчезва единствената 
възможност да се установи въз основа на 
сведенията на Николчо Цвятков дали скелетът, 
намерен в лявата страна на олтара на 
църквата, принадлежи или не принадлежи на 
Левски. 

Като взе под внимание всички гореизло-
жени факти, Комисията излиза със следното 
мнение: 

1. Няма доказателства за погребение на Ва 
сил  Левски   в църквата  „Св.   Петка   Самар- 
джийска".   Поради това неоснователно е да се 
поставя надпис или някакъв друг знак, че там е 
бил погребан Левски. 

2. Открит остава въпросът, дали костите на 
Левски са вградени в основата на паметника, 

издигнат близо до мястото на бесилката 
съгласно с решението на комисията, създадена 
за тази цел през 1885 г. Първо, защо никъде не 
е отбелязано, че това решение е изпълнено и, 
второ, защо проведените сондажи, за да се 
установи истината, не са доведени докрай. 

3. В БАН да се обсъди възможно ли е с 
помощта   на   най-новите   научни   технически 
средства да се направи нов сондаж в основите 
на паметника, за да се установи дали там са 
вградени костите на Апостола — В. Левски. 

4. Препоръчва да продължат издирвания- 
та   в   архивите,   библиотеките   и   особено   в 
периодичния  печат  след  Освобождението,   в 
които   е   възможно   да   се   открият   някои 
сведения по въпроса за гроба на Апостола. 

акад. Д. Косев проф. Кр. 
Шарова арх. д-р Т. Кръстев 

проф. д-р Н. Генчев проф. 
д-р С. Дамянов проф. д-р В. 
Мутафчиева ст.н.с. Д. 
Дойнов ст. н. с. Д. Овчаров 
ст.н.с. Н. Жечев ст.н.с. М. 
Станчева н.с. Хр. Йонков 
арх. Н. Мушанов 

юли  1983 г. 

Археологически институт при БАН 

Средновековна секция 
4. Разглеждане труда на писателя Николай Хайтов 

„Последните мигове и гробът на Васил Левски" 
Стенограма* (София, 14 

септември 1985 г.) 

Преде. ст. н. с. Д. Овчаров: Днешното 
заседание на Средновековната секция към 
Археологическия институт ще протече с един 
въпрос на дневния ред: Разглеждане на труда 
на писателя Николай Хайтов „Последните 
мигове и гробът на Васил Левски". 

Не знаехме, че това обсъждане ще предиз-
вика такъв голям интерес. Може би щяхме да 
го насрочим другаде, но ние правим заседания 
на Секцията винаги тук. 

*Стенограмата е поместена с  незначителни съкра-
щения. 

Поводът да проведем това заседание са 
две писма »— на Комитета за култура и на 
Българската академия на науките. Ще ви ги 
прочета. 

Най-напред пристигна писмо от Комитета 
за култура, подписано от Румен Катинчаров: 

„Другарю Ангелов, 
Приложено изпращаме Ви писмото на Николай 

Хайтов и новоизлязлата му книга „Последните мигове и 
гробът на Васил Левски", получени чрез кабинета на 
др. Георги Йорданов. Др. Хайтов предлага ш се обсъди 
въпросът за обявяването на църквата „Св. Петка Самар-
джийска" за гроб на Левски. 
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Моля за Вашето писмено становище, съобразено с 
наличните археологически данни." 

Ще прочета и писмото на др. Хайтов до 
председателя на Комитета за култура: 

„Уважаеми другарю Председател, 
След дългогодишни спорове за гроба на Васил Левски, 

събрани са достатъчно доказателства, че той е препогребан 
в църквата „Св. Петка Самарджийска". Всички съображе-
ния в подкрепа на това са изложени в книгата „Последните 
мигове и гробът на Васил Левски", която прилагам към 
настоящето. 
Предлагам и моля да се обсъди въпросът за обявяването 
на бившата църква „Св. Петка Самарджийска" в София 
за гроб на Апостола на свободата Васил Левски." 
Веднага след това писмо пристигна още едно 
писмо, подписано от акад. Ангел Балев-ски: 

„Във връзка с интервюто на писателя Николай Хайтов 
пред Българската телевизия в предаването „Всяка неделя" 
на 24 август 1985 г. и постъпилите в Президиума на БАН 
запитвания на граждани за официалното становище на 
БАН за гроба на Васил Левски 

Н АР Е Ж Д АМ :  
ВЪЗЛАГАМ на ръководството на Археологическия 

институт с музей при БАН да свика спешно Научния съвет 
на института, на който цялостно да се обсъди въпросът за 
гроба на великия син на българския народ, Апостола на 
свободата — Васил Левски, повдигнат в книгата на 
Николай Хайтов „Последните мигове и гробът на Васил 
Левски". 

Протоколът от обсъждането заедно с официалното 
Становище на Научния съвет на Археологическия институт 
с музей при БАН да ми се представи до 30 септември т. г., 
за да бъдат публикувани в средствата за масова инфор-
мация." 

Виждате, че този къс срок, който ни дава 
Председателят на Академията, наложи и 
скъсяване на сроковете за обсъждането на 
книгата. Мина достатъчно време и членовете 
на Секцията, а и гостите са се запознали с нея. 

Ръководството на Археологическия инсти-
тут възложи на Средновековната секция да 
подготви материалите за Научния съвет, който 
ще се състои на 2 октомври. Ние ще закъснеем 
малко с отговора, но др. Балевски ще бъде 
уведомен за това. Закъсняваме с няколко дни, 
тъй като директорът и една група археолози 
заминават на конгреса в Киев. 

След възлагането на тази задача на Секция-
та се постарах да подготвя материалите, да 
обявя заседанието и сега искам с няколко думи 
да ви кажа какво е направено по този повод. 

Поканени са всички наши колеги, които 
имат пряко отношение към въпроса за църква-
та. На първо място, разкопвачите: Стамен 
Михайлов, Георги Джингов, Петър Боев — 
антропологът, др. Магдалина Станчева — 
тогава сътрудник в Музея за история на 
София. 

Освен това беше поканен акад. Димитър 
Косев, който беше председател на комисията, 
която миналата година разглежда обстойно 
този въпрос. Поканено беше и ръководството 
на Археологическия институт, което присъст-
вува тук в лицето на акад. Димитър Ангелов и 
проф. Велизар Велков. 

От своя страна съм приготвил документи, 
за да може да протече нашата работа делово: 

освен книгата, която е разпространена да се 
чете, един доклад, едно изложение на проф. 
Стамен Михайлов в 70 с, което не можах да 
пусна да се чете, но то е тук. В него той 
отговаря на засегнатите въпроси в книгата и в 
интервюто на др. Николай Хайтов. Озаглавено 
е: „По спорния и безспорния въпрос за гроба 
на Васил Левски". 

Осигурил съм цялата документация по 
работата на комисията миналата година под 
председателството на акад. Д. Косев. 

Тук се намират всичките статии по този 
въпрос, излезли преди и след Девети септем-
ври. 

Тук е и Дневникът, който не се е знаел или 
поне доскоро не се знаеше — Дневникът на 
Сава Бобчев. Той е личен Дневник. Тук е и 
оригиналният Дневник на експедицията, наре-
чен в книгата „Дневник на Джингов", но това е 
Дневник на експедицията. 

Тук при мен се намират изрезки на всичките 
подлистници на „Литературен фронт", където 
беше публикувана част от книгата. 

Искам с две думи да ви кажа нещо за 
историята на въпроса. От преди пет години, 
струва ми се, започна публикуване на редица 
статии, в които се застъпва гледището, че 
църквата „Св. Петка Самарджийска" е място-
то, където е погребан Васил Левски. Вие сте 
чели тези статии. Няма да ви споменавам 
авторите — те бяха много. Появиха се и 
отговори на разкопвача проф. Стамен Ми-
хайлов. 

Тогава нашата секция взе становище по 
въпроса. Изпрати писмо до редакцията, което 
обаче не беше публикувано. На нас ни беше 
отговорено, че се спират всякакви дискусии по 
този въпрос — изяснен или неизяснен. Но то се 
появи отново в книгата на др. Хайтов. Появи 
се, разбира се, разкъсано, на фрагменти. И от 
това, което той е писал, не може да се получи 
пълна представа за нашия отговор или за 
нашето мнение. 

Преди една година със заповед на председа-
теля на Българската академия на науките и 
председателя на Комитета за култура се 
създаде комисия, която трябваше да реши този 
въпрос. Тази комисия, оглавявана от акад. 
Димитър Косев заедно с акад. Христо Хри-
стов — преди две години се издаде заповедта 
— през 1983 г., но миналата година завърши 
работата, струва ми се. Те много дълго време 
се занимаваха. Пет души професори, имащи 
отношение към възрожденските проблеми, 
като Николай Генчев, Крумка Шарова, Си-
меон Дамянов и др., и още ст. н. с. Магдалина 
Станчева, аз бях включен в тази комисия... 
Беше от двайсетина души и аз няма да ви чета 
нейния състав. 

Тази комисия се занимава дълго с този 
проблем, но работата й не е отразена в 
книгата. Или др. Хайтов не познава работата 
на тази комисия. 

Н. Хайтов: Отлично я познавам. 
Д. Овчаров: Значи той не смята за необхог 
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димо да се позове на данните, които се 
съдържат в доклада на тази комисия. 

Н. Хайтов: Ще поясня после защо. 
Д. Овчаров: Ще ви прочета заключението на 

тази комисия: 
„Като взе под внимание всички факти, комисията 

излиза със следното МНЕНИЕ: 
Първо, няма доказателства за погребение на Васил 

Левски в църквата „Св. Петка Самарджийска". Поради 
това неоснователно е да се поставя там надпис или 
някакъв друг знак, че там е бил погребан Левски. 

Второ, открит остава въпросът, дали костите на Левски 
са вградени в основата на паметника, издигнат близо до 
мястото на бесилката, съгласно решението на комисията, 
създадена за тая цел в 1885 г. Първо, защото никъде не е 
отбелязано, че това решение е изпълнено. И, второ, 
защото проведените сондажи, за да се установи истината, 
не са доведени докрая. 

Трето, в Българската академия на науките да се обсъди 
възможно ли е с помощта на най-новите научни и 
технически средства да се направи нов сондаж в основите 
на паметника, за да се установи дали там са вградени 
костите на Апостола Левски. 

Четвърто, препоръчва да продължат издирванията в 
архивите, библиотеките и особено в периодичния печат 
след Освобождението, в които е възможно да се открият 
някои сведения по въпроса за гроба на Апостола". (Тая 
препоръка е към Историческия институт, разбира се.) 

Прочитам ви го, за да знаете, че съществува 
и такъв доклад. 

При това положение смятам, че можем да 
започнем обсъждането на въпросите. Искам да 
обърна внимание, че ние като Секция по 
средновековна археология ще се занимаваме 
предимно с въпроси от археологическо есте-
ство. Това не означава, че ако някой иска да 
изкаже мнение по историческите проблеми, по 
това, дали Левски е погребан, примерно в 
позорното гробище или в западното гробище, 
не може. Но според мен това няма да бъде 
центърът на нашата работа, макар че въпросът 
е важен. 

Затова призовавам да се обърне внимание 
предимно на археологическите данни, те да се 
преценят всестранно. 

Предупреждавам, че изказванията трябва 
да бъдат коректни, етични. 

Проф. Ст. Михайлов: Аз знаех, че на това 
заседание ще бъда много развълнуван. И който 
е чел книгата, ще разбере защо. И затова се 
вслушах в съвета на др. Овчаров и моят 
отговор е писмен. Ще ви го прочета: 

„Новоизлязлата книга на Николай Хайтов 
под заглавие „Последните мигове и гробът на 
Васил Левски", изд. „Христо Г. Данов" — 
Пловдив, от тази година, а и отпечатването 
преди това на голяма част от нея във в. „Ли-
тературен фронт" събуди нови надежди, че 
може би най-сетне е направен някакъв принос в 
разрешаването на въпроса за гроба на 
Апостола. 

Тази надежда толкова повече се засили, че 
по телевизията бе предварително оповестено, 
че е открит важен документ, неизвестен досега, 
който слага край на споровете и разрешава 
окончателно този въпрос, разискван десети-
летия наред и останал неразрешен и досега. 

За съжаление книгата на Николай Хайтов 
не оправда тези надежди.  Дори един бегъл 

поглед върху нея и едно повърхностно прочи-
тане са достатъчни, за да се убеди читателят, че 
тя е написана грубо тенденциозно, преследвай-
ки с излишното си многословие определена 
цел: да се докаже на всяка цена една от 
съществуващите версии за местонахождението 
на гроба на Левски. И то най-несъстоятелната, 
а именно че Апостолът бил погребан в софий-
ската църква „Св. Петка Самарджийска". 

Поставянето на такава цел, разбира се, 
щеше да бъде напълно оправдано, ако Нико-
лай Хайтов, вместо да преповтаря известни 
неща, беше открил действително нещо ново по 
този въпрос, нещо с голяма доказателствена 
сила, както това беше оповестено по телеви-
зията като предисловие към предстоящото 
отпечатване на книгата и на откъси от нея във 
вестника. 

Но въпреки очакванията, в тази книга не се 
появи нищо ново. Сега се вижда, че авторът не 
е разполагал абсолютно с никакви нови данни, 
осветляващи поновому въпроса, когато е 
седнал да пише своята книга. Поради това той 
не е могъл да направи друго, освен да 
преразкаже с разточителни подробности всич-
ко онова, което досега бе многократно казвано 
и преразказвано. Така книгата е придобила 
формата на обикновен реферат без никакъв 
принос. 

По-конкретно и съвсем накратко по този 
труд може да се каже следното: 

Да започнем с новото, за което се съобщи 
по телевизията и което всъщност събуди 
нашите надежди. Това е една записка на Захари 
Стоянов, който предава думите на предпола-
гаемия изповедник на Левски — поп Тодор. Тя 
наистина е нов аргумент, нов документ, 
неизползуван досега. Но работата е там, че в 
него не се съдържа нищо ново. 

В този документ само се подкрепя версията, 
вече отдавна известна, че Левски е погребан 
някъде в района на бесилката, т.е. източно от 
града. В нея не става дума нито за откопаване 
тялото на Левски, нито за погребването му в 
църквата „Св. Петка Самарджийска". При 
това положение не е ясно с каква цел Николай 
Хайтов съобщи по телевизията за този доку-
мент като за някакво сензационно откритие. 

Трябва и да отбележа, че в този документ 
поп Тодор си противоречи, тъй като преди 
Владимир Икономов, както последният ни 
уверява, той е заявил съвсем друго, а именно че 
Левски е погребан на запад от града — някъде 
около бившото Министерство на замеделието, 
сега седалище на НАПС. 

Второ, подходът на автора към решаването 
на този въпрос няма научноизследователски 
характер. Заключенията му не се основават на 
анализа на фактите. По-меродавни от архео-
логическите факти той определено приема 
разказите на една 85-годишна баба — Мария 
Поппавлова, и на дъщеря й Анастасия Бокова, 
които чрез трети лица, респ. Никола Станчев 
през 1937 г. и професора от Богословския 
факултет   Христо   Гяуров   през   1956г.,   пре- 
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тендират, че предават вярно думите на Боте-
вия четник Илия Лазаров Джагаров, въпреки 
че пълно съвпадение между тези разкази няма. 

Николай Хайтов акцентира по-специално 
върху разказа на Мария Поппавлова, като 
старателно премълчава други разкази, далеч 
по-убедителни, какъвто е например разказът 
на Стоян Маринов, който е очевидец и на 
обесването, и на погребението на Апостола. 
Според неговия трогателен разказ Левски е 
бил погребан до параклиса в Софийските 
гробища, някъде южно от сегашния пл. „Въз-
раждане", т. е. както свидетелствуват и други 
съвременници на събитието, при бившото 
Министерство на земеделието, сега НАПС. 

Този вълнуващ разказ е на очевидец, при 
това сам напечатал спомените си, а не ги 
разказвал на други, за да ги преразказват 
трети, какъвто е случаят с разказите, които 
използува като сигурно доказателство Нико-
лай Хайтов след толкова други автори преди 
него, от които той заимствува. 

Трето, Николай Хайтов не е разбрал някои 
елементарни неща, отнасящи се до методиката 
и практиката на археологическата разкопка. 
Например Дневника на разкопките, за който аз 
лично отговарям, той произволно нарича 
„Дневник на Джингов" само защото по мое 
разпореждане той е писан на ръка от Георги 
Джингов. Независимо от това заблуждение, 
което, разбира се, масовият читател няма да 
схване, Николай Хайтов дава положителна и 
вярна оценка на този Дневник, като пише, че 
той е воден с удивителна прецизност и че това 
е най-важният и безспорен документ за разкоп-
ките в църквата „Св. Петка Самарджийска" 
(с.66, 67). 

Други дневници освен този не съществуват. 
Частните бележки, които някои сътрудници 
могат да си водят, нямат валидност, ако те са 
водени скришом от ръководителя, защото 
противоречат на данните от официалния и 
единствен Дневник на разкопките, където тези 
противоречия, ако такива има, трябва задъл-
жително да намерят място. 

Сега за пръв път научавам с изненада за 
някакъв частен Дневник на арх.Сава Бобчев — 
мой помощник по техническата част, и дори 
Дневник на Димитър Бучински, който изобщо 
не фигурираше като участник в разкопките. Не 
съм далеч от мисълта, че и тук е налице 
някаква голяма фалшификация. 

Четвърто, Николай Хайтов прави голям 
въпрос от неразбирани от него текстове в 
Дневника. Типичен пример е онова място, 
където е казано, че основите минават през 
долните крайници на скелета. Николай Хайтов 
погрешно е изтълкувал, че не основите, а 
дупките минавали през крайниците, като въз 
основа на това погрешно тълкуване разсъж-
дава надълго и нашироко, прави погрешни 
изводи и дори обявява гнездата от колове за 
един от най-решителните аргументи в полза на 
защищаваната от него теза за гроба на Левски. 

Допуснал е и други груби изопачавания от 

този ред, като понякога стига до положение да 
преписва на мен собствените си своеволни 
тълкувания. 

Пето, като най-важен аргумент в полза на 
неговата теза се посочва съвпадението, че още 
през 1937 г. се лансира разказът на Мария 
Поппавлова, по баща Лазарова, че гробът на 
Левски е в църквата „Св. Петка Самарджий-
ска", а през 1956 г. в същата тази църква 
действително се откриват гробове. Но и тук 
авторът не е обективен. Той умишлено премъл-
чава, че има и други съвпадения от този род, 
при това далеч по-убедителни. Например за 
местността Кюруците — източно от града, и за 
района някъде около бившото Министерство 
на земеделието (НАПС)—западно от града. 
Последното е особено убедително поради фак-
та, че с откриването на два черепа в един гроб 
до някогашния параклис през 1937 г. се по-
твърждават буквално думите на очевидеца 
Стоян Маринов и на апостолите Стоян Заимов 
и Захари Стоянов, които пък поясняват, че там 
е заровена и главата на Бенковски. А за 
местността Кюруците се появи и статия — ци-
тирам заглавието по памет — „Гробът на 
Левски е открит", а след това друга — „Гробът 
на Левски не е намерен" (това заглавие е 
точно). 

Всичко това показва, че по въпроса е имало 
спорове, но Николай Хайтов ги отминава с 
мълчание. И така, този най-решителен аргу-
мент според него — съвпадението, всъщност не 
е никакъв аргумент. 

Шесто, друг решителен аргумент според 
Хайтов е спекулирането с някакви си несъще-
ствуващи телени копчета. Такива — това тряб-
ва решително да заявя, при разкопките не са 
открити. Не са отбелязани и в Дневника, който 
според оценката на самия Хайтов е удивително 
прецизен. В действителност тези копчета са 
една от поредните фалшификации на Димитър 
Бучински, възприета по-късно и от арх.Сава 
Бобчев. 

Седмо, като друг решителен аргумент се 
посочва някаква си дупка в античния зид, 
която била направена, за да се поставят там 
стъпалата на покойника (набедения Левски). А 
истината е, че се касае за неравни основи на 
абсидния зид. Що се отнася до това, че в един 
разрушен античен зид може да има и паднали 
камъни, и дупки, това е лесно обяснимо и 
напълно нормално. 

Напротив, съвсем необяснимо и ненор-
мално е за едно тайно и набързо извършено 
погребение да се допуска, че ще се разбива 
зидът, за да се вместят там стъпалата, след 
като свободното пространство, където можеше 
да се разположи гробът, е около 3 метра. При 
това смъртник, какъвто и да бил той, в олтар 
не се погребва. Такъв прецедент не съществува. 

И така, решителните аргументи на Николай 
Хайтов въобще не са никакви аргументи. Има 
само един решителен аргумент, но той е 
против тезата на Николай Хайтов. Затова той 
старателно избягва да се занимава с него. Това 
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е твърдо установената относителна хроноло-
гия, почиваща върху стратиграфски наблюде-
ния, от която се вижда, че основите на 
църквата са положени върху заварени на това 
място стари гробове, които предхождат църк-
вата, която ориентировъчно се датира към 
края на XIV и началото на XV век. 

При това положение да се търси тук гроб на 
Левски е пълна безсмислица. 

И действително, и трите гроба в олтара са 
показателни в това отношение, защото: 

Първо, скелетът в северната половина на 
олтара, който се смята, че е на Левски, от таза 
надолу лежи под абсидния зид. 

Второ, друго редовно погребение, но на-
рушено, се намира под колонката на олтарната 
трапеза. Едно положение, което може да се 
обясни, само ако се приеме, че то е по-старо от 
църквата. 

Трето, същото значение има и смачканият 
череп при абсидната стена и под тухленото 
стъпало, който е от гроба в южното простран-
ство на олтара и е изместен тук при строежа на 
църквата. 

И най-сетне, четвърто, оказва се, че гробът 
с отместения череп е вторичен, тъй като на 
лявото му рамо са положени кости от по-ранно 
погребение. Впрочем това положение е засви-
детелствувано и при други гробове в църква-
та— една стара традиция, която се поддържа и 
до днес в гробищата. 

Николай Хайтов открива в моите станови-
ща по датирането на църквата и на гробовете 
какви ли не противоречия. А всъщност той не 
е разбрал, че датировките са приблизителни. И 
че когато казвам в едни случаи, че църквата, 
например, е от времето непосредствено преди 
падането на страната ни под османско влади-
чество, а в други, че е от началото на XV век, 
или най-сетне от края на XIV век, това е все 
едно и също. За всеки специалист, но не и за 
Хайтов, е ясно, че точната датировка е 
несигурна, а не противоречива, тъй като все 
пак тя се движи в тесни хронологични 
граници. 

Подобно е положението и с датирането на 
гробовете. 

Неразбрал всичко това, Николай Хайтов 
заема позата на рутиниран археолог и ме 
поучава как да датирам. Напразни усилия, 
др. Хайтов. Ако това елементарно нещо не съм 
научил в университета и през време на 
дългогодишната ми практика, то едва ли ще 
ми помогнете Вие. 

Съжалявам, че времето ми не позволява да 
се спра на всички фактически грешки — съзна-
телни изопачавания, и на грешки, допуснати от 
незнание, с които буквално гъмжи трудът на 
Хайтов. 

Що се отнася до неговата версия — всъщ-
ност версия на проф. Христо Гяуров за гроба 
на Левски, тя е опровергана окончателно и 
безвъзвратно от направените разкопки в църк-
вата „Св. Петка Самарджийска" през 1956г. 
Отсега нататък гробът на Апостола може да се 

търси навсякъде другаде, само не и в църквата 
„Св. Петка Самарджийска". 

Книгата на Николай Хайтов „Последните 
мигове и гробът на Васил Левски" е по 
същество разточително повествование за вече 
многократно казвани и преразказвани неща. 
При това написана на зъл и язвителен език, 
който едва ли прави чест на автора на 
„Вълшебното огледало". 

Ще кажа направо: това е една вредна книга. 
От една страна, поради съдържащата се в нея 
тотална дезинформация, а от друга, поради 
нелепото обвинение, че Археологическият ин-
ститут проявява безпринципност при оценката 
на резултатите от археологическите разкопки 
на своите сътрудници. Но това е долна 
клевета, която наложително ще трябва да се 
опровергае и с това да се посочи на автора на 
„Дивите разкази", че той не може да бъде 
специалист по всичко и че неговите оценки не 
са безапелационни. 

В заключение трябва да кажа, че отпечатва-
нето на книгата на Николай Хайтов за Левски, 
след като в нея няма нищо ново освен серията 
от съзнателни и несъзнателни изопачавания, 
буди истинско недоумение. 

Продиктувана не на последно място от 
слабо завоалирана материална заинтересова-
ност, поради което се печата едновременно и 
във вестника, и като книга, тя звучи като 
кощунство с великата памет на Апостола на 
нашата свобода Васил Левски. 

И най-накрая, според мен няма да бъде 
пресилено, ако изразя мнението, че подобни 
долнокачествени книги, които увеличават си-
вия поток и в науката, трябва старателно и 
своевременно да се преценяват от специалисти 
и да не се допускат за печат. А когато поради 
недоглеждане се появят, то също както в 
материалното производство те трябва да 
бъдат бракувани, а авторите им задължени да 
възстановят получените хонорари. Това е 
моето мнение." 

Д. Овчаров: Моля ви се, искам да преду-
предя, че не се намираме на читателска 
конференция. 

Понеже два пъти се спомена — и в моето 
въведение, и в изказването на Ст. Михайлов за 
тоя фамозен Дневник на арх. Сава Бобчев — 
ето неговото ксерокопие: „Дневник, разкопки, 
Света Параскева, май—юни 1956 г." Отдолу 
пише: „ръководител Стамен Михайлов. И под 
него с малки букви: води Дневника Сава 
Бобчев". 

Но този Дневник е много общ. В него 
Бобчев, предполагам, си е вземал бележки 
само по архитектурно-строителните проблеми. 
И за да ви докажа това, ще направя едно малко 
сравнение с паметния ден — 30-ти, когато се 
открива погребението: 

Джингов пише много точно: „На един 
метър дълбочина, на ЮОст дълбочина под 
каменната настилка в северната част на олтара 
се откри нормално погребение — „а" в скицата. 
Долната  част  на скелета — от  таза  надолу, 
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двата долни крайници лежи под основите на 
зида. Започна разкриването му." 

За същия ден Бобчев отбелязва: „30 май — 
хубаво време. Шест души работят на „Свети 
Георги" по спешност. Останалите работят на 
„Параскева"... В деня, в който се открива 
погребението." 

Така че искам да ви кажа, че този Дневник 
не е меродавен. Просто нищо няма в него, 
откровено казано. Това беше приложено към 
документацията на комисията, заседаваща в 
миналите години. 

Н. Хайтов: Мога ли да го видя?  
Акад. Д. Косев: Той говори за откриването 

на скелета на 31 май, но пак с две-три думи. 
Д. Овчаров: Няма 31 май. Там е работата, 

че с 30-ти завършва. Следващата дата е 20 
юни. Между 30 май и 20 юни той не е водил 
бележки. 

Акад. Д. Косев: Това е съвсем небрежно 
написан Дневник. 

Д. Овчаров: Съвсем небрежно е. Аз го 
казах това нещо. 

Н. Хайтов: Аз имам оригиналния Дневник. 
Всичките листа са вътре. Това е само заглав-
ната страница. 

Д. Овчаров: А това, което Вие гледахте, 
автентично ли е? 

Н. Хайтов: Първата страница е това. Обаче 
вътре Вие казвате, че прекъсва, нали така? 

Д. Овчаров: Прекъсва от 30 май до 20 юни. 
Н. Хайтов: В оригинала го има до 20 юни 

без прекъсване. Оригиналът е при мен. 
Д. Овчаров: Това беше само за сведение. 

Установява се, че в Дневника на арх. Сава 
Бобчев, който миналаха година е даден на 
разположение на комисията, липсват 20 стра-
ници. Аз ще моля по-нататък да ги видим по 
някакъв начин, но сега не ни е до тях. 

Давам думата на Георги Джингов за 
изразяване на своето мнение като непосред-
ствен участник в разкопките. 

Г. Джингов: Във връзка с повдигнатия 
въпрос за Дневника. Дневника го писах и го 
предадох на ръководителя Ст. Михайлов, 
когато напуснах. Аз бях за един месец там като 
надничар. Това беше по време, когато четях 
нощно време за държавен изпит, а през деня 
бях на разкопките и го пишех непосредствено 
на самия обект. 

Не съм го виждал оттогава — 29 години 
минаха. Аз изобщо не съм го виждал и изобщо 
не съм го чел, да си припомня какво съм писал. 
Но от това, което Хайтов посочва, в Дневника 
накрая има приписка от проф. Ст. Михайлов, 
че Дневникът е воден от еди кого си и че го е 
предал в научния архив. 

Д. Овчаров: Ще го прочета: 
„Дневникът, който съдържа 94 (деветдесет 

и четири) страници, е воден от научния 
сътрудник, кандидат на историческите науки 
(тогава не сте били такъв) Георги Джингов. По 
това време техническа помощ при разкопките е 
оказвал и скулптурът при АИМ Димитър 
Бучински, който се занимаваше и с почистване 

на стенописите. Основното почистване на 
фреските се извършваше от художника Карл 
Йорданов от АИМ при БАН."  

Това е приписката на др. Ст. Михайлов. 
Г. Джингов: Проф. Ст. Михайлов е напра-

вил тази приписка. Аз не зная кога след това е 
предал Дневника в Научния архив. Но аз бих 
искал още в началото да кажа, че би било по-
правилно, ако не се говори за „Дневник на 
Джингов", а се говори за „Дневник на разкоп-
ките", защото това е Дневникът на разкопките, 
това е официалният документ. 

Сега искам да прочета това, което съм 
написал. Ще бъда и по-кратък. Като същевре-
менно прескоча един логически момент, който 
Ст. Михайлов засегна тук, защо са отишли да 
копаят там и да разбиват. 

В книгата „Последните мигове и гробът на 
Васил Левски" от Николай Хайтов, отпечатана 
във в. „Литературен фронт" (книгата като 
библиографска рядкост аз не притежавам), 
авторът между многото доводи в подкрепа на 
тезата, че гробът на Васил Левски е в църквата 
„Св. Петка Самарджийска", се позовава и на 
една статия, отпечатана във в. „Мир" от 6 
март 1937 г. от Никола Станчев. В нея Н. 
Станчев преразказва спомени на 86-годишната 
Мария Поппавлова — жената на Ботевия чет-
ник Илия Лазаров Джагаров от с. Локорско 
Софийско. В този спомен тя казва, че клисарят 
на църквата „Св. Петка Самарджийска" — 
Христо Хамбарков (Гъската), е откопал тяло-
то на Васил Левски, погребано от поп Тодор 
много близко до бесилката, и го погребал, т. е. 
препогребал в олтара на същата църква, без да 
уточнява мястото на гроба, пише само „в 
олтара". 

Сега ще си позволя да допълня Николай 
Хайтов с един друг спомен, саморъчно подпи-
сан от дъщерята на Илия и Мария Лазарови, 
за който му обърнах внимание, но за който той 
въобще не споменава — очевидно поради 
явните противоречия между майката и дъщеря-
та. Аз с такова впечатление оставам. 

Това сведение бе донесено от професора от 
Духовната академия, тогава Богословски фа-
култет на Университета Христо Гяуров, 20 
години по-късно от това на майката. И то — 
обърнете внимание — на следващия ден, след 
като бе открит гробът в северната страна на 
олтарната трапеза! На следващия ден, след 
като бе открит гробът! 

В него дъщерята казва, че баща й наскоро 
преди смъртта си поверил на майката и на нас 
— неговите деца, какво той — баща й, заедно с 
Христо Хамбарков... Тук прескачам някои 
подробности за начина, по който в онази 
мразовита нощ са отишли, свалили и пренесли 
тялото на Левски от бесилката, за да го 
погребат в олтара на църквата, от лявата 
страна... Обърнете отново внимание: да го 
погребат в олтара на църквата от лявата 
страна... 

Това вече го казва дъщерята. 
Н. Хайтов: Ето го сведението. 
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Г. Джингов: Да. Аз използувах Гяуров в сп. 
„Духовна култура". Аз го четох на следващия 
ден. Аз самият. Забележете: дъщерята е още 
по-конкретна и точна от майката. Защо? 
Защото Христо Гяуров — аз съм очевидец, 
който видя гроба предния ден, т. е. в деня на 
откриването, побърза според мен да съчини 
това сведение. Той обаче не знаеше, че на 
следващия ден, докато са писали това само-
ръчно подписано сведение, в олтара на църквата 
бе открит още един гроб — отдясно на 
олтарната маса. 

Когато Христо Гяуров дойде в църквата и 
донесе карираните листове, написани с масти-
ло, след като ги прочетох, помолих работници-
те да махнат временното покривало върху 
втория гроб. И го попитах: кой от двата е 
гробът на Левски? 

Професорът, ей богу, се обърка. Но само 
след минути добави: ами този отляво... 

Сами разбирате, че такива сведения не 
могат да бъдат от решаващо значение при 
търсенето на истината за гроба на Левски. До 
нея — истината, можем да се доберем, само 
ако се обърнем с лице и тълкуваме правилно 
установените факти, на които ще се спра 
накратко. 

Първо, откритите по време на археоло-
гическите разкопки дупки от пилоти — забити 
в основата дървени колове, са най-важният и 
съкрушителен аргумент срещу всички опити да 
се доказва, че гробът от северната страна или 
отляво на олтарната трапеза е на Васил 
Левски. В Дневника на разкопките аз съм писал 
това, което съм установил и което съм видял 
на място. 

От този пасаж Николай Хайтов е дал 
факсимиле от Дневника. Отворете на него и 
прочетете какво е написано: 

„В олтара: Разкриха се още две дупки от 
фундирането на основите, които минават 
точно през крайниците (левият — коляното), а 
десният — малко над него (скица 31)." 

И откровено да си кажа, аз се учудвам на 
решимостта на Николай Хайтов да тълкува 
този най-съществен факт посвоему. Цитирам: 
„А когато се каже, че една дупка минава през 
крайник (крак), това нищо друго не може да 
означава, освен онова, което съм написал: 
точно през крайниците". 

Н. Хайтов: Какво означава според Вас през 
крайниците? 

Д. Овчаров: На този въпрос на др. Хайтов 
аз ще отговоря, гледайки скицата на Джингов. 
Двете дупки са точно върху костите, ако някой 
иска да се увери. Точно върху костите. Той си 
потвърждава мисълта, написана с думи, с 
рисунка. 

Моля да не се прекъсва Джингов. 
Г. Джингов: Наистина това не може да 

означава нищо, освен онова, което съм напи-
сал: точно през крайниците. 

Нима предлозите през и под са синоними? 
В кой синонимен речник на българския кни-
жовен език го има това? Нима е все едно — ще 

се опитам да го предам фигуративно, да 
кажете: минах през вратата или минах под 
вратата... 

И още нещо за дупките от коловете. 
Николай Хайтов открива противоречие у 
Стамен Михайлов, който в първата публика-
ция е писал: „Точната им дълбочина не може 
да се определи, понеже са запълнени". А по-
сетне пише: „че дупките са непокътнати и 
незапълнени с пръст". 

Нека Стамен Михайлов изяснява тези 
разминавания в неговите статии. Това не е моя 
работа. Аз мога да твърдя само това, че 
дупките бяха запазени. Ние ги разчистихме, но 
само в горната им част, защото при разкопа-
ването на гроба в тях попадна пръст и 
следователно измерването им в дълбочина 
стана практически невъзможно. Така че преди 
нас никой не е ровил там, никой не е копал. Но 
ние копахме и пръстта, която е влязла в 
дупките, е от времето на разкопките. 

Ст. Михайлов: Точно това съм казал аз. 
Г. Джингов: И така, обстоятелството, че 

два от набитите в основите колове са счупили 
крайниците, минали са през тях и ние открихме 
дупките, останали след изтляването на дърво-
то, е неоспоримо доказателство, че гробът от 
лявата страна на олтарната трапеза е по-стар 
от сградата, т. е. от църквата. Той не може да 
се датира след построяването на църквата и 
следователно да се свързва с гроба на Васил 
Левски. 

Второ, за телените копчета. Та такива 
копчета може да си купите и сега. И кой ги е 
датирал в XIX век? Те се срещат и по-рано, 
срещат се и сега. Димитър Бучински ли? На 
какво основание? 

Въпреки това по-важно е, че нито едно 
копче не е намерено в гроба. Четете Дневника 
на разкопките, а не докладите и спомените на 
родолюбците от рода на Димитър Бучински, 
към които, колкото и да е пресилено и 
неприятно, ще добавя и името на покойния 
арх. Сава Бобчев. 

Телено копче е намерено, но не в гроба, а в 
централната част на църквата, в наоса. И това 
е отбелязано в Дневника. 

Николай Хайтов го споменава, но в случая 
очевидно се отнася с недоверие към този 
документ — Дневника на разкопките, и търси 
опора у Димитър Бучински и у Сава Бобчев. 

Трето, в следващите дни след откриването 
на гроба, но не след месец, наред с многото 
други специалисти дойде и д-р Петър Боев. 
Същият, след като огледа скелета, който все 
още стоеше на мястото си, авторитетно и 
категорично заяви, че този скелет е на 
възрастен човек и в никакъв случай не може да 
бъде на Левски. 

Д. Овчаров: Джингов, понеже се записва на 
магнетофон, аз задавам въпроса: скелет № 95 
ли беше това? 

Г. Джингов: Да, да. Аз говоря само за него. 
По-късно, след като бяха направени фотограф-
ски заснемания и рисунки на гроба, костите 
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бяха вдигнати, опаковани и оставени в църква-
та, която се заключваше и не беше достъпна за 
външни хора. 

В заключение ще кажа, че също намирам за 
по-правдоподобна версията на онези, които 
приемат, че Васил Левски е бил закопан в 
гробищата за престъпници. Та нали той в 
лицето на турците е държавен престъпник? 

Акад. Д. Косев: Това е неоспоримо. Това 
всички съвременници казват. 

Г. Джингов: Но като самоуважаващ се 
българин не мога да правя компромиси с 
човешката и научната си съвест. Не мога, 
обратно на установените по време на археоло-
гическите разкопки факти, да твърдя, че заедно 
със Стамен Михайлов съм открил или участву-
вал в откриването гроба на Апостола на 
свободата и човещината. 

Затова считам за свой дълг да заявя, че 
няма никакви сериозни основания да превръ-
щаме един случаен гроб, само заради това, че в 
него прозират някакви криминални инсинуа-
ции, в национална светиня. Колкото и да са 
болезнени и горчиви думите на покойния проф. 
Иван Унджиев, написани през 1945 г., аз и сега 
— след 30 години — намирам, че те са 
правдиви. И не защото той беше мой гимна-
зиален учител, а защото неговата прогноза 
относно откриването гроба на Левски е в сила 
и днес. Цитирам: „Въпросът остана пак открит 
и гробът на Апостола не можа да бъде 
намерен. Времето е заличило всички следи и 
много е съмнително дали ще бъде въобще 
открит някога." 

Н. Хайтов: Един единствен въпрос имам 
към Джингов: да ми обясни точно положе-
нието на дупките по отношение на двата 
крайника. Според него какво значи „през"? 

Д. Овчаров: Джингов, ето Ви това нещо. 
Вие не сте го виждали 30 години, вижте го сега. 

Н. Хайтов: Според него какво значи 
„през"? Дупките добре, ако не са отдолу, са 
отгоре. Покажете ми къде са: вляво, вдясно, 
помежду или отгоре, или отдолу? 

Г. Джингов: В текста съм казал: нито при, 
нито между, а през костите. В една от нашите 
срещи — те бяха две, когато Ви казах, че ще 
сгрешите... 

Н. Хайтов: Аз Ви казах, че няма да сгреша. 
Това е отделен въпрос. 

Г. Джингов: Все пак, борим се за истината. 
Аз се опитах да Ви обясня именно това, което 
и сега ме питате. Вие изглежда не можахте да 
ме разберете. Значи лошо съм обяснявал. Дано 
сега ме разберете. Но тук има и други хора, да 
видим лошо ли обяснявам или... 

Дневника, аз ви казах, съм го писал по 
време на разкопките, на самото място. Не съм 
го съчинявал впоследствие. В него може някои 
неща да не съм ги казал съвсем точно. И тук 
ми се струва, че има именно един такъв 
момент, който Хайтов използува. Аз съм 
казал, че дупките минават точно през крайни-
ците. А дупки според него не могат да минат. 
Всъщност трябваше да пиша: коловете за 
фундирането   на   основата   са   минали   през 

крайниците..., както го казах сега, и останалите 
от тях дупки след изтляването на дървото... 
Това е основният аргумент, всичко друго е 
общо взето... 

Н. Хайтов: Нали сте против публицисти-
ката, а сте за науката. Това е научно заседание. 
И не бързайте да ръкопляскате, защото не се 
знае кой последен ще ръкопляска. 

Г. Джингов: Нека да завърша отговора си. 
Следователно коловете са минали през край-
ниците и след изтляването на дървото са 
останали дупките. Когато разкриваме гроба, 
когато копаем в олтара на църквата, ние 
откриваме тази част, която е извън стената на 
абсидата — откриваме черепа, откриваме 
гръдния кош — от таза нагоре. Стигаме до 
крайниците, но пред нас е стената. Ние нямаме 
друг начин, освен да подкопаем отдолу, за да 
проследим доколкото е възможно, без да 
рушим паметника, да проследим останалата 
част от скелета. 

При това разчистване, разкопаване, колко-
то и внимателно да го извършваме, но без да 
знаем предварително, че основите са фунди-
рани с дървени колове, ние се натъкнахме на 
дупките, останали от коловете. И две от тези 
дупки минаваха през крайниците — както съм 
го отбелязал в Дневника. 

Д. Овчаров: И както сте го нарисувал? 
Г. Джингов: Да, следователно при разчист-

ването ние изравяме пръстта и понеже ровим 
с нож и шпатула ситна пръст, част от нея 
попада в дупхите. 

Н. Хайтов: Затова сега не става въпрос. 
Г. Джингов: Аз едновременно да го изясня. 

Част от пръстта попада в дупките. Следова-
телно спорът, дали дупките са били запълнени 
или са празни, е несъществен според мен. 
Несъществен, защото попадналата вече пръст... 
С други думи, ние разчистваме горната част на 
вече очерталите се дупки. Дупките са действи-
телно под скелета, под костите. Обаче костите 
са счупени. Дупките се очертават над скелета, 
но те остават дълбоко надолу. В този смисъл 
трябва да се... 

Н. Хайтов: И двете ли? 
Г. Джингов: Както съм го писал в Днев-

ника. 
Н. Хайтов: В Дневника не сте писали, че 

има счупени кости, затова питам. 
Г. Джингов: Чета от Дневника: „Разкриха се 

още две дупки от фундирането на основите, 
които минават точно през крайниците — 
левият — коляното, а десният — малко над 
него..." 

Н. Хайтов: Но не сте писали, че са счупени. 
Г. Джингов: Точно това е моят пропуск. 

Трябвало е да го кажа по друг начин, за да 
бъде по-ясно. 

Н. Хайтов: Аз няма да се изказвам изобщо, 
аз искам само да разбера. 

Д. Овчаров: Той два пъти Ви повтори едно 
и също нещо. Вие, ако не го разбирате... 

Н. Хайтов: Разбрах го, обаче не мога да 
разбера това. Значи той си призна, че е 
направил  пропуск,  като  не е  отбелязал,  че 
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двата крака са били счупени, костите са 
счупени. 

7". Джингов: Аз съм го очертал на рисун-
ката. Но щом като се казва, че през костите 
минават коловете, значи те са счупени и 
остават дупките. 

И този Ваш израз: ако си представим, че 
дървените колове поникнат, те ще минат 
действително през костите, т. е. в дупката те 
ще израснат. 

Д. Овчаров: Да изясним. Джингов търси 
своя вина, че е казал, че дупките минават, а не 
коловете. Той, напротив, не е извършил 
никаква грешка. Коловете ги няма, те са 
изгнили. Следователно дупката... И аз бих го 
написал така. 

Д-р П. Боев: Понеже моето изказване е 
свързано с тези въпроси, моля др. Михайлов 
или др. Джингов да ми отговори. Защото 
Михайлов не взема становище по този въпрос. 

Имат ли те данни, че Ризов е вземал 
някакви скелети или нямат? Само с една дума 
— да или не. Имат ли данни за тяхното 
присъствие или отсъствие? 

Ст. Михайлов: Не. Това са свободни 
съчинения. 

Д-р П. Боев: Ти не се изказа в „Работни-
ческо дело". 

Ст. Михайлов: Не ми е дошло на ум да 
кажа това. Защо не ме пита? 

Д. Бучински: Както е абсидата, фотографът, 
за да заснема скелета, значи има разстояние. 
То си личи. 

Д. Овчаров: Ами ти обясняваш, ти не 
питаш. Отнемам ти думата. После, като се 
изказваш. 

Въпроси, ако няма към Джингов, да 
продължаваме. 

Има думата Боев. 
Д-р П. Боев: Моето изказване всъщност 

определя конкретно експертизата, която из-
върших на място през 1956 г. На мен не ми 
беше известно тогава, че този скелет ебил 
открит предния ден — това съобщавам; и, 
второ, не ми беше известно и сега излезе, че не 
е вярно това, което се съобщи в „Работническо 
дело", когато правихме там заседание. Там се 
съобщи буквално, че Ризов — тогава уредник в 
Църковния музей, реставратор, когото знаем 
като сериозен човек, една нощ или през деня е 
вземал скелетите и ги е отнесъл в Църковния 
музей. Това трябва да имаме предвид, защото 
ще се изказвам и по този въпрос. 

Това е известно, но аз ще го кажа, тъй като 
е свързано с експертизата. Когато започнаха 
разкопките в тази църква, аз се бях разболял 
от хепатит и в къщи идва проф. Гяуров. Той 
идва при мен с написано на циклостил 
изложение по всички тези неща, за които се 
говори: че евентуално в тази църква е може би 
погребан Левски, от което останах с убежде-
ние, че той се е готвил много сериозно и не в 
последния момент, както тук някои съобщиха. 
Всичко беше много добре, точно документира-
но. Не се изказвам по него, тъй като не съм 
историк. 

И аз му казах, че всъщност аз не мога да 
взема становище по този въпрос, но ще бъде 
интересно и ако ме извикат, ще отида да видя 
дали това е Левски. 

Трябва да кажа, че всеки българин с най-
голям интерес ще отиде да направи експертиза 
по неговата специалност. С това отговарям на 
Хайтов, който казва, че е трябвало интерес да 
проявя. Аз проявих интерес, но аз не мога да 
отида на разкопките — това и филолозите го 
знаят, да отида да видя нещо, без да ми 
разрешат или да ме повикат. Така че почаках 
да бъда извикан, и мисля, че Джингов е 
поискал тогава да ме извикат. 

При отиването ми в църквата там имаше 
две технически лица, които ме въведаха, 
и разгледах внимателно скелетите. 

Г. Джингов: Аз бях там. 
Д-р П. Боев: Беше ли ти? Значи ти си бил 

едното техническо лице, защото аз не те 
запомних тогава. 

Аз прегледах четири скелета. Сега ми стана 
ясно защо четвъртият излиза. Това е било 
първото погребение към вторичния гроб. 

На трите скелета имаше добре запазени в 
антропологично отношение черепи, че да може 
да се определи расовата типология. 

Сега аз отговарям на Хайтов, тъй като той 
зададе някои въпроси. Съжалявам, че той не ме 
извика да разговаря с мен. В неговата книга 
пише, че Левски бил от тракийска раса. Това е 
глупост. Не той е виновен, разбира се. Той го е 
взел от някой. Такава раса не съществува. 
Както в археологията, така и във всяка наука, 
и в антропологията има конкретна номенкла-
тура. И тая номенклатура се спазва от учените. 
Че някой лаик, невежа се е изказал, Хайтов не е 
трябвало да използува този термин. 

По тая типология Левски и на живо, и на 
скелет трябва да покаже северна раса. Това да 
е ясно на всички и всякакви други изказвания 
са некомпетентни и ненаучни. 

Мисля, че Джингов или Михайлов по-късно 
ми каза именно, че всъщност трябва да 
проверя скелетите... Трябва Джингов да ми е 
казал, щом е бил тогава. Трябваше да проверя 
дали антропологичната експертиза показва, 
че са по-стари погребенията от църквата, тъй 
като зидът пресича краката. Това нещо на 
единия от скелетите го видях и определих 
следното: 

Първо, скелетите не могат да бъдат на 
Левски — визуално, което всеки антрополог го 
прави, и не само антрополог, а всички баби, 
които се въртят край църквите. Ще ви кажа, че 
един скелет, който е погребан скоро — преди 5 
години, е мазен, поради многото разлагане на 
мастните киселини. Има и органична материя, 
която го прави мазен. 

Един скелет на 100 години — тогава беше 
80—90 години от погребението на Левски, 
може да се различи много лесно от един скелет 
от  XIV или XII век .  Тогава  ми се  каза 
XIII—XIV  в.  Тези  скелети  са  съвсем  сухи. 

147 



Органичната материя остава 1% в разстояние 
на няколко хиляди години даже, не повече. 

Така че скелетите, първо, видимо, визуално 
бяха стари. Второто, което е: расовата типо-
логия и на трите — и аз това го писах в това, 
което дадох на Миятев, съжалявам, че не 
можах в архива да намеря един лист — не са 
медитерански, а динаро-медитерански — ти-
пични за българското население в този край, 
когато няма в него монголоидни примеси от 
прабългари, кумани или печенези. Ние през XI 
век имаме кумани и печенези, но специално в 
нито един нямаше монголски белези. 

Левски също няма монголски белези, но 
важното е, че те са динаро-медитерански и 
отговарят на тези расови типове, които са 
получени от траките. И византийците също 
имат такива. Може би са и византийски 
трупове. Това не знаем. Но въпросът е, че 
нямаше нито един, който да приличаше на 
Левски. 

Ние работим с голяма точност. Даже 
костите, когато се слагат, се слагат не така 
право, ами накриво, поставят се, имаме си 
скали, точно... Така че няма научна експертиза, 
която по снимка да определя ръста. Аз ще ви 
попитам, като сте се предоверили, да ми 
покажете в кой учебник по антропология 
съществува такава методика, че по снимки се 
определя ръстът? Това може да се прави само 
във фотографията, в авиоснимките, където има 
съвсем друга методика. При нашата обикно-
вена фотография това е една невярна работа. 

Другото, което е много важно, е възрастта. 
Левски е умрял на 36 години, на 37 най-много. 
А на Джингов съм го казал, изрично го казах и 
го вписах: всички са над 50 години. Тези трите 
скелета, другият беше разрушен — скелетът, 
който не можа точно да се определи, е на над 
50 години. 

Така че според експертизата върху този 
материал, който аз там видях, абсолютно не 
може да бъде Левски. Тук никой не може да се 
усъмни в това, че всеки българин, всеки 
антрополог или археолог, ако намери Левски, 
ще премълчи или пък няма да каже истината, 
нали? Не би могло това да се помисли от 
никой. 

Сега, защо писах една друга статия, за 
която Хайтов пише, че съм си сменил мне-
нието. Това, което аз видях и което излезе, че 
не било сменено, нямаше никакъв Левски и не 
можеше да бъде Левски. 

Това ще кажа за тази експертиза. Значи тя 
важи за това, което съм видял. 

Всичките други три експертизи, които 
правих, също не бяха скелет на Левски. Аз не 
съм историк, но казвам: навсякъде трябва да се 
търси и да се види. Като се види от 
съответните компетентни учени, няма да има 
съмнения. 

Д. Овчаров: Въпреки че д-р Боев беше 
пределно ясен, има ли въпроси? 

Н. Хайтов: Д-р Боев, Вие сте виждали тая 
снимка, разбира се. 

Д-р П. Боев: Да, да, много добре... 
Н. Хайтов: Вие всъщност бяхте написали, че 

скелетът на тази снимка никога не сте виждали 
и не сте правили върху него експертиза. Това е 
снимката, която е публикувана във в. „Пулс". 

Д-р П. Боев: Съжалявам, имате ли „Пулс" 
тук? Пише ли, че върху тая снимка не съм 
правил експертиза? 

77. Хайтов: Да. 
Д-р 77. Боев: Сега нека да ви кажа. Аз видях 

един скелет, който беше или пъхнат, както е 
казано в една друга версия, или пък върху него 
минава зидът. Според мен — минаваше зидът. 

Но друго нещо. Аз, когато видях скелета... 
Кога е правена тази снимка? Аз, когато видях 
скелета, лицето беше здраво. Сега има друго 
нещо. Ако е същият, както изглежда, да е 
паднало после, като са изчистили пръстта. 
Джингов, това сигурно ли е? 

Н. Хайтов: Снимката е правена между 30 
май и 8 юни. 

Д-р 77. Боев: Джингов, сигурно ли е, че аз на 
другия ден бях при разкопките. Те един месец 
продължаваха. Вие не ме викахте. 

7". Джингов: Аз това си спомням... 
Д-р 77. Боев: За този скелет става въпрос. 

Защото това лице, което беше, тези кости не 
бяха паднали. И явно туй... 

Г. Джингов: Това беше второто ми голямо 
разочарование след дупките, че ти каза, че е 
възрастен. 

Д-р 77. Боев: Да, да, над 50 години. Аз това 
казах: над 50 години. Помня добре. Нещо 
забравих да кажа. След това аз дадох писмено, 
на Миятев писмено мнение и не знам вече къде 
се е забутало. Но това абсолютно много добре 
помня, че той беше над 50 години. 

Мен ме смути друго нещо, че тези кости са 
паднали, а те могат да паднат след почиства-
нето. И пак могат да се сглобят. Ние костите 
ги сглобяваме. 

Н. Хайтов: Въпросът остава този: Вие сте 
писали, че не сте го виждали никога този 
скелет. 

Д-р П. Боев: Е, в тая снимка може би не съм 
го виждал. Но това, ако е същият, значи тогава 
не са били паднали скуловите кости. Лицето 
беше цяло. Вие археолозите знаете, че ние 
после ги лепим наново. И тук изглежда, че след 
като са го почистили... Както вие казахте, тая 
снимка не е това, което изследвах аз. Сега като 
излиза, че не я вземат, само това обяснение 
мога да намеря: че костите са паднали и трябва 
да бъдат залепени, за да може да се възста-
нови. Защото той заяви с отговорност, че не е 
вземан... 

Н. Хайтов: Как да си обясним това 
противоречие, че един и същи скелет... 

Д-р 77. Боев: Защото тук липсват скуловите 
костички, които бяха там. А те може да са 
паднали. Паднали са долу. Ние после всички ги 
лепим. 

Д. Овчаров: Значи обяснението фактически 
е ясно. Той е виждал черепа цял. Сега го вижда 
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разчупен и затова казва, че не го е видял. Аз 
мисля, че така обяснява той. 

Други въпроси има ли към Боев? 
Н. Хайтов: Но той е писал във вестник 

„Пулс" не какво е виждал, а: „Скелетът на 
посочената снимка никога не съм го виждал." 
Ето вижте. 

Д. Овчаров: Ще се върнем, когато започнем 
да обсъждаме. Ние сега слушаме хората, които 
са имали пряко отношение. 

М. Станчева: Аз не съм от главните 
участници и герои на тези разкопки, обаче 
моето име се споменава няколко пъти. Аз от 
1952 г. работя в Музея за история на София 
като уредник. Никога не съм ръководила този 
музей — нито тогава, нито после, нито до 
времето на пенсионирането си, така че за 
всички въпроси, които засягат ролята и 
задачите на музея формално, не съм се считала 
отговорна. Разбира се, с това не казвам 
някакво извинение. Ако съм имала впечатле-
нието или убеждението, че се касае за кости на 
Левски, независимо с каква епоха и с какво се 
занимавам, смятам, че бих реагирала като 
всеки български гражданин. 

Преди всичко искам да кажа, че книгата 
също намерих скоро. Но след прочитането, 
първото нещо, което ме удиви, е неизползува-
нето на работата на тази работна комисия, 
която се състоеше от 18 души, за които стана 
дума, в която работна комисия участвувах и 
аз, може да се каже като човек с най-ниска 
научна степен, заедно с колегата Д. Овчаров. 
Всички други бяха професори, специалисти, 
член-коресгюнденти, академици и т. н. — хора 
с висока научна отговорност. 

Друго нещо, на което ще се спра след 
малко, е, че едни мои думи пред тази работна 
комисия са цитирани неправилно в книгата на 
Хайтов. Става дума за кости и за пакети с 
кости, които са били предадени в Морфоло-
гическия институт на Боев и които по-късно, 
като съм питала какви са резултатите, една от 
сътрудничките е казала, че за съжаление в 
мазето на института е имало мишки, които са 
унищожили част от бележките и опаковките, и 
е трудно сега да търсят в това мазе скелети с 
точно обозначение, толкова отдавна пре-
дадени. 

Искам да кажа, че тези думи нямат абсо-
лютно нищо общо с „Петка Самарджийска" и 
с там намерените гробове, тъй като аз не съм 
имала право нито да приема, нито да предавам 
тези скелети. Те се отнасят за площад „Девети 
септември" — разкопките през 1958 г. И в този 
случай аз казах като пример, че е възможно да 
са предадени костите и че трябва да се търси, 
но може би тези кости нямат това паспортче 
запазено. Това е било един пример, че костите 
може да са там и че трябва да се търсят.  

По начина, по който те се използват тук — 
не искам да употребя думата недобросъвестно, 
във всеки случай след това се казва: ето защо 
Магдалина Станчева не виждала връзка между 
тези кости и гроба на Левски. 

Твърдя, че едното няма нищо общо с 
другото. Просто исках да кажа, че е възможно 
костите да са предадени. 

Д-р П. Боев: Официално не са предадени. 
М. Станчева: Това е вече друг въпрос. Аз 

това не мога да твърдя, тъй като не съм нито 
ръководител, нито участник в разкопките. 
Искам да кажа мнението си на археолог за ар-
хеологическите доказателства, които са вклю-
чени в книгата на Хайтов. Това не е от лични 
наблюдения, но това са съображения, които 
може да има всеки археолог. 

Първо, въпросът за положението на кос-
тите под стената, за мен един от основните, 
противоречи на възможността да бъде погре-
бан там при съществуването на църквата човек 
и да бъдат пъхнати неговите крака там. 

Искам да кажа нещо, което никой не 
спомена. Ако се изкопае гробна яма и тя не е 
достатъчна за полагането на този вкочанен 
пренесен труп, накъде ще се увеличи тази яма? 
Дали ще се разбива стената на олтара или ще 
се увеличи на запад, вътре в меката пръст, в 
пространството на църквата? На чертежа 
много ясно личи, че за този гроб отляво, 
фактически дори до олтарната преграда, което 
наричаме сега олтар, и е съществувало в 
„Петка Самарджийска", има достатъчно място. 

Ето защо мисля, че ако трябваше да се 
изкопае този гроб непременно в олтара, за 
което хора, които се занимават с практиката на 
тази епоха и на Възраждането, а и Ст. 
Михайлов казва същото, че няма такива 
преценденти, смятат, че това няма да се 
направи в олтара. При такова тайно действие. 
Вие знаете, църквите се покриват и с черги, 
така че могат да го погребат в самия наос, ще 
изкопаят, ще покрият мястото. Но при всяко 
положение не вярвам, че свещенослужители 
биха се заловили да разбиват олтарната стена, 
за да наместят под нея костите на краката. 
Това е моето мислене по този въпрос. Аз не 
съм го разкопавала, но така мисля: че те биха 
продължили в западна посока гробната яма. 

Второто археологическо обстоятелство се 
отнасяше за телените копчета. От XIV век 
нататък много често се срещат телени копчета. 
Дали се срещат преди това, не зная, не съм 
имала случай, но имаме гробове, намерени на 
бул. „Георги Димитров", които се датират от 
XVII век, в които има телени копчета — доста 
разрушени, оксидирани, медни, защото са от 
медна тел, може би медни посребрени. Това е 
един стар начин на закопчаване. 

Специално копчетата, за които става дума, 
едни отрекоха тяхното съществуване — участ-
ниците в разкопките, други съобщиха, че за 
тези копчета свидетелствува само  Бучински. 

Също в книгата Бучински свидетелствува, 
че е предал костите на Магдалина Станчева. 
Поради това аз съм длъжна да кажа:  

Първо, че това не е вярно. И, второ, тук се 
каза   за   Бучински,   че   е   един   своеобразен 
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„патриот". Длъжна съм да разкажа няколко 
случки, на които съм била свидетел1. 

Аз участвувах в две комисии за решаване на 
въпроса за този гроб. Едната беше едно 
заседание под председателството на Д. Дой-
нов, което се състоя в самата църква. То стана 
по нареждане на Л. Живкова. На това 
заседание присъствуваха и арх. Н. Мушанов и 
неговата съпруга, които сега не са тук. Проф. 
Бобчев също беше там. Той пледираше кауза-
та, че трябва да се приеме, че това е гроб на 
Левски. Но всички присъстващи — и въз-
рожденци, и археолози, казаха, че затова няма 
доказателства и че не е редно да заблуждаваме 
и изкуствено да създаваме у хората място за 
такова поклонение в тази църква. 

Тогава съпругата на арх. Мушанов — 
Златка Кирова, а и някои други се изразиха 
така: А защо не? Защо в края на краищата да 
няма едно място (тя не го каза нито с лоша 
умисъл, нито с желание за заблуда), защо да 
няма едно място и хората да бъдат спокойни, 
задоволени и да кажат: ето признава се, че е 
тук, легендата се потвърждава... 

Моето лично мнение е категорично, че ние 
ще загубим авторитет — историята, археоло-
гията и всички науки, които се занимават, ако 
по този начин, без убеждение, без сигурни 
доказателства обявяваме едно или друго място 
по тези или други причини свързано със 
събитие или личност. Аз вярвам твърдо, че 
хората могат да се вълнуват само от автентич-
ното, и поради това съм и противник на много 
от начините, по които се правят реставрации и 
консервации у нас. 

Хайтов задава един въпрос в книгата си 
често: Защо, като не може да се докаже, хората 
още се вълнуват? Аз мисля, че този въпрос 
просто не трябва да се задава. Ние се 
вълнуваме от същото нещо, само че ние не се 
защищаваме. Ние просто още веднъж се 
убеждаваме, че това не може да се докаже. И 
това, което ме смущава в случая, е, че когато 
един човек напише една книга, каже толкова 
неща, той е толкова силно свързан с тази теза, 
че аз разбирам, че така да се каже „войната", 
обявена тук, е много остра. 

Мислила съм, слушайки това, което въз-
рожденците разсъждаваха на нашата комисия, 
която работи няколко месеца, събирайки през 
месеца новата документация, обсъждайки вси-
чки възможности. И разговарях с много 
възрожденски историци и сега, в навечерието 
на това съвещание. И те всички смятат, че 
такова пренасяне на костите на Левски при 
пълен, както ми каза проф. Гандев, с холджии 
град, които чукат с тояги през нощта, едва ли е 
възможно да стане, а още по-малко да се копае 
вътре в църквата и да се разбива. Но, разбира 
се, това са вече съображения от друг характер. 
Логически. Възрожденците познават епохата и 
възможностите за действие. 

Аз не мисля поради това, че трябва да се 
обвиняват грубо в страх софиянци и да се 

1 Тези случаи, свързани с Бучински, не поместваме. 

казва: не се ли намери един храбър, който да 
направи..., тъй като всъщност все пак въпро-
сът, дали ще пренесем трупа или завинаги ще 
запазим спомена — тук може много неща да се 
говорят. Хайтов казва: затова правим мавзо-
леи, затова се издигат гробници, затова търсим 
мястото. Да, ако може да го има. Но ако не 
може да го има... Аз лично не вярвам, че 
българският народ сега по-малко свято ще 
мисли за Левски, отколкото ако би имал едно 
място, където ще смята, че са там костите му. 

Н. Хайтов: Др. Станчева, къде прочетохте в 
моята книга, че аз съм писал, че Бучински е 
казал, че Вие сте взели костите? 

М. Станчева: Пише, че той е предал 
костите на М. Станчева. 

Д. Бучински: Ни съм виждал костите, ни 
съм ти предавал. 

М. Станчева: Тук пише. Аз в моята книжка 
съм подчертала и ще го намеря къде е. 

Н. Хайтов: Вторият въпрос. Вие говорите за 
някакъв свитък, който проф. Гяуров далече 
преди 1956 г. Ви е бил дал и който се касае за 
църквата „Св. Петка Самарджийска"? Какъв е 
тоя свитък? Става дума за неговата анкета или 
за нещо друго? 

М. Станчева: Аз признавам честно, че не 
мога да си спомня датата и годината. Ако 
трябва да намерим някаква преписка в Музея 
за история на София, може би ще се намери 
кога беше тази комисия, в която Вълка 
Горанова участвува от името на Изпълкома, а 
Вълко Червенков — от името на правителство-
то, председател на комитета ли беше тогава, не 
мога да си спомня. 

Но, струва ми се, че това нещо беше преди 
разкопките, защото вътре не бяха почистени 
стенописите. Смятам, че колегите от музея 
трябва да потърсят тази справка. Мисля дори, 
че в архива на Симеон Игнатиевски, вече 
покойник, този свитък, за който Боев спомена, 
беше циклостилиран от него... 

Д-р П. Боев: Даже въз виолетов цвят 
беше, направи ми впечатление. 

М. Станчева: Не, аз това не помня. Аз 
казах: не мога да си спомня точно годината^но 
смятам, че това беше преди разкопките. Раз-
копките са започнали 1955 г. Аз отговарям: не 
мога да си спомня, но мисля, че беше преди 
разкопките. За това нещо може да си намерите 
Вие информация, тъй като мен лично това 
толкова не ме интересува. 

Но тогава Симеон Игнатиевски (нещо, 
което аз не казах) каза: В никакъв случай 
Левски не е погребан тук, но да оставим 
Гяуров да ни помогне да запазим църквата. 

Първият Ви аргумент беше на Мария 
Поппавлова, дъщерята на поп Павел. Аз не 
исках да Ви отговоря, защото това не е от моя 
компетентност — работата със спомените. Но 
искам да кажа, че ние, археолозите, знаем, че 
една църква се прави свещена чрез поставянето 
на свети мощи, чрез свързването й с погребан 
или поставен там. И за мен в патриотизма на 
един  свещеник,   който   е   свещеник  на   тази 
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църква, или на неговото семейство няма нищо 
чудно. 

Н. Хайтов: Този пасаж за мишките — там 
го има — Вие никога ли не сте го казали 
някъде? За мишките.и за костите? 

М. Станчева: Напротив, Вие не сте ме 
слушали внимателно. Аз казах това нещо и то 
е отразено вероятно в Стенограмата на нашата 
комисия. И ме учудва, че Вие, като сте имали 
тази Стенограма, не говорите за резултатите от 
работата на тази комисия. 

Аз казах пред акад. Косев и останалите 
членове на комисията, че е възможно костите 
да са занесени с бележки и записки, но както се 
случи с костите от пл. „Девети септември", за 
които асистентката на проф. Боев заяви, че не 
могат вече да се идентифицират, защото са се 
появили мишки в Морфологичния институт, и 
там да са унищожени. На това нещо ми отгово-
риха тук колегите като реплика, че тези кости 
не са предавани в Морфологичния институт. 

Д. Овчаров: По първия въпрос на Хайтов. 
На 129 с. от неговата книга пише: „На въпроса, 
къде са костите, сега отговор е дал писмено 
Димитър Бучински, който доброволно бе се 
натоварил с някои технически задачи извън 
разкриването на стенописите. В една своя 
„Декларация" от 24 септември 1976 г. същият 
Д. Бучински съобщава: „Костите ги занесоха 
работниците с др. М. Станчева в склада на 
Софийския градски музей — ул. „Екзарх 
Йосиф" № 14." 

По-ясно от това? 
Н. Хайтов: С една поправка само, че това е 

цитат от изказването на проф. Ст. Михайлов. 
Д. Овчаров: Давам думата на Ст. Бояджи-

ев, който също, макар и малко косвено, има 
отношение към църквата по време на разкоп-
ките. Ще помоля да бъде стегнат в изказва-
нето си. 

Ст. Бояджиев: Аз бях също участник 
косвено, още през 1956 и 1957 г. бях ангажиран 
с консервацията, или по-скоро с маскирането 
на църквата, защото първите крачки по 
консервацията бяха маскировка. Ние, четири-
мата архитекти, които работехме към музея 
тогава, имахме задачата да направим проекти, 
които да скрият църквата от погледа на 
хората, които не я харесваха по онова време. 
Сега тя стана мавзолей. Искам да бъда много 
обстоятелствен с конкретни данни. Това е 
планът, както виждате, разрезът на проф. 
Бобчев — документът, който излезе веднага 
след разкопките. Дядо Бобчев на времето беше 
човекът, който много знаеше и много работе-
ше, но и доста грешки допусна. Грешки, волни 
на едно място, за което ще стане реч, и грешки 
неволни. Между неволните грешки, между 
другото, е и тази гробница. Аз ще започна с 
погребалните съоръжения долу и вън от 
мястото, за което сега ще стане реч, където се 
вижда насищането на погребения преди по-
строяването на църквата. Това, че този гроб, 
който и сега можем да видим, седи под 
църквата, явно показва, че тук има погребение 
преди построяването на църквата. 

Когато се правеха окончателните разкопа-
вания наоколо след първия ход на консерва-
цията, когато беше направен фургон — покри-
тието имам предвид, полукръглото покритие 
отгоре с ламарина, се изкопа един английски 
двор. Имам отделни снимки. И цялото това 
пространство беше наситено наоколо с кости. 
Работеха от „Паметници на културата". Ня-
маше археолози тогава. Костите бяха начупени 
ей така. като пръст. Но това всичко наоколо 
беше пълно с кости. Некропол, погребения, 
гробища. 

Сега искам да кажа за това нещо. Не знам 
дали виждате от дъното, но този гроб седи на 
около 50—60 ст в чертежа на арх. Бобчев, 
когато всъщност той е досами него долепен. 

Забележете тук тези сводове, тези арки 
фактически горе. Те не са такива в действител-
ност. Ще ги видите после, ще видите, че те не са 
кръгли, а са заострени. 

Вътре за разполагането на костите, за 
разполагането на дупките и т. н. проф. Бобчев 
си беше позволил — дали волно или неволно 
от някакви особени чувства — поредица от 
грешки. На тях няма да се спирам. 

Същото се отнася и за тази страна. 
Всичките тези арки, които виждате, разполо-
жението, гробът например тук не е нанесен. И 
нещо друго забележете, много важно. В този 
документ, който той издаде и чийто автор е, 
той не постави никакви погребения. 

Тук ще се върна за момент пак да ви 
покажа. Забележете, това е изключително 
важно. На този въпрос се връщат после двама 
мои колеги, съвременници, живи — колегата 
Н. Мушанов и К. Горанов от Варна, които 
чертаят нови документи, публикувани от 
Хайтов по един неточен начин, и аз ще покажа 
в какво се състои тази неточност. 

Виждате този римски зид. Защо е изтеглен 
толкова навътре? Как арх. Бобчев, който е така 
точен в действителност, го прави чак тук 
навътре, без да има никакъв контакт. И ако ние 
поставим този великан скелет оттук дотук, той 
ще излезе дълъг 3 т.  

Ст. Михайлов: Навън е поставен, не на-
вътре. 

Ст. Бояджиев: Да. Подробности от чисто 
технически характер, с които трябва да се 
борави. Разрезът, както ни показва горе 
дупката, е направен през средата. Тогава този 
римски зид — това е очертанието на римския 
зид, който ние знаем сега отвън — този римски 
зид излиза, както виждате, навътре. И после и 
от снимките, и от Дневника на Джингов — това 
е публикувано от Хайтов, се вижда, че той 
излиза с 53 ст в действителност. А той го 
прибира навътре с обратно число. От това 
може да си вадите заключение, до каква степен 
може да се разчита на тази публикация. 

Никакви скелети, нищо не е показано тук. 
Ето и напречният разрез с една поредица от 

грешки в стените отвън, с цялата структура 
отдолу, която нищо не показва от това, за 
което говорим. 
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Долу се вижда каменната дъга на абсидата, 
която обикаля тук наоколо, и се вижда тазът. 
Вижда се разстоянието оттук дотук. Аз мерих 
50 пъти при моите чертежи, които сега след 
малко ще видите, ще се спра на тях, дължината 
на едно бедро. Тук специалистите ще кажат по-
точно. И после ще видим грешката на двамата 
мои колеги-архитекти, като правят долу пи-
щялките два пъти по-дълги отколкото са 
бедрата. По този въпрос ще говоря след малко. 

Искам да обърна внимание на сгънатите 
ръце — затова никой тук не каза дума. Аз съм 
погребвал войници през време на войната. 
Един подофицер беше умрял така (с изпъната 
дясна ръка) и десет пъти трябваше да му 
сгъвам ръката, а тя се връщаше обратно. А 
ръцете на обесен се връзват отзад, защото той 
ще се хване, да се вдигне нагоре. Но тази 
подробност не е от значение. 

Ръцете, тази става между другото показва, 
че сгъването е било още веднага след смъртта, 
когато трупът още е бил гъвкав и е можело да 
се направи това сгъване. За другата — която е 
разчупена, не се вижда как са, но все пак това е 
сложено редовно. 

В текста си Н. Хайтов споменава, че 
Бучински бил казал, че скочил там и казал: 
Момче (или как беше), недей да копаеш толкоз 
силно... Онзи праснал с кирката главата и я 
счупил... Тези работи са съвсем измислени и на 
това нещо не трябва да държим сметка. 

Онова, за което се говори вече, е за 
бедрените кости. Явно това са бедрените 
кости, а не пищялките, които са двойни, и ако 
ние ги продължим с 50 ст приблизително, ще 
излезем извън абсидата и ще отидем отново в 
римската стена — нещо, което след малко на 
снимката ще видим как е в действителност. 

Тук пропуснах да покажа. Ето това са тези 
.53 ст,    за които говорим, тук пише. 

Радвам се, че успях така хубаво да покажа 
този чертеж. Той е от Дневника на моя учител 
дядо Бобчев, който е и много верен, и много 
грешен. Той е много верен, първо, защото 
показва оттук, т. е. от тухлената настилка, от 
надстройката на църквата и основата надолу, 
85 ст. Тука пише 85 ст. И най-важното, че 
Хайтов помества текст от проф. Хаджиев, 
който казва 84 ст, измерено по пътя на 
съвършената модерна техника. Значи един 
сантиметър грешка на дядо Бобчев. 

Тези 84 ст явно показват докъде свършва 
основата и докъде дядо Бобчев си прави тунел. 
Измисля си един тунел. Ще видим какъв е тоя 
тунел, аз имам снимка. Този тунел той си го 
съчинява и пише. Но между другото не знам 
дали сте прочели какво пише: „Тук почива 
Васил Левски, въпреки д-р Боев..." 

Д. Овчаров: Колеги, нека да изясним нещо. 
Вижте къде Джингов поставя дупките. Забеле-
жете къде ги измества Бобчев. Това е много 
важно. 

Ст. Бояджиев: Забележете нещо друго. 
Казах за тези 85 или 84 ст, които са границата 

между основите на църквата и оттам, откъдето 
започва — това е структурата, направата на 
римската стена. 

Аз съм показал това нещо на чертежа по-
добре. Дадена е римската стена — ето я 
основата на църквата. Това е разрез през тази 
част и се виждат тези 85 ст. В аксонометрия, 
това е ръчна аксонометрия, ето ги тези 53 ст. 
ЕТО главата, т. е. олтарната поставка, престо-
лът. Главата на скелета, който после ще видим 
как е грешно предаден от тези двама мои 
колеги, е изтеглена по-напред, за да може да се 
нагласят тези работи. 

И сега ще свържа това важно съображение с 
тези колове. Ако отдалеч можете да прочетете, 
а и в книгата на Хайтов това може да се 
прочете, пише: къси пилоти, къси, не дълги. А 
след малко ще видите какво правят тези двама 
мои колеги. Ето разрезът, това е каменният 
под. Ето го тухленият под, ето банкетът. Ето 
1,40 т, мерено по 1,72 т. Като взех това раз-
стояние и като измерих нещата, излезе 1,40 т. 

Извинявайте, др. Хайтов, Вие сте бил 
лесничей и знаете, че едно дърво е толкова 
дебело — 7 ст, 1,40 т, ако го забиете в земята, 
няма да го забиете, ще се счупи, ще се нацепи 
отгоре. 

Н. Хайтов: Зависи от дървото. Ако е дъб. 
Ст. Бояджиев: Да, ама те са нямали такова 

дърво. И при забиването — това е въпрос на 
статика, на сцепление със земята, 1,40 т не 
може да се забие. Това е единият въпрос. 

Вторият въпрос, че 25 ст зидария нямат 
нужда от 1,40 т пилоти. А дядо Бобчев пише 
— къси пилоти. Така че първият път този кол 
слиза с 1,40 т, пробива всичко това надолу. И 
забележете — онова, за което говорихме: от 
ябълката до коляното разстоянието е около 
35—40 ст. Не съм го мерил точно, но вижте, 
ако добре виждате, колко е. Оттук до пищял-
ката накрая е дълго, защото този кол именно, 
оттук — те не държат сметка за другите 
колове, че другият кол е счупил — този, който 
Джингов показва в действителност и който ще 
видим след малко на това място. 

И те двамата, повтаряйки грешката на арх. 
Бобчев, преместват този римски зид с около 5 
ст навътре, за да не стане длабката, както той 
я нарича дупката, а ще видим сега какво 
представлява дупката — да не хлътне много 
навътре. Сега ще я видим: на план виждате 
каква дълбока дупка правят. И нещо друго 
смешно — тя не съществува. След малко ще 
видите, че не съществува. Че от тук до тук 
остава дори празно място, защото са много 
изкопали. А дупката е от тук до тук. Аз 
показвам на това място — 2,72 т. На тези 
места — после ще видите на снимката, личат 
следите от олтарната преграда, от иконостаса. 
Така че олтарната преграда тук е 2,72 т — ето 
го този скелет къде е. 

Задавам ви веднага въпроса на всички, 
съответно и на Хайтов. Ето олтарната престо-
ла, ето масата — казаха, че я няма. Приех, че е 
1 т най-малко, сигурно е била толкова. Как ще 
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копае този човек? Той трябва да свали 
всичкото това нещо, да копае съвсем близо до 
главата, защото на снимката, пак може би ще 
се върна, ако трябва, главата му е на няколко, 
4—5 ст от това нещо, как ще изкопае той 
гроба? Въобще мислено ли е по този въпрос? 

И така, ето я тази дупка. Забележете колко 
са неточни чертежите. Претендирам за точност 
в моя план, дори ходих и мерих това 
специално със засичане. В моя план ето как 
изглежда. Сигурно дебелината не е точна, 
защото нямам пробиването. Сравнете. Вижте 
колко е дебело, тежко. Тук е изпълнена една 
задача, едно нареждане е изпълнено, за да се 
нагласи това нещо да пасва добре. 

Глас: Защо ръцете са опънати? 
Ст. Бояджиев: Пропуснах да кажа. Въз 

основа на какво, след като скелетът е катего-
ричен, ръцете са сгънати? Въз основа на какво 
двамата начертават прави ръце? Явно нещо е 
сбъркано. 

Д. Овчаров: Не е сбъркано, а е нагодено. 
Ст. Бояджиев: Точно така. Натъкмистика 

има малко. Оттатък бяха скръстени, ние ги 
видяхме. Въпросът за наклона и т. н. — всичко 
това нещо е направено, за да може, както е 
написано с дебели букви, дупката, длабката да 
бъде не в църквата, а да бъде във византийския 
зид. Сега ще я видим къде е. И тук, над всичко 
това отгоре, е направен теоретичен анализ (без 
подробности) за мерките, които са сложени 
насам-нататък, за да се получи точно това 
разположение и легне трупът вътре, чак вътре 
в дебелината на зида. 

Това, което ви показвам, е една от първите 
снимки, правена още преди да се извърши 
цялото изкопаване надолу. 

Искам да ви обърна внимание. Мястото, 
при което преминава долу ето тази линия, и тя 
още седи, добре че при консервацията е 
останал един малък ръб, откъдето започва 
тухлената настилка, т. е. в този чертеж ето къде 
е тухлената настилка, тук съм я показал. 
Отдолу къси пилоти, както пише проф. Бобчев. 
След това следва същинската основа. Сега ще 
ви покажа. Тя започва оттук надолу и стига 
дотук. И вижте, др. Хайтов, за Вас се отнася 
най-вече и за др. Бучински. Ето длабката, 
колко е дълбока. Тя започва оттук и продъл-
жава нататък. Това са паднали камъни, 
издълбани камъни, които нямат нищо общо с 
едно издълбаване и оформяне на фурна, на 
свод, както го чертаеше горе проф. Бобчев. 

Н. Хайтов: Това е едно четириъгълно 
отвърствие. 

Ст. Бояджиев: Това е гнездо на камък. 
Н. Хайтов: А Вие как го видяхте, че е 

паднал, а не е изваден? 
Ст. Бояджиев: Видях го, защо ще го вадят 

и тук, и тук? Къде отива тогава? Ще го видим. 
Ето къде е на чертежа. 

Пилоти се набиват там, където не е 
римската стена. Тя продължава в цяла дъл-
жина. Откъдето дъгата излиза от стената, там 
са пилотите. Аз ги имам и на друго място. А 

тук са на последните два, които по една 
случайност попадат през краката на този. Онзи 
колец, който чертаят вашите хора горе, остава 
горе, високо. Той не може да стигне до долу. 
Това са 1,40 т. 

Следователно разбити са коленете от 
първите пилоти, когато е строена църквата. 
Това са пилоти, които се набиват долу в 
камъните. 

Н. Хайтов: Колко са дълги пилотите 
според Вас? 

Ст. Бояджиев: Аз не знам колко са тези, но 
аз знам в римска Сердика по цялата крепостна 
стена са от порядъка на 60 до 80 ст, преко сила 
1т. В Плиска са 70—60 ст. Това са границите, 
за които става дума. 

Ето една снимка, която е отвесна. Виждате 
длабката, за която става дума. Виждате 
римския зид. Погледнете го хубаво. Покажете 
ми къде е дупката, Бучински? 

Д. Бучински: На самото място не съм бил 
толкова години, искам да ги видим на място. 

Ст. Бояджиев: Тук кажи къде е. Виждате 
ли хубаво? 

Н. Хайтов: Това е лявата половина на 
олтара. 

Ст. Бояджиев: Точно така. 
Н. Хайтов: А това минава и в дясната 

половина на олтара и не е... 
Ст. Бояджиев: Това е дясната половина на 

църквата. Това е оста. 
Н. Хайтов: Ако е абсидата, значи от тая 

страна трябва да бъде. 
Ст. Бояджиев: Не е от тая страна, не сме 

наясно. Това е от северната страна — т. нар. 
гроб № 95. 

Д. Овчаров: Римският зид е много ясен. 
Н. Хайтов: Римският зид е ясен, става дума 

за дупката. 
Ст. Бояджиев: Ами няма я. 
Глас: Искате да кажете, че по-налявс 

трябва да бъде. 
Ст. Бояджиев: Ето това е дупката, която 

показах и която искате да бъде мястото за 
краката... На тази снимка, която е в книгата, 
няма дупка. Ама и тук няма дупка. Дупка не е 
копана, никой не е копал дупки в римския зид. 
Ето го римският зид. Той е девствен. 

Д. Бучински: Предлагам да отидем на 
самото място. 

Ст. Бояджиев: Да отидем, но там има 
бетон. За колегите е ясно. Сега, това е 
протезисът. Оттук почва абсидата. Вижте как 
оттук надолу е разрушено. Тия снимки ще ги 
видим после ясно. И оттук се вижда много 
ясно каква е структурата отдолу на абсидната 
стена и долу това, което те копаха... И 
снимката, която сте взели от Даскалов, там е 
още по-ясно, само че най-интересното е много 
тъмно. Не знам как се получава, дали цинко-
графите нещо не са направили, не ми е ясно. 

Тук си повтарям този чертеж, за който 
става дума. Ето обобщената страна на въпро-
са. Абсидата излиза. Тук са пилотите. Горните 
пилоти са горе високо. Те нямат нищо общо с 
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този скелет. Неговите крака са разбити от 
основата на абсидата. Всичко това е казано, да 
не повтарям. От друга страна, пак долу на 
снимката е същото положение. 

Н. Хайтов: Колко е разстоянието между 
зида и стената? 

Ст. Бояджиев: 84 или 85 ст. Хаджиев пише 
84 ст. Аз говорих вчера с Джингов случайно. 

Н. Хайтов: Вие сте направили това, което 
преди малко казахте, а не сте взели мерките. 

Ст. Бояджиев: Да, не съм ги взел, но 
снимката го показва. 

Н. Хайтов: Не може тогава скицата въз 
основа на тези мерки да бъде вярна. 

Ст. Бояджиев: Ами тогава Хаджиев, който 
държавно работи тези работи — Хаджиев 
пише 84 ст. Аз имам основание да му вярвам и 
никой няма основание да го отрече. 

Н. Хайтов: Джингов пише в Дневника — 97 
или 94 ст?  

Ст. Бояджиев: А той какво измерва? То 
беше открито навремето. 

Н. Хайтов: Втори въпрос. Вие казвате, че 
пилотите са били къси. 

Ст. Бояджиев: Да. Кои пилоти? 
Н. Хайтов: Вие казахте 60 ст. Според 

проф. Михайлов скелетът е бил на 1,20 т. Не 
го оспорвам и аз. Не го оспорва и Джингов. 

Ст. Бояджиев: Да. И тук е толкова. 
Н. Хайтов: И наклонът, но той не е много 

важен. Как може пилотът от 60 ст да пречупи 
коляното на един скелет, който е на 1,20 т? 
Смъкваме 30 ст от тухления зид под сегашно-
то равнище. Вие кажете как ще се счупи 
коляното тогава? 

Ст. Бояджиев: Първо, проф. Михайлов 
казва: 1,20 т от каменния под. 85 + 35 прави 
1,20 т. Изчислил съм го. 

Н. Хайтов: Вие сте го изчислили, но не е 
точно. Вие казахте 1,20 т. Махате тухления 
под — 34,5 ст. И колко остава? 

Ст. Бояджиев: Остават 84—85 ст. Ето 
това разстояние, тук е 35 ст — котират 
банкета. Това е 35 и 85, като ги съберем прави 
1,20 ш. 

Н. Хайтов: Да, а пилотът е 60 ст.  
Ст. Бояджиев: Тъкмо това не разбрахте. 

Този пилот, за който пише Бобчев, късият — 
той си остава горе високо. Разбива го онзи 
долу. Сега ясно ли Ви е? Няма накъде. Ето го 
горе, високо. 

Вижте какво: това е основата на първата 
църква, тухленият под. Минава време, те 
изграждат отгоре 35 ст банкет. Върху този 
банкет лягат към 7—8 ст — каменният под, 
новият. И Михайлов мери оттам 1,20 т до 
скелета. Какво става? Като махнем 35 от 
цялото, остават 85 ст. 

Долните пилоти, които са в строежа на 
църквата — ето тези пилоти, са тези, които 
разбиват скелета. Онези са къси. Те са от втори 
строителен период, когато правят банкета. И 
те са някъде от порядъка на 30—40 ст. Бобчев 
не ги котира. 

Н. Хайтов: Колко е този банкет? 

Ст. Бояджиев: 35 ст. Ето го.  
Д. Овчаров: Аз мисля, че в числата не може 

да има съмнение. 
Ст. Бояджиев: Съмнение в числата няма, 
Г. Джингов: Едно пояснение само. Факти-

чески при строежа на църквата основите се 
фундират с пилоти. Ето ги, а отсам ги виждате 
под основния зид. Тези пилоти счупват кости-
те. По-късно, при преустройството на църква-
та, когато се повдига равнището с 35 ст, под 
банкета се поставят къси пилоти. Други, които 
нямат нищо общо. 

Н. Хайтов: Ще се направи анализ на това 
нещо и ще се види как е. Вие казвате, че 
колегите ви, които са чертали, са го направили 
произволно? 

Ст. Бояджиев: Да. 
Н. Хайтов: А Вие разбрахте ли, че това е 

взето буквално от публикацията на проф. 
Михайлов. Това е скицата на Бобчев. 

Ст. Бояджиев: Криворазбрана..., т. е. как 
дяволът чете евангелието, защото не е така. 

Н. Хайтов: Аз говоря за дебелината. Вие 
казахте, че е изчертано произволно онова, 
което са направили вашите колеги Камен 
Горанов и Никола Мушанов. 

Ст. Бояджиев: Щом е скъсил 35 ст. 
Н. Хайтов: Не, става дума колко е дебела 

стената. Става дума за стената на абсидата. 
Това нещо е взето от С. Бобчев буквално, и то 
от публикацията на Ст. Михайлов. 

Ст. Бояджиев: Да са го измерили на място, 
а не да се държат за Бобчев. 

Д. Бучински: Аз съм го измерил. 
Н. Хайтов: Второто нещо. Къде е публику-

вана скицата, която Вие сега показахте? 
Първата скица. 

Ст. Бояджиев: У Бобчев, у Михайлов, нали 
сте го гледал — 1961 г. в публикацията на 
Михайлов. 

Н. Хайтов: Тези грешки сега защо ги 
преписвате на Бобчев! 

Ст. Бояджиев: Защото той си ги е 
заснемал. Аз бях там, когато ги заснема, дори 
съм му помагал. 

Н. Хайтов: Да, но Михайлов го публикува. 
Д. Овчаров: Аз ще обясня. Той е технически 

сътрудник на Михайлов. И Михайлов взема 
чертежа на своя архитект. Ние не вървим 
подир архитектите. 

Н. Хайтов: Михайлов не трябва да публи-
кува нещо, което не е проверил и не му вярва. 

Ст. Бояджиев: Не ми задавайте въпроси за 
отношения между хората, а проверете фактите. 
Ние за фактите говорим. 

Ст. Михайлов: Др. Хайтов, има си техни-
чески неща, за които отговаря съответното 
лице, което е назначено за това, а не отгова-
рям аз. 

Н. Хайтов: Точно това казвам: че Вие 
отговаряте. 

Ст. Михайлов: За чертежа отговаря Бобчев. 
Д. Овчаров: В архитектурата и в археоло-

гията като науки има една специфична терми-
нология. Разминаването е в това, че Хайтов не 
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познава нашата терминология. На него тряб-
ва да му се обяснява много. Извинявайте, 
много трябва да се обяснява. Аз не Ви 
обиждам с това нещо, но за нас е много ясно, 
като се каже — „втори период". Не знам дали 
Вие разбирате какво значи втори период в една 
църква. Това значи преустройства. 

Н. Хайтов: За разширеното експозе на др. 
Михайлов, 70 с. ... 

Д. Овчаров: Ако др. Михайлов реши да Ви 
го даде. 

Н. Хайтов: Аз мисля, че то трябва да се 
публикува. 

Ст. Михайлов: Др. Хайтов, Вие обнарод-
вате извадки от моя статия, предназначена за 
„Литературен фронт", неправомерно. Вие ня-
мате това право. Сега искате да Ви дам 
статията евентуално пак да я публикувате, 
понеже Вие имате право да публикувате, а аз 
нямам това право. 

Д. Овчаров: Депозиран е с печат в нашия 
Археологически институт от Михайлов, но той 
си запазва авторските права. Ако обещае да се 
публикува, ще го дадем. 

М. Овчарова: Книгата на др. Хайтов съм 
изчела на един дъх. Не искам да правя 
комплимент на др. Михайлов. Аз го познавам 
отдавна като научен работник, но не знаех, че 
притежава белетристичен талант и логична 
мисъл. И това, което той е написал на 76 
страници, също съм го прочела на един дъх. 
Толкова хубаво е написано. 

И понеже истината се ражда в спора, 
предлагам, когато отговаряте на Комитета за 
култура, да предложите да се публикува това 
нещо и да достигне до нашия читател. 

Гласове: Правилно. 
Д. Овчаров: Давам 5 минути за изказвания. 

Моля, систематизирайте изказванията си и 
бъдете конкретни. 

Л. Дончева: С публицистичната си дарба, с 
привличането на мемориален, изворов мате-
риал писателят Н. Хайтов изглежда твърде 
убедителен за масовия читател. Но, както 
виждаме, нещата не стоят така в нашите среди. 

Аз ще се спра преди всичко на археологи-
ческата страна на въпроса и като член на 
засегнатата Средновековна секция ще обърна 
внимание на някои неща в неговата книга. Н. 
Хайтов упреква проф. Ст. Михайлов за 
усилията му да изкара гроб № 95 редовно 
християнско погребение. Според мен писателят 
употребява много повече усилия, за да докаже 
обратното — необичайния, криминален харак-
тер на погребението. Изброява 12 преки и 
косвени факти. Преки и косвени факти няма. 
Има доказателства, между които се спира на 
такива веществени доказателства, като изко-
паването на дупката за поставянето на крака-
та, затова, че няма следи от ковчег, гробни 
вещи, че ямата е два пъти по-плитка от тази на 
редовните гробове. Тук се позовава на късните 
етнографски данни на етнографа Маринов за 
поставянето на скелета под наклон, за поло-
жението на главата и т. н. 

Аз ще изходя от моя вече немалък архео-
логически опит. През последните няколко 
години съм разкопала над 500 християнски 
гроба и около 100 езически в с. Топола, 
Толбухински окръг. Християнските — в Плис-
ка и Одърци. И всички белези, характерни за 
гроб № 95, ние откриваме в тези гробове, като 
за тях те са характерни и типични. Пък и не 
само за тези некрополи, а за всички некрополи, 
останали от първите три-четири века след 
покръстването, когато не са били строго 
спазвани или усвоени християнските канони. 

Първо, средновековните гробове са, общо 
взето, плитки. Имала съм случай на откриване 
на гроб на 10—20 ст от съвременното ниво, а 
обикновено са на 40—60 ст и много рядко на 
80 ст, 1т и повече метра. Но това са случаи, 
когато има допълнителен насип, какъвто е 
случаят с некропола около крепостните стени 
на Плиска, които по-късно са били разрушени, 
както и кулите около тях. 

През Средновековието мъртвите са погреб-
вани обикновено без ковчези, в обикновени 
правоъгълни или трапецовидни ями или в 
гробове, оградени или покрити с плочи. За 
набързо извършени, криминални погребения 
ли трябва да приемаме всички тях? 

Обикновено в мъжките гробове през Сред-
новековието няма накити или някакъв друг 
инвентар. От 112 гроба в Одърци само в 2 
мъжки съм намерила 2 използувани ранно-
византийски монети и в 3 — железни ножчета. 
Липсата на инвентар не е доказателство за 
набързо извършено погребение, а говори за 
други неща. Инвентар няма и в женските 
гробове в Плиска, а само в детските. 

Гробът на „набедения" Левски — ще 
употребя и аз израза на проф. Михайлов, бил 
под наклон. Попадала съм на няколко гроба, 
при които разликата във височината между 
главата и краката не е само 20, а 40, дори 60 
ст. И това се обяснява и се е наложило от 
особеностите на терена, от наклона, застъпва-
не на зидове, отместване на пластове и т. н. 

Открила съм няколко случая на самотни 
черепи и обезглавени тела и всички те са в 
резултат на това, че са разрушени от по-
късните гробове или строежи на тези места. 
Означава ли всичко това, че са извънредни, 
тайни погребения на екзекутирани от властта 
народни мъченици? 

Като важно веществено доказателство Н. 
Хайтов посочва положението на главата на 
скелет № 95. „Че скелет № 95 е на Левски — 
пише той, —- се вижда от положението на 
главата — силно наклонена към лявото рамо, 
което отговаря на положението на главата" 
(според Разбойников). 

И по-нататък, с. 128: „Апостолът е бил 
обесен към 8 часа сутринта, а на другата заран 
— вече препогребан, докато тялото му е било 
още вкочанено." 

Обърнати на север или на юг глави се 
срещат   често   в   средновековни   некрополи. 

155 



Мога да ви покажа редица снимки от моите 
проучвания. 

Тялото вкочанено, а като че ли умишлено 
се премълчава много по-важното доказател-
ство — положението на ръцете. Или може би 
ръцете не са били вкочанени. Или по време на 
обесването — кощунство е да говоря така за 
Левски, но нима неговата дясна ръка е била на 
гърдите, а лявата към таза? 

Всички тези преки и косвени факти отпа-
дат пред безспорните примери, взети от 
средновековните некрополи от X—XIV в. Ако 
следваме разсъжденията на Хайтов, трябва да 
приемем, че всички или почти всички средно-
вековни погребения, извършени на малка 
дълбочина, без ковчези, без инвентар, при 
различно положение на ръцете и гърдите, са 
нередовни, спешни, необичайни, криминални. 
Или, с други думи, всички средновековни 
гробища са конспиративни, както употребява 
той тази дума. 

Хайтов се възхищава от удивителното 
единство в скиците на арх. С. Бобчев и Г. 
Джингов, но не забелязва различията, които 
видяхме тук в диапозитивите на арх. Ст. 
Бояджиев. Не вижда, или по-скоро не иска да 
види различното положение на ръцете между 
снимката на проф. Михайлов на скелет № 95 и 
скицата на Бобчев, където те са насочени към 
таза. А в скицата на арх. Мушанов и Горанов 
са вече опънати покрай тялото — по-близо до 
положението на ръцете на обесен?! 

С удивителен знак е посочено на с. 129, че 
първото изложение на Д. Бучински е от 1977 г., 
а последното — чак от 1982 г. — само пет 
години разлика. Аз бих сложила удивителен 
знак над такова изречение: Защо Бучински 
мълчи цели 21 години?! 

И изведнъж измисли версията за телените 
копчета, които не биха отбягнали от наблю-
дателността на прецизния Джингов, а и на 
проф. Ст. Михайлов, които са били предупре-
дени от Гяуров и са знаели, че евентуално там 
може да се намери гробът на Левски. 

На много места Хайтов си служи с 
пресилена и неуместна ирония. В заключител-
ното писмо на нашия институт от 22 юни 1981 
г. е казано: „Проведената във в. „Пулс" 
дискусия хвърля сянка върху компетенцията на 
най-старото и авторитетно звено на БАН." 

А на с. 108 пише: „Знаехме, че Археологи-
ческият институт и музей е едно от най-старите 
звена на БАН, но не беше ни известно да е 
провъзгласено то и за „най-авторитетното 
звено". Авторитетно е степенувано в най-
авторитетно, и то не без ирония. 

Всеки археолог би датирал пласт от 
гробове, в които няма други датиращи мате-
риали, с помощта на откритите няколко 
фрагмента — керамични или стъклени. Но 
това може би учудва писателя и затова на с. 91 
се чувствува лека ирония. 

А какво да кажем за нападките на нашата 
секция на с. 108? Казано е: „изправени сме пред 
типичен случай на професионален, безприн-
ципен сговор за „спасяване честта на пагона". 

„Банален случай на криворазбрана колегиална 
солидарност..." 

Това не е така. И само който е извън 
нашите среди, той не знае за нашите спорове и 
постановки. Неведнъж сме влизали в открити 
спорове с проф. Ст. Михайлов за неговите 
теории за Плиска, за Голямата базилика. 
Различните мнения са публикувани на страни-
ците на сп. „Археология", на „Известия на 
Археологическия институт", сборник „Плис-
ка—Преслав" и в редица други наши, може би 
по-скоро научни, отколкото научнопопулярни 
публикации. 

Хайтов знае за спасяването на римската 
вила при Армира, амфитеатъра в Пловдив, а 
не споменава нищо за усилията и грижите на 
М. Станчева при опазване на старините в 
София. Привежда остарели тези за Плиска и за 
Мадарския конник. Че кой от нас сега може да 
твърди, че Плиска не е българска? Че Мадар-
ският конник не е дело на българските ханове? 
А на с. 143 прочетох за славянското селище при 
Нови пазар. 

Трудно е да си представим, че може да се 
сложи знак за равенство между славянското 
селище и прабългарски некропол. Това архео-
лог никога не би направил. 

Н. Хайтов: И аз връзката не съм я правил. 
Д. Овчаров: Др. Хайтов, там има славянско 

селище. Там има прабългарски некропол. И 
селище прабългарско, но славянско селище 
няма. 

Л. Дончева: Неправилни са твърдението и 
обвинението, които се хвърлят върху проф. 
Михайлов, за книгата и рецензията на др. 
Въжарова. 

Проф. Стамен Михайлов е наблюдателен 
учен. С него съм работила години наред в 
Одърци и зная как той наблюдава нашия 
дневник. Тогава аз водех дневника, но той 
всяка страница е преглеждал и е имал поглед 
върху това, което се пише. 

Д. Овчаров: Но никой не го нарича 
дневника на Дончева, нали? 

Л. Дончева: Точно така. Според мене 
абсурдно е да сгреши и да не види, че 
абсидният зид минава и застъпва краката на 
гроб № 95. 

Ще прескоча някои неща. Само искам да 
кажа, че книгата на Н. Хайтов се превърна в 
най-търсената книга за август. И на страниците 
на в. „Поглед" четем литературния критик 
Симеон Хаджикосев... „Не мога да се произ-
неса като специалист доколко аргументите на 
Хайтов са убедителни, но магията на неговото 
неповторимо публицистично слово е такава, че 
увлича и убеждава." Действително магия на 
публицист. Според мен със своя писателски 
талант Н. Хайтов не само оклевети нашата 
секция, нашия институт, а чрез тях и Българ-
ската академия на науките, но обърква българ-
ския читател. Човек неволно се пита: кой е 
виновен, проф. Ст. Михайлов ли след близо 
100 години от смъртта на Левски, или 
българското следосвобожденско общество, ко-
ето издига паметник на Апостола? Или може 
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би съратниците и приятелите на Левски, у 
които споменът за него е бил най-пресен, най-
жив, и които е нямало защо да мълчат и да 
крият гроба на Левски, независимо че е 
извършено светотатство, като е нарушен и 
църковният, и светският закон. Мълчи Христо 
Хамбарков, мълчи Илия Джагаров. Не знае 
нищо за препогребването синът на Христо 
Хамбарков — Панайот Хамбарков... 

Виновни ли са се чувствували, че са 
извършили едно свято дело? От кого ще се 
страхуват? От почитта, уважението, призна-
телността на народа... 

Нима можем да се съмняваме, че проф. Ст. 
Михайлов не би се радвал, ако действително е 
открил и би бил горд, ако е открил гроба на 
Левски? Та кой от нас не би се радвал? И не 
само от нас, а всеки българин! 

Н. Хайтов: Вие сте прочели моята книга 
очевидно след като сте написали тази поема. 
Там са посочени не един, може би 10—15 
примера за рязко и явно противоречие в самия 
текст на проф. Михайлов. Защо сега Вие 
спестявате тази страна на въпроса и говорите 
само елейни слова за проф. Михайлов? Това не 
е ли сговор? 

Л. Дончева: Не, не съм се виждала с него 
може би две години. 

Н. Хайтов: В коя ваша публикация мога да 
намеря това, което преди малко казахте — то е 
интересно, за начина на погребването през 
XVII или който казахте век? 

Д. Овчаров: Може би за това ще се изкаже 
Въжарова. Има една книга за средновековните 
некрополи. Това не е точното заглавие. 
Можете да я намерите във всяка библиотека и 
да я прочетете. Мисля, че оттам е трябвало да 
тръгнете — от книгата. 

Н. Хайтов: Не, Вие казахте, че имате Ваши 
публикации. 

Л. Дончева: Издала съм за некропола в 
Плиска, в сборника. Само за некропола в 
Плиска, но за Одърци още не са публикувани. 

Н. Хайтов: Всичко Ви беше хубаво, само 
дето това „клевета" го изтървахте... 
Д. Овчаров: И аз ще изтърва нещо, защото тая 
поема, за която тя би могла да Ви отговори 
(аз не Ви отговарям, разбира се), че Вашето 
пък е пасквил. Но аз това не го казвам. Й. 
Чангова: Когато идвах насам, си задавах 
въпроса: защо трябва в нашия институт да се 
разглежда тази книга? Защото според мен тя е 
дилетантска. Нито в Историческия, нито в 
нашия институт би трябвало да се разглежда. 

И даже я сравних с една книга, която преди 
години излезе от Издателството на БАН за 
Яворов, която е хубава книга, написана от 
специалист въз основа на документите на 
следствието и на съдебното дирене. И си казах: 
Да, тя е обсъждана в Литературния институт. 
Не беше ли грешка? Тогава не трябваше ли да 
се обсъжда и в Правния институт? 

И сега същото. Ние обсъждаме една книга, 
която   от   археологическа    гледна   точка   е 

любителска. Това показаха изказванията на 
участниците. Това показаха въпросите и отго-
ворите на Хайтов. 

Ще кажа само едно: всяка професия, всеки 
занаят си има тънкости. Тънкостта на нашия 
занаят, на нашата наука е датирането. Не може 
така лесно да се датира. Това показва и този 
случай. За датирането е необходим специалист. 
Ние по 40 години работим в археологията и 
пак, когато датираме нещо, казваме: вероят-
но... Защото от датирането идват погрешните 
интерпретации на материалите и оттам по-
грешните теории. И не може лесно да се 
датира. Това е най-трудното в археологията. 
Да разкопаете е лесно. Да интерпретирате по-
нататък — ще намерите сведения, паралели, 
аналогии, това е най-лесното. Обаче да дати-
рате — това не. И който каже, че може без 
специална подготовка, без той да е работил, 
както ние работим по 30—40 години, че може 
да датира, извинете, това е най-малкото 
несериозно. 

За Бучински казаха другарите. Това е 
истината. Аз уважавам Димитър Бучински за 
това, че е много работлив. Била съм с него. 
Това е факт. Но що се отнася до археологията, 
той си позволява неща, които са наказуеми. И 
други го казаха. Той достоверен източник не 
може да бъде на никого. 

Присъединявам се към изказването на 
М. Станчева и предложението й: да не се 
поставя никаква табела на това място, т. е. ние 
да правим от обикновени погребения светиня. 
И най-малко с титана на нашата революция, 
тази кристално чиста душа, ние нямаме право 
на това. 

Д. Овчаров: Имаше въпрос, отправен към 
мене — защо обсъждаме това нещо? Отгова-
рям: защото ни е наложено. Аз нямаше да 
обсъждам тая книга никога. 

Ст. Станилов: Др. Чангова и др. Овчаров 
според мен се прави, но не съвсем, защото 
дори и да не ни бяха наложили, ние трябваше 
да поканим др. Хайтов, за да чуе той нашето 
мнение. 

Според мен неговата грешка се състои в 
това, че той използува слабостите на словото и 
по този начин прави една еквилибристика 
между това, което е написал Джингов, което е 
казал впоследствие Михайлов, и т. н. Защото с 
три изречения може да се каже едно и също 
нещо и ако се проследят нюансите, разбира се, 
може да се намери разлика. Тази разлика обаче 
съвсем не е слабост на нашата работа. 

Разбира се, що се отнася до автентичността 
на този гроб — какъв е, какво и т. н., от пръв 
поглед всеки, който е копал некрополи — а аз 
също имам известен опит, донякъде заедно с 
Ж. Въжарова, донякъде сам, в разкопаването 
на гробове — искам да ви кажа, че от пръв 
поглед този гроб веднага може да се разбере и 
даже всеки по-добре подготвен студент ще ви 
каже, че това е редовно християнско погребе-
ние и в това не може да има абсолютно 
никакво съмнение. 
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И веднага ще кажа още нещо, което 
забеляза и Ст. Бояджиев, и след него и Л. 
Дончева. Още като започнаха писаниците във 
в. „Пулс" и др. Хайтов не беше се намесил 
съвсем в спора, започнах да събирам материа-
ли за този случай. Просто събирах изрезки и 
започнах да си проверявам нещата сам за себе 
си, тъй като съм работил при М. Станчева три 
и половина години и знаете, че човек в живота 
си е свързан с това, което е правил. Интересу-
ва ме историята на София. 

Реших да проверя възможно ли е човек, 
свален от бесилото, екзекутиран, да бъде 
поставен в това положение, но не да проверя 
логически, а отидох в Медицинска академия, 
втора база — ИСУЛ, в Ортопедическа хирур-
гия и там ме насочиха към доц. д-р Стоян 
Александров — кандидат на медицинските 
науки. Дисертацията му беше на тема: „Изме-
нение на меките тъкани 12 часа след смъртта 
на човек". 

Попитах го, без да му казвам, че става дума 
за Левски и т. н., може ли да се свали труп с 
вързани ръце отзад или отпред — няма 
значение, след това да се постави в гроба и те 
да се сложат едната така, а другата — на 
гърдите... 

Той каза: може в два случая. Първо, 
няколко часа трябва трупът да се вари в 
гореща вода, целият труп, за да могат да се 
свият ставите. Даже и когато той е държан на 
топло и когато е полуразложен, ставите са 
последните, които могат да се свият. Защото 
там сухожилията най-трудно се прегъват. 

И вторият случай: с брадва се режат 
сухожилията, счупват се ръцете... А доколкото 
ми е известно, на този скелет няма никакви 
следи от нанесена повреда. 

Връщам се към първоначалната си мисъл: 
трябваше да го поканим Хайтов тук не за 
друго, а за да му кажем, че той ни е наругал по 
най-безобразен начин, нас — които българ-
ският народ (нашата археологическа наука 
съществува от 100 години) 100 години храни и 
облича, стотина историци да пишат неговата 
история... 

Др. Хайтов е известен български писател и 
публицист, но показва тотално неуважение към 
нашата среда. 

Едва сега чух от М.Станчева възмутител-
ното нещо, че той, без да й се е обадил, без да я 
повика, без да разговаря с нея, т.е. като Зевс 
Гърмовежец — отгоре раздава удари, без да 
може да му се отговори. 

Ето сега може да не излезем в пресата, 
може да не успеем да прокараме това, което е 
написал проф. Ст. Михайлов. Няма никакъв 
комплот. Няма никаква защита на честта на 
пагона. Всички знаете, че аз няма да стана 
никога да говоря за проф. Стамен Михайлов 
от приятелски чувства, защото принадлежа 
към група археолози, към школа, които 
навремето са стояли против неговата концеп- 

ция. Но проф. Ст. Михайлов е добросъвестен 
професионалист от висок ранг и не може по 
този начин да се използуват противоречията в 
това, което той е написал, които са елемен-
тарни противоречия, те са отсенки. Те не са 
логически противоречия, дайте да се разберем. 
Не може по този начин да се използуват и да се 
съди. 

Каквото и да ни каже тук др. Хайтов, 
каквото и да кажем в нашия отговор, кой ще се 
смее последен, както той се изрази, няма 
значение. Тук, в нашата професионална среда, 
той не може да отговори на нито един 
аргумент. Това е всичко. 

Н. Хайтов: Нека младият археолог, който 
така въодушевено говори, да ми каже. Ето 
отсреща арх. Стефан Бояджиев е нарисувал 
скелета и до него олтарната маса — на 5ст 
каза той. По какъв начин е построен този 
олтарен постамент, престол, наречете го както 
искате,  без  този скелет да бъде  разрушен? 

Ст. Станилов: Всички знаем, ще Ви посоча, 
ще Ви отговоря точно на въпроса. Всички 
знаем строежа например на крепостната стена 
на Плиска. Изкопава се точно на ширина 
изкоп, траншея, който е за темела и субструк-
цията се полага в него, без да се разширява 
встрани. Така че те даже не са виждали черепа, 
когато са изкопали точно мястото и са излели 
постамента. Това мое мнение може да бъде 
обсъждано смятам тук от арх. Стефан Бояд-
жиев и всички архитекти. Ние всички знаем как 
се излива субструкция в стари сгради. 

Ст. Бояджиев: Това всички го знаем. 
Н. Хайтов: Пише, че са фугирани тухлите. 

Как са фугирани при това положение, щом 
като по системата на кладенеца е копано? 

Ст. Бояджиев: Те са фугирани отгоре, а не 
отдолу. 

Ст. Станилов: На снимката обаче такова 
нещо не се вижда. Фугите се виждат на 
височина. 

Д. Овчаров: Основа не се фугира, с 
В. Василев: Аз имам само няколко въпроса 

към др. Хайтов като читател на неговите 
книги. Вие ползувате достатъчно добре статия-
та на Радка Стоянова от 1965 г., нали? 

Н. Хайтов: Да. 
В. Василев: В нея е казано, че през 1878 г. се 

създава комисия, която да търси гроба на 
Левски. Хората, които са знаели — Ботевият 
четник бил ли е жив тогава?—Бил е. Свещен-
никът на „Св. Петка Самарджийска" бил ли е 
жив? — Да. Клисарят — бил е жив. Те не 
съобщават нищо на тази комисия. 

Сестрата на Васил Левски според Радка 
Стоянова търси навсякъде гроба на своя брат, 
за да го погребе по нормален християнски 
обряд. Тя не узнава нищо. 

Още по-интересен е фактът, че през 1883 г. 
Софийският митрополит Мелетий, т. е. номи-
налният глаза на българската църква, както 
беше докъм 1946—1947 г., служи тържествена 
панихида за Дякона Васил Левски в съботната 
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църква „Свети Карл", днешна „Света Неделя", 
на 25 метра, мерени с педи от вероятния гроб 
на Левски в олтара на тази църква. Хората, 
погребали го в олтара на „Св. Петка", не 
можеха ли да отидат и да кажат на своя пряк 
духовен и административен началник: „Дядо 
Владика, те ние двамата ойдохме (аз говоря с 
езика на моя дългогодишен колега Бучински), 
па го погребаме..." 

Д. Бучински: Питали са го и владиката е 
казал: Който влезе в олтара, там само господ 
влиза... Който влезе, ще му отрежа езика... 
Има свидетели. 

В. Василев: И митрополит Мелетий казва, 
че до ден днешен не се знае гробът на 
Апостола. Още нещо друго, което много ме 
интересува. През 1937 г., когато се вдига 
големият шум около гроба на Васил Левски, 
дали е на ул. „Чаталджа", дали е евентуално 
около днешното Министерство на земеде-
лието, при бившия параклис, излиза само един 
единствен спомен във в. „Мир". А в. „Мир", 
доколкото си спомням от моите детски години, 
беше уважаван вестник, с много добра инфор-
мация и с информация, която даваше друг 
поглед, отколкото официалните вестници, „За-
ря" например. 

Никой от тогава живеещите, които така 
добре си спомниха през 1957г., един ден след 
откриването на гроба, че е погребан точно там, 
през 1937г. не излязоха със спомени. 

Още повече че моят, макар и за една година 
учител по история — г-нУнджиев, след това 
проф. Унджиев, който цял живот говореше 
само за Левски и вероятно е починал с думата 
Левски на уста, като директор на института 
„Ботев — Левски" не обръща никакво сериозно 
внимание на това, което проф. Гяуров му 
връчва в ръцете. Така ли е? 

Н. Хайтов: Това не е аргумент. Това е 
аргумент против вас. 

В. Василев: Аз откакто се помня като дете, а 
вече съм на 53 години, в София се правят зари 
за Левски. Бил съм от ученик до студент до 
последната 1956г. редовен посетител. Ако 
имаше нещо такова, че Левски беше открит 
през 1956г., пръв проф. Михайлов, когото 
тогава не съм познавал, щеше да забие тъпана 
до последна степен. 

Ст. Михайлов: Аз съм най-заинтересован. 
В. Василев: Защото е най-заинтересован. 

Още повече, че тогава той е бил младши 
научен сътрудник. Можеше да стане момен-
тално I степен старши. 

Всичките тези неща ме вълнуват като 
читател, защото виждам в тях една нелогич-
ност. И изведнъж Вие хвърляте целия Ваш 
патос на публицист, на добър писател върху 
разкопките в „Св. Петка Самарджийска". Не 
можете да обясните на нито един читател защо 
проф. Унджиев отмина с мълчание данните на 
проф. Гяуров. 

Н. Хайтов: И Вие не можете да го обясните. 
В. Василев: И аз не мога да го обясня. През 

1957г. му се занася изложението, автентични 

спомени, писани наръка и подписани и най-
големият специалист по Левски не им обръща 
внимание. 

Има още нещо. Бихме искали не само аз, а 
и читателите на Вашата книга, да обясните все 
пак това, което всички ни вълнува. Преди 5 
години, когато арх. Бобчев—лека му пръст, 
пръв повдигна този въпрос, аз го попитах 
точно тук. Ние много често 20 години седяхме 
един до друг на масите: А защо, другарю 
Бобчев, сега — 25 години след това, решихте да 
повдигнете този въпрос? 

Д. Овчаров: Гонен е бил като Бучински. 
В. Василев: Но кое му е пречело тези цели 

25 години да каже нещо? Това е Левски. Той 
никога не е бил под капак. И трябваше да чака 
1980г., за да се раздуха една много непочтена 
история, която продължава и до ден днешен. 
Отговорете ми, др. Хайтов, за да го разправям 
на моите познати. Или излезте в пресата с едно 
обяснение на тези нелогични въпроси. 

Д. Овчаров: Този въпрос, който ти задаваш, 
е риторичен до известна степен. Аз моля да го 
разрешите с др. Хайтов. 

В. Василев: В пресата да отговори. 
Н.Хайтов: Бъдете спокоен. Тука има 50 

души. Пред тях ще Ви кажа: ще получите точен 
и ясен отговор на въпросите, които поставихте. 

Цв. Павловска: Мисля, че тук археолозите 
си казаха думата, но според мен въпросът е по-
сложен. Нашите исторически, археологически 
и антропологически съчинения ги чете един 
микросвят. А книгата на др. Хайтов е проник-
нала— и самият факт, че е разграбена, вече 
говори много. Опасността според мен се 
подценява. Разбирам, че такива авторитетни 
учени, като тези от Секцията на Археологиче-
ския институт, които присъствуват тук, не 
може да не поискат това обсъждане. 

Но бедата е много по-голяма. Аз се 
срещнах с много читатели. По силата на моите 
задължения се занимавам с Левски от 15 
години. Ще кажа няколко думи за така 
наречената историческа част на книгата. 

Аз искам да попитам др. Хайтов — ще ми 
отговори след това: какво е това сега? — Пуб-
лицистика, история? Щом е тук на това 
обсъждане, той има претенции да изнася 
историческа действителност. 

Смея да кажа, че ако археолозите казаха 
категорично своята дума, историците не са. 

Н. Хайтов: И вие ще имате възможност. 
Цв. Павловска: Ами в първите 76 страници 

той абсолютно дегероизира Левски, създава 
Левски по свое предпочитание и образ и 
подобие на християнски великомъченик, който 
си представя с белезници, прегърбен, разпла-
кан едва ли не. 

Друго. Каравелов, чиято 150-годишнина 
чествуваме, е наречен провокатор. Аз нямам 
време, защото твърде много хора стоят на 
крака и много продължихме. Какво е отноше-
нието на Хайтов към Каравелов? С кое право е 
речено-казано? 

Друго   нещо — отношението   към   убийст- 
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вото в Ловеч. Аз бих посъветвала др. Хайтов 
да не се занимава с въпроси, които не разбира. 
Той не разбира от археология и това се видя. 
Но той няма понятие от Левски. Сълзливият 
Левски, който пише заплашителни писма, 
човекът, прокламиращ революционно насилие 
за събиране на средства и за укрепване на 
Вътрешната революционна организация, която 
по силата на моите задължения изследвам 
вече десетина години, защото ми е планова 
задача. 

Левски. Та кое е милото у Левски? Левски 
има морална голота според Хайтов. Хайтов 
иска да мобилизира обществото да уважава 
Левски, а какво прави самият той, да не 
говорим за грешките му в археологията — там 
той няма понятие. Какво прави? Цитира ли в 
неговата библиография документалното на-
следство на Левски? — Не. Цитира статийки, 
публикации, Бучински-Мучински, разни измис-
лени съчинения. 

Каква представа той има за мощната 
организация? Че не сълзливостта — ами че той 
обяви всички хора, които не са умрели със 
сълзи на очи, за коравосърдечни и безотечест-
вени ли беше, вече забравих думата... Че друго 
било, когато гърмят пушките и ти умираш, 
тогава според Хайтов можеш да умреш с 
усмивка, но разплакан, че от негодници, от 
провокатора Каравелов... 

Трябва да се потърси морално-етична 
отговорност за това, как може да се нарича 
така великият наш национален революционер 
Каравелов независимо от някои неща. 

И знаете ли? Нощес четох книгата, за да 
дойда на обсъждането. Точно като че ли 
куриоз, в момента, в който четях, че Каравелов 
е провокатор, свиреха „Хубава си, моя горо" 
по радиото. 

Хората ме срещат — художникът Жечко 
Попов, бяхме веднъж с проф. Крумка Шарова 
по случай някакъв научен повод: Абе вие защо 
мълчите? Казваме: защо ще спорим? Явно 
Хайтов с талантливото си перо ще поднесе 
роман, където ще бъде вплетен в художествена 
интерпретация образът на Апостола... 

Отде да знаем ние — както ние не пишем 
ноти и стихове, че Хайтов ще извиси ръст. 
Изглежда на публиката са омръзнали сладни-
кавите романчета на някои писатели (не става 
дума за Вас, аз се възхищавам от „Диви 
разкази") и започнаха да се обръщат към 
пикантериите на историята? 

И не само това. Съжалявам, но твърде 
много се вълнувам и ще кажа, че Левски, който 
създаде Хайтов — да не го наричам аз с други 
думи, защото не държа езика на Хайтов да 
наричам Каравелов един провокатор и Левски 
едва ли не с моралната голота и угризения-
та. .. Да, Левски пред бесилката. Той изведнъж 
престава да бъде Левски. Той става йеродякон, 
моли се със сълзи на очи... Кой е този Левски? 
Ами едно дете, ученик няма да познае Вашия 
Левски, др. Хайтов, дори да имаше 300 
гробове, доказани и намерени, каквито няма. 

Това искам да кажа. 
Н. Хайтов: Исках само да Ви кажа, че 

имате това преимущество, че имате изказване 
и че можете да говорите 10 минути и да 
приказвате каквото си искате. Аз никъде не 
съм нарекъл Каравелов провокатор. 

Гласове: Точно така пише в книгата. 
Н. Хайтов: Не викайте, има Стенограма. 

Вие ще получите отговора, който искате да ви 
дам. Бъдете спокойни за това. 

Цв. Павловска: Не се съмнявам, защото 
имате достъп до издателствата и телеви-
зията. 

Д. Овчаров: Колеги, нещата се очертаха. 
Н. Хайтов: Те са предварително очертани, 

мога да забележа. 
Д. Овчаров: Павловска може би говори 

емоционално, но тя говори по същество. 
Н. Хайтов: Ние говорим за археологиче-

ските факти. А тя не каза нищо по същество. 
Д. Овчаров: Най-напред и последния архео-

лог— Въжарова, да изслушаме. Аз мисля, че 
археолозите си казаха думата. 

Ж. Въжарова: Със задоволство слушах до-
водите на всички археолози, защото археоло-
гията е наука на точността и на фактите. А ние 
знаем, че работим в социалистическа Бълга-
рия, където фактите имат голямо значение. 

Не в защита на археологията говоря, а в 
защита на нашето общество. Като говорим, 
трябва да говорим с факти, да говорим 
диалектически, да гледаме марксически. 

Няма да се спирам на въпроса, какво 
представлява гробът на Левски. Много колеги 
се изказаха. Аз съм разкопала над 40 некропо-
ла, от които над 800 погребения само по 
християнски начин. Моите гробове са от IX—X 
век, обаче Васил Василев копае гробове от 
XVII и XVIII век и аз съм посетила някои 
негови разкопки. Неотдавна копаех в Елин 
Пелин, където има римски и славянски пласт, а 
отгоре има най-нови гробове. 

Това, което се говори от археолозите, е 
напълно подкрепено с научната висота на 
нашата археология. И не само на нашата, а и 
на цялата световна археология. Защото даже 
някои малки грешки да са допуснати през 
1955 г., сега ние защищаме през 1985 г., когато 
толкова много успехи има археологията в 
света. И най-големите успехи, трябва да ви 
кажа, по изучаване на некрополи имат Съвет-
ският съюз, Чехословакия, Югославия и Бъл-
гария. Следователно не могат археолозите да 
грешат. 

Уважавам Хайтов. Възхищавала съм се от 
неговите разкази. Но питам се защо като е 
започвал това свое произведение, което има и 
исторически аспект, а и голяма археологическа 
основа, защо не дойде сред тоя колектив сега, 
който действително гори и се възмущава, 
когато ние можехме да му помогнем? Не да му 
наложим своето мнение, а да помогнем. Както 
каза Станилов, преди да дойде тук, е отишъл 
да попита един медик. Винаги само специа-
листът може да помогне. 
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Ние не можем да изменим вижданията на 
Хайтов като писател. Ние познаваме и „Диви 
разкази", и „Вълшебното огледало". Но тук 
„Вълшебното огледало", за съжаление, не 
помага. Трябват фактите и виждането на 
археолозите. 

Аз предлагам, тъй като книжката е изда-
дена в тираж 58000, безспорно тя се е 
разграбила. Защото е за Левски — най-свет-
лото име в българската история, за най-чистия, 
най-светлия образ. Ботев е гениалният, Георги 
Димитров — най-известният. Това е нашата 
история. Това са върховете, най-големите 
върхове, които сме достигнали. 

И сега, др. Хайтов, където и да отида—да 
купя вестник, да отида в Елин Пелин да купя 
билет, за да се върна в София — всички ме 
питат: Вие сте археолог, какво мислите за 
книгата на Хайтов?... Значи виждате какво е 
отношението. 

Аз правя предложение — това, което се 
говори тук, да се отпечата. 

Д. Овчаров: Ще направя достояние на Ко-
митета за култура и на Българската академия 
на науките това предложение. 

Ж. Въжарова: Аз много моля всички мате-
риали, които Хайтов е използувал — той каза, 
че имал достъп до всички публикувани и 
непубликувани материали, да се предадат в 
нашия архив. Защото сега съществува Хайтов. • 
съществува Въжарова, съществуваме ние, утре 
няма да има никой, а архивата е тази, която 
остава. 

М. Ваклинова: Тръгвайки от думите на 
Въжарова, ми се струва, че няма да останем 
длъжници пред обществото, но си мисля, че все 
пак ще останем, колеги. Ще останем виновни, 
ще останем хората, които не са се ангажирали 
изобщо с нищо. 

И права е Въжарова, че Хайтов, когато се 
наема да пише нещо, което е извън неговата 
компетентност, както е в случая, ползувайки 
наука, която не е неговата наука, трябваше да 
се обърне към нашия колектив. Той нямаше да 
е първият, няма да бъде, предполагам, и 
последният. Струва ми се, че през последните 
години журналисти, белетристи и всякакви 
дейци прекалено много си присвояват правото 
да отричат науката, наречена археология. 

Не трябва да се мисли, че една наука може 
да бъде така достъпна, толкова романтична, 
толкова интересна и че тя няма свои методи, 
свои средства, своите учени и специалисти. И 
затова при него се стигна до тези грешки. Аз 
изчетох книгата много внимателно, тя се 
намира в чантата ми. Мога да цитирам на 
всяка страница по известно количество несъот-
ветствия. Да не говорим за археологията — 
там аз все пак съм някакъв специалист. 
Колегите се изказаха изчерпателно, обстойно. 

Но тези грешки нямаше да бъдат допуснати 
и сега тези, които също не са достатъчно 
компетентни по отношение на науката, наре-
чена археология, ще ни гледат накриво, и 
основно заради тона вътре. Хайтов нека не се 

обижда. Ние, присъствуващите, всички сме 
развълнувани и ядни. Ядни сме, защото сме 
оскърбени. 

И ми се иска да кажа няколко думи върху 
въпроса, наречен равнище на компетентност: 

Първо, никой не обърна внимание на една 
част от Вашата работа, която ми се струва, че 
не беше редно да включвате и която насочва, 
знаете ли, малко към некрасива посока мис-
лите. Вие се хващате в тази книга с нещо, което 
не Ви е работа. С нещо, върху което Вие не 
можете да се изкажете като компетентно лице. 
Това са нашите вътрешнонаучни спорове. 

Всяка наука може да прави достояние на 
широката публика, която е недостатъчно 
компетентна, определени спорове тогава, кога-
то сметне за необходимо. Или когато общест-
вото е много развълнувано от журналистите, 
да речем. Както беше при въпроса за Калояно-
вия пръстен, нали? 

Но Вие намесвате тук нещо, което — какво 
да Ви кажа — цели настройване срещу един 
наш колега. По този начин един белетрист, 
един талантлив човек като Вас може да 
настрои срещу всеки от нас всекиго. Това, че 
Ст. Михайлов отрича Плиска, това, че отрича 
несъществуващото славянско селище Мостич, 
което не отговаря на истината, и славянското 
селище — това да оставим настрана, това че 
отрича Калояновия пръстен... 

Не знам откъде черпите информацията за 
тези наши вътрешни отношения, но те са, 
забележете, подчертавам го, вътрешни отно-
шения. И ще Ви кажа защо. Науката търпи 
лутания, спорове, търпи проблеми, търпи 
неизчерпани проблеми, търпи нерешени неща. 
Но всичко това не е редно в много случаи и да 
се знае от всички. 

Една наука не може да създава заблуди, ако 
в нея има добросъвестни учени. И поради тази 
причина българската наука не може да вади на 
показ споровете и конфликтите си, които 
неизбежно възникват при такива спорове. Във 
Вашата книга това не прави добро впечатле-
ние, не е етично. Мисля, че разбирате. 

Много малко мога да бъда обвинена в това, 
че поддържам Михайлов, че съм поддръжник 
на неговите идеи, защото съм на абсолютно 
противоположно мнение по редица въпроси, с 
които той се занимава. 

Често в нашата преса, често в публицисти-
ката, изобщо в литературата, която се ра?про-
странява масово, излизат неща, които не са 
нито проверени достатъчно, нито са написани 
достатъчно компетентно. Трябвало е все пак 
да бъдат проучени, преди да се напишат. 
Обикновено се пишат от талантливи хора, 
понякога и от кореспонденти — ние на тях им 
прощаваме. 

Трябва да Ви кажа, от години съм Ваш 
почитател. И държа на списанието, което Вие 
списвате — „Родопи". 

В случая реагирам от това, че Вие оскър-
бихте все пак всички нас, присъствуващи тук 
като специалисти. 
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Вие чули ли сте един човек, един нормален 
българин — българинът е славолюбив. Вие 
чули ли сте един нормален българин да се 
откаже от славата, че е открил Левски, когато 
тя му се предлага. 

Н. Хайтов: Това не е довод. 
Гласове: Най-солидният довод. 
М. Ваклинова: Оставете. Това е довод и ще 

Ви кажа защо. Аз чух сега колегите си. Имайте 
предвид, че само като прочетох Вашата 
работа, седнах да прочета от Ст. Михайлов 
туй, онуй. 

Сега наново чух колегите си и им вярвам... 
Н. Хайтов: И аз ги чух, ама не им вярвам. 
М. Ваклинова: Само че аз им вярвам. И 

когато Вие зададохте на Михайлов въпроса, 
защо е публикувал чертежите на Бобчев — за-
щото му е вярвал. Вярвал му е. Той работи с 
него, той е негов колега. 

Ние всички си вярваме, ако не си вярваме в 
науката, значи сме подлеци. 

В. Нешева: Аз искам само да отговоря на 
един въпрос, който зададе Хайтов — за некро-
полите, как е при възрожденските некрополи. 
Погребенията ли имахте предвид как са? — По 
същия обряд. Съвършено същия обряд. 

Аз съм копала не по-малко от 50, а може би 
и повече възрожденски гробове, и не само 
възрожденски. От края на миналия и началото 
на нашия век в Мелник. Това са гробове на 
убити от върховистите. 

Искам да подкрепя д-р Боев, че гроб от 80 
до 100 години има едни особени кости. Те 
розовеят и тях наистина наричаме тлъсти, 
мазни, все едно. Те се отличават от другите 
кости. И те не се трошат много лесно. Докато 
сухите кости... Вие зададохте въпрос, дали 
костите са били цели... Сухите кости са 
толкова крехки, че само с едно леко докосване 
на четчицата или нещо друго могат да се 
разрушат. 

Не се учудвайте и защо са разрушени, 
защо са засегнати тези кости на крайниците 
от дупките. Вие можете да ги бутнете с пръст и 
те ще се разрушат, толкова са крехки. 

Н. Хайтов е бил много дълги години 
любимият писател на нашето семейство. Из-
разявам дълбокото си учудване, как един 
такъв — за мене изключително голям талант 
на нашето съвремие, може да използува своя 
талант за зли цели. 

Аз мисля, че ако сте истински човек и 
гражданин, ако сте истински патриот преди 
всичко, ще потърсите начин — може би не за 
реабилитация, но да се извините на българ-
ската археологическа наука. 

Глас: И историческа наука. 
В. Нешева: Може би Вас са Ви подвели 

някои хора с неправилно поднесени факти. 
Защото не исках да повярвам, че големият 
писател Н.Хайтов може да се държи по такъв 
начин, освен по този, по който съм предпола-
гала, че може да се държи. Но тук виждам, че 
Вие и това, което Ви се казва, не щете да го 
повярвате и да го чуете. Тогава какво да Ви 

кажем? Какъв спор можем да разгръщаме по-
нататък, щом Вие всичко това, което Ви се 
изнесе, не щете да го приемете... Може би 
трябва да минете курс по археология в 
Софийския университет. Не виждам друг 
начин. Не искам да Ви обидя в никакъв случай. 

Н. Хайтов: Най-важното от всичко, което 
каза другарката, беше думата мръсотия. Зато-
ва ли се изказахте? 

Понеже стана въпрос, защо не съм се спрял 
на протокола на комисията, която оглавяваше 
акад. Д. Косев. Във връзка с това искам да 
попитам акад. Косев — ако имате възможност, 
отговорете ми — имахте ли на разположение 
Дневника на разкопките, когато комисията 
заседаваше и разискваше този въпрос? 

Акад. Д. Косев: Не. 
Н. Хайтов: Аз знаех, че не сте имали 

Дневника, тъй като тоза го нямаше никъде 
отбелязано, и сметнах, че не е необходимо 
изобщо да се занимавам с тяхното решение, 
тъй като те не са имали възможност да 
боравят с основния документ на разкопките. 
Това беше моето убеждение. Това беше 
поводът и това беше мотивировката, за да не 
засягам изобщо протокола на комисията. Ако 
комисията се беше занимавала с Дневника на 
разкопките, тогава щях да разгледам и прото-
кола на комисията. И според своите възмож-
ности да се опитам да го коментирам, да го 
оборя или да го оправдая. Това е по този 
въпрос. 

И вторият и последен въпрос. Вие сте 
боравили с един екземпляр от Дневника на 
Бобчев, който изглежда не е пълен. Това ли е 
копието, което сте ползували от Дневника на 
Бобчев? 

Акад. Д. Косев: Това е. 
Аз дойдох да слушам обсъждането на този 

въпрос в тази широка аудитория. И съм много 
доволен от резултата на обсъждането. Просто 
съм изненадан дори от красноречието на 
нашите млади археоложки и археолози, които 
умеят така смело, аргументирано и красноре-
чиво, логично да излагат мислите и съображе-
нията си. 

Нямам намерения тук по същество да 
разглеждаме въпроса. Бях председател на 
комисията, натоварена от председателя на 
Комитета за култура и от председателя на 
Българската академия на науките да ръководя 
един колектив, в който влизаха историци, 
археолози, архитекти, както се изброи вече. И 
тази комисия, след като прегледа всички 
налични материали и тези, които самата 
комисия знае от по-рано, направи едно заклю-
чение, което тук Овчаров прочете. То се свежда 
до това, че няма археологически и исторически 
доказателства, които да дават основание да се 
твърди, че в църквата „Света Петка Самар-
джийска" е погребан Васил Левски. Няма и 
доказателства, че решението на комисията за 
издигане паметника на Левски е изпълнено — 
че са откопани костите на Левски в първона-
чалния гроб в района на бесилката и полага- 
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нето на тези кости в основите на паметника, 
защото сондажите, които са направени там, не 
са доведени докрай. 

Трябва да отбележа мимоходом, че истори-
ците от Военния музей при Щаба на армията са 
знаели за всички тези спомени от 1937 г. — и на 
баба Мария Поппавлова, и на другите, които 
говорят за препогребване в западния район на 
София в областта на бул. Христо Ботев, и т. н. 

Аз като историк смятам, че историческите 
доказателства са абсолютно неубедителни. 
Никой историк не може въз основа на такива 
противоречиви спомени — в голямата си част 
съвършено наивни, да решава такъв важен 
научен въпрос. Защото въпросът за гроба на 
Васил Левски е научен и трябва да се решава с 
научни методи. 

Покойният проф. Александър Бурмов беше 
много остроумен. Ние се наричахме помежду 
си шефове. Той ми каза веднъж: 

— Шефе, с историческата наука се занима 
ват всички, защото не е като химията — като не 
знае какъв резултат се получава от съедине 
нията, може да ги набута в епруветката, да 
избухне   и   да   му   извади   очите...   А   при 
историята — вика — няма такава опасност. 

А аз му отговарям: 
— Шефе,   не   е   така.   Вярно   е,   че   няма 

опасност от изваждане на очите, ама може 
някоя концепция, съставена от неспециалист, 
да изиграе ролята на бомба със закъснител... 
Построи се концепцията, изиграе своята роля. 
Може  да  е  голяма.   И  в  даден  момент  се 
появява един факт и всичко руши из основи. 
Така   че   историческата   наука,   както   преди 
малко и Ваклинова каза, е наука, която си има 
свои методи и своя методология, които трябва 
да се съблюдават. И те се усвояват в течение на 
годините по пътя на научноизследователската 
работа и се утвърждават. 

В писмото отговор до Комитета за култура 
наблягам главно на експертизата върху скеле-
тите. Под основите на постройката ли са 
всички скелети, или има един, който е по-късно 
погребаният над основите, както Хайтов твър-
ди, това не решава въпроса. 

След Освобождението на България, непо-
средствено след Освобождението, хората, кои-
то са познавали Васил Левски, които са го 
съпровождали, като Николчо Цветков, в спо-
мените на Христо Иванов — Големия описват 
точно как е станало. Левски е бил при 
залавянето му, при престрелката ранен в 
лявото ухо и следователно на черепа му има 
рана. Освен това те засвидетелствуват и 
двамата, че един от предните му зъби е счупен 
наполовина. 

Следователно, ако не се намери скелет с 
тези белези, ще бъде пак една хипотеза. Докато 
не се намери скелет, който да отговаря точно 
на това описание на съвременниците, не може. 
Аз се основавам на експертизата на д-р Боев. 
От изследването, което направих, идвам до 
убеждението, че проф. Гяуров е бил най-много 
заинтересован да се докаже, че скелетът е на 

Левски, защото е имало в градоустройстве-
ното отделение проект за събарянето на 
църквата. И както се вижда от неговата 
кореспонденция, той казва: Ако се докаже, че 
скелетът е на Левски, няма да се събори 
църквата... После вече по друга линия се 
решава да не се събаря — от интерес към 
паметниците на изкуството. 

И Гяуров предприема две неща. Първо, 
започва да събира от стари хора спомени за 
погребението на Васил Левски в олтара на 
църквата. От друга страна, понеже не е бил 
сигурен, след като е прегледал скелетите, почва 
да моли д-р Боев да отиде да прегледа 
скелетите. И директорът на тогавашния инсти-
тут акад. Миятев го назначава, той отива и в 
експертизата си пише, че е прегледал всички 
скелети, които са били там и нито един от тях 
не дава основание да се смята, че е на Левски. 
Всички са възрастни хора, нямат тези белези 
по костите, които да говорят за скорошно 
погребение. Всички са от друга раса, а не от 
тая, към която принадлежи Васил Левски, 
и т. н. 

Аз смятам, че тази експертиза решава 
окончателно въпросите. Скелетите вече как са 
изчезнали — аз тая версия за носенето на един 
скелет или двата скелета от Ризов с чувал я 
отричам. Ризов беше реставратор, възрастен 
човек. Къде ще награби на гърба си чувал с 
кости да ги разнася... Че ги е разнасял в 
Археологическия институт, пък оттам Миятев 
му казал да ги носи при Магдалина, пък той ги 
върнал пак и ги оставил не знам къде си... 
Всичко това е измислица от по-късно време. 

Аз написах писма и до Института по 
археология, и до Църковния институт, и на 
Магдалина Станчева — дали въобще някога са 
донасяни там скелети. И всички отговарят, че 
никога въобще не е ставало въпрос да се 
донасят там скелетите за съхраняване. 

Тази версия за изнасянето на скелетите 
възниква много по-късно, когато Ризов вече 
почина и не е могъл нито да потвърди, нито да 
опровергае това, което му се преписва. 

Д. Бучински:   Нали   каза   по   телевизията? 
Акад. Д. Косев: Нищо не е говорил по 

телевизията за тия работи. Ето защо аз също 
ще отговоря, както виждам и вие сте на това 
мнение, че в тази църква не може да се поставя 
никакъв знак за някаква връзка с погребението 
на Левски там. Не може въз основа на 
предположения да се решава този въпрос. 
Само със сигурни доказателства, с факти може 
да се докаже къде е погребан Левски. 

Според мен най-вероятно е комисията да е 
изпълнила решението си, но поради настъпи-
лите събития — Сръбско-българската война, 
Съединението, после абдикацията на Батен-
берг и т. н., в пресата не се е появило 
съобщение за такова откопаване на костите и 
полагането им в основите на паметника. 

А версията за откопаване на костите от 
клисаря Хамбарков (Гъската) — това просто е 
невероятна работа. Хайтов много се основава 
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на този спомен. Представете си сега зимно 
време, февруари, след като Левски е погребан, 
земята замръзнала. Там наблизо е турската 
казарма и този клисар ще ходи да откопае един 
тон пръст, да вади костите, ще ги нарами в 
един чувал, ще ги носи, ще мине край конака на 
бейлер бега, който се охранява, и на стотина-
двеста метра ще копае отново пак един гроб на 
не знам каква дълбочина... 

Това само по себе си е невероятно, ама 
не е това най-главното. Аз искам да кажа, че 
спомените, които съдържат голяма доза неве-
роятност, наивност, не могат да служат като 
опора при решаването на един такъв научен 
въпрос. 

Според мен основните доказателства могат 
да бъдат: 

Първо, резултатите от археологическите 
разкопки — намира ли се този скелет под или 
над нивото на църквата. 

Второ, експертизата. Тия скелети, които са 
разкопани, може ли някой от тях да се 
препише на Васил Левски. 

И в двете области доказателствата са 
отрицателни. 

Аз самият — сега не знам Хайтов дали е 
убеден, но и доказателствата, които се изне-
соха относно разкопките в църквата, са 
убедителни доказателства. А що се отнася до 
експертизата, факт е, че няма никакво доказа-
телство някой от скелетите да е бил на Левски. 
Няма. 

Н. Хайтов: Въпросите отправям към всич-
ки — и към председателстващия, и към акад. 
Косев, и към проф. Михайлов: 

— Къде са предметите, които са намерени 
по време на разкопките? 142 са тези предмети, 
които са инвентаризирани — находки, моно-
грами и пр. 

Ст. Михайлов: Вижте какво. Аз, дето се 
казва, вече не мога да си спомня какво съм ял, 
че сега точно не мога да кажа. Обаче 
принципно едни находки се носеха в Музея за 
история на София — главно костите. Тези, 
които по моя преценка представляваха някакъв 
интерес — в Археологическия музей. Значи и на 
двете места трябва да има. Трябва да се търси. 
И в двата института трябва да се потърси. 

Н. Хайтов: Не са, няма ги. 
Ст. Михайлов: Това се отнася и за костите, 

и за находките. Златният пръстен е предаден на 
Герасимова, в Института за история на София. 

Д. Овчаров: Между другото, докато говоре-
ше Хайтов, попитах хранителя на Среднове-
ковния отдел. Той каза, че такива материали 
няма в нашия музей. 

Н. Хайтов: Снимки са били правени. Дали 
има повече от тази, която е публикувана? 

Ст. Михайлов: Две снимки съм дал, при-
дружаващи статията, която предложих на „Ли-
тературен фронт" и която Вие ползувахте, за 
която на мен ми казаха, че я няма и не ми я 
върнаха. 

И аз, тъй като имам копие, мога да Ви 
изоблича, че Вие неправилно ме цитирате. Аз 

имам копие. Вие точно обратно казвате на 
това, което пиша. И даже си служите с 
иронични изрази: подритнал като дюшек — не, 
другия, в южната част... 

Така че тези две снимки яко дим изчезнаха. 
Н. Хайтов: Много съжалявам за тях. 
Гласове: Негативи няма ли? 
Ст. Михайлов: Снимки се правеха много. 

Озадачен съм, да не кажа учуден, защо не 
можах в института да ги намеря въпреки стара-
телното си търсене. Положих много грижи, но 
не можах да намеря. И само по една 
случайност имам няколко — случайно просто. 
А в института трябва да се намират в 
архивата, но ги няма. 

Н.Хайтов: И последно — това ли е Вашата 
статия за радиото? 

Ст. Михайлов: Не мога да Ви кажа, трябва 
да я прегледам. Аз не ги подписвам. Подписал 
съм тази, значи това е. Разгеле тука съм се 
подписал, защото обикновено не се подписвам. 

Д. Овчаров: Приключваме работата. Имаме 
две предложения, ще ги разгледаме. 

Хайтов няма да се изказва сега. 
Н. Хайтов: Не, аз няма да се изказвам. 

Много малко е времето, а и едно изказване 
няма да е възможно само върху впечатления 
при тази възбуда, при тази атмосфера, която 
някои от другарите успяха да наелектризират. 

Но аз ви благодаря, първо, че ме поканихте. 
И, второ, мисля, че спорът ще завърши. Вие си 
вземете решението, което ще си вземете — това 
си е ваша работа. Аз ще депозирам обаче в 
Научния съвет при вас — може да не го 
прочетете, може да го прочетете, и в Комитета 
за култура всички мои бележки, които смятам 
за необходими във връзка с това нещо. И 
мисля, че това във всички случаи ще ни 
доближи до истината по този въпрос. 

Аз лично съм за печатането на статията, на 
съкратения вариант, който чух, на проф. Ми-
хайлов в „Литературен фронт". И, ако зависи 
от мене, бпх го направил веднага. Даже бих 
помогнал за това нещо. 

Ст. Михайлов: Само че аз моля да се 
отпечата не съкратеният вариант, а пълният. 

Д. Овчаров: Ние решение не можем да 
вземаме. В науката решения не се вземат с 
гласуване. Ние изслушахме мненията на хора-
та, предложенията и това всичко влезе в 
протокола. Даже ако Хайтов бъде любезен да 
си направим един препис от неговия магнето-
фон. .. 

Н. Хайтов: Ще имате копие от стенограф-
ския протокол. 

Д. Овчаров: Благодаря Ви, ще Ви бъдем 
много благодарни. 

Предложенията бяха ясни. 
Едното предложение беше материалът на 

Ст. Михайлов да се публикува изцяло. Ние ще 
го направим официално пред нашия Научен 
съвет. Той пък ще го отнесе там, където е 
необходимо. 

Второто предложение, което направи Ж. Въ-
жарова, е да се публикуват материалите — това 
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нещо даже, което се записва тук. Разбира се, с 
някои съкращения, защото тук се казаха и 
малко излишни неща, повториха се някои 
неща. 

Ако нашият Научен съвет вземе такова 
решение и натовари директора на института да 
действува при акад. Балевски, това ще стане, 
може би. 

Н. Хайтов: Заедно с моето изказване върху 
това. 

Преде. Димитър Овчаров: Това е отделен 
въпрос. Разрешете ми 3—4 минути. Аз няма да 
правя заключение върху изказванията. 

За да е ясно обаче моето становище, трябва 
да кажа, че с всички изказали се мои колеги 
тук — специалистите архитекти, антрополози и 
археолози, съм съгласен. Набелязал съм си 
изказването. Всички точки съвпадат с това, 
което се каза. Не искам да ви отнемам 
времето. 

Искам нещо друго да кажа. Хайтов каза в 
една реплика тука: „Аз не ви вярвам". Той ще 
ни разреши пък ние да не му вярваме. 

Н. Хайтов: Нямам нищо против. 
Д. Овчаров: Вие нямате нищо против, и ние 

нямаме нищо против. Но аз искам друго нещо 
да кажа: Аз съм малко афектирай. Може би 
Д. Бучински направи цялата тая какофония. 

Д. Бучински: Защо не ми дадохте думата? 
Д. Овчаров: Ти се изказа. Аз съм малко 

афектирай и може би ще останете с впечатле-
нието, че когато съм прочел книгата, у мене е 
избухнала ярост. Не, у мене се породи жалост 
към автора и една голяма скръб, да ви кажа. 

Всеки може да си изкаже мнението по 
какъвто и да е начин. Той го изказва много 
красноречиво, с хубави думи и т. н. Но зад 
всичко стои едно озлобление към Ст. Ми-
хайлов. Даже аз си помислих дали те нямат 
някакво сблъскване някъде, което да се изра-
зява в това. Едно озлобление. Аз го оприли-
чих, да ме извинят и двамата, че ще ги сравня с 
кучета, оприличих го на булдога от „Белия 
зъб", който е хванал Белия зъб и не пуска... 
Просто като че ли Хайтов е хванал Ст. Михай-
лов и му е казал: „Ей сега ще ти кажа какво 
става." 

Няма добросъвестност, няма добросърдеч-
ност към човека, който е работил там. Това е 
първият въпрос. 

Вторият въпрос — това е обвинението към 
Секцията, което и тук се отправи — за сговор. 
Сговор — най-отговорно казвам, няма. Нито 
тогава, когато се направи първото изявление, 

когато се направи първият доклад. Имаше 
едно заседание. То беше само с археолозите. 
Нито днес. С никого не съм разговарял с 
изключение на Бояджиев, който дойде и ми 
каза, че иска да изкаже своето мнение. Само 
неговото мнение знаех и, разбира се, на 
Михайлов. На всички останали аз не знаех 
мнението. Чувам го за пръв път. Никакъв 
сговор няма. Казвам го и го повтарям.  

Последното, което искам да кажа — това е 
за Секцията. Аз като член на Секцията съм 
оскърбен. Не като ръководител на Секцията. 
Когато ние писахме първото възражение, 
ръководител беше Ж. Въжарова. Сега съм аз. 
Когато писахме ние нашето възражение, го 
писахме, оглеждайки всичките материали с 
изключение може би на Дневника на Джингов, 
признавам си. Дневникът на разкопките го 
нямаше. Не можахме да го намерим и не се 
сетихме къде да го търсим. Той е бил под носа 
ни тук, бил е в архива. Както и да е. Това е 
наша грешка. 

Но, разглеждайки останалите резултати — 
и те се изнесоха сега тук, ние стигнахме до 
убеждението, че хората (Хайтов тогава още не 
се беше намесил), които бяха направили 
истинска хайка срещу Михайлов, не са прави. 

Сега това наше мнение от първото заседа-
ние се потвърждава. Потвърждава се даже по 
блестящ начин. Акад. Косев каза: „Аз съм 
много доволен. Аз съм предоволен, че ние 
потвърдихме нашето мнение, без да сме си 
плюли в устата един другиму." 

Защото аз също ще ви кажа. Ето той е тук 
(сочи Михайлов), с него имам разминавания и 
различия в някои неща. Само един въпрос ще 
ви кажа, за Плиска. Не от гледна точка на 
това, че Вие го намесвате неправилно. Вие 
казвате: „Не се ли намери в тоя институт 30 
години някой, който да го сложи на мястото 
или да му противоречи?" 

А 30 години ние воюваме тук и пишем. 
Станчо Ваклинов по този въпрос е писал, 
ст. н. с. Вера Антонова е писала също по тоя 
въпрос. И моя милост, разбира се, преди 
няколко години. Но Вие не ги познавате тези 
неща, защото не сте в хода... Така че по този 
въпрос: има едно мнение на Михайлов и някои 
други колеги, но има и друго мнение. Двете се 
отстояват. Това е наука. 

С това аз завършвам. 
Благодаря на всички, които се изказаха, и 

на всички, които присъстваха тук. Мисля, че 
нашето заседание беше ползотворно. 
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5. Отговори на 
Николай Хайтов 

на изказванията при обсъждането на неговата книга 
„Последните мигове и гробът на Васил Левски" 

в Секцията по средновековна археология 
при Археологическия институт и музей при БАН 

на 14 септември 1985 г. 

По изказването на проф. Стамен Михайлов 
Ст. Михайлов започна своето изложение с 

общи думи върху моята книга, че била 
написана грубо, тенденциозно, без никакви 
нови данни, че била обикновен реферат, не 
била никакъв принос и пр. С тези глобални 
квалификации няма да се занимавам, нито с 
яросните обвинения в „безпринципност", „кле-
вета", „кощунство" и т. н. Към тези неща 
обикновено се прибягва при липса на доводи, а 
мен в случая ме интересуват доводите, затова 
ще разгледам на първо място доводите на 
Ст. Михайлов, свързани с местопогребването 
на Левски. Същественото в тези доводи е, че 
той отрича Левски да е бил заровен в 
гробището на престъпниците. Опитва се да ни 
убеди въз основа на спомените на зап. офицер 
Стоян Маринов, че Апостола е погребан от два 
попа при отдаване на всички обичайни за едно 
редовно погребение почести в новото гроби-
ще на София, в района на бившото Министер-
ство на земеделието (сега НАПС). 

Явно Ст. Михайлов не отдава никакво 
значение на доклада на В. П. Алабин от 
28 септември 1878 г., където ясно е написано, че 
Левски е погребан в позорните гробища на 
София. Нито на новонамерената записка от 
Захари Стоянов от разпита на поп Тодор 
Митов, изповедника на Левски, в която 
написаното от Алабин напълно и категорично 
се потвърждава. 

Градивен момент в изказването на Ст. Ми-
хайлов е, че Дневникът на Г. Джингов е 
„официалният и единствен Дневник на разкоп-
ките", писан от ръката на Джингов по негово 
разпореждане, и лично отговаря за него. 

Заедно с тези изявления Ст. Михайлов 
отрече да има втори Дневник на разкопките, 
воден от С. Бобчев, и го определи като „Частен 
Дневник", навярно за да омаловажи писаното 
в същия за намерените в гробната яма на 
скелет № 95 телени копчета. 

„В действителност тези копчета са една от 
поредните фалшификации на Д. Бучински, 
възприета по-късно от арх. Сава Бобчев" — 
обяви Ст. Михайлов в своето изказване. Това 
можеше да звучи убедително, ако не беше 
известен фактът, че присъствието на телено 
копче в гробната яма на „набедения" Левски е 
отбелязано в Дневника на арх. Бобчев още на 31 
май— при окончателното разкриване на 
скелета, а не „по-късно", след избухването на 

спора. Ст. Михайлов може да си нарича 
Дневника, воден от Бобчев „частен", но това с 
нищо не намалява доказателствената сила на 
този Дневник, воден от първия негов по-
мощник. 

Като седми довод в своето оборващо 
книгата ми изказване Ст. Михайлов посочи 
липсата на дупка в античния зид, имало само 
„неравни основи". Този път той все пак 
допуща, че може в един „разрушен античен 
зид" да има и паднали камъни, и дори „дугнса". 
Най-сетне той се съгласи да признае съществу-
ването на дупка или дупки, след като се видя, 
че тя е била фотографирана. Само едно едва ли 
ще може да обясни, а именно: как са могли 
строителите на „Св. Петка Самарджийска" 
през XIV—XV в. да положат основите на 
абсидата върху подровен античен зид? 

За да защити тезата си, че църквата е върху 
старо гробище, той отново се обосновава с 
намерения под престолната основа скелет. 
Разбира се, че е напълно възможно преди 
построяването на църквата „Св. Петка Самар-
джийска" мястото да е било „черковно" и 
около него да са погребвали духовни или 
светски знаменитости (както пиша в книгата си 
на с. 105). И тогава нищо чудно, че един от 
скелетите е попаднал под престолната основа. 
Това обаче не задължава останалите погребе-
ния в олтара да бъдат от същото време, след 
като между тях не е установена никаква връзка. 

С нищо не обяснява той защо си е позволил 
да датира всички гробове вън и вътре в 
църквата като „ранновизантийски" само по 
находки от два гроба, когато е имало голям 
брой намерени във или под гробовете или 
гробните ями, напълно пригодни за датиране 
предмети, като монети, монограми, стари 
тухли и керемиди, парчета от водопроводни 
тръби и т. н.? Искам да припомня във връзка с 
това писаното в Дневника на разкопките, че 
под скелет № 95 са били намерени парчета от 
стари тухли, камъни и водопроводни тръби и 
пр., образци от които са били взети, номери-
рани и пакетирани. Освен това около скелета 
са намерени „фрагменти от глинени съдове, 
парчета от тухли и пирони" (инв. № 41). Ако на 
камъните археологическата самоличност не е 
могла да бъде установена, не е възможно 
старите тухли и глинените тръби да са били 
непознаваеми. Защо проф. Ст. Михайлов е про-
пуснал да използува въпросните материали за 
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датировка на погребението, когато са били в 
ръцете му? 

Има нещо ново в последното изказване на 
проф. Ст. Михайлов. Това е твърдението му, че 
аз съм изопачил оня текст от Дневника на 
разкопките, където се говори за двете дупки от 
колове. В този пасаж според него било казано, 
че „основите минават през долните крайници 
на скелета", а аз погрешно съм изтълкувал, че 
„не основите, а дупките минавали през крайни-
ците". И въз основа на това погрешно 
тълкуване съм направил и съответните погреш-
ни изводи в полза на защищаваната от мен 
теза. 

Г. Джингов не подкрепи обаче в своето 
изказване твърдението на Ст. Михайлов, че 
основите минавали през долните крайници, а 
не дупките. Той потвърди, че писаното в 
Дневника се отнася за дупките. При това 
положение аз няма да разисквам тълкуването 
на Ст. Михайлов върху пасажа от 13. VI. 
1956г., докато двамата с Джингов не се 
разберат на кого от двамата да вярваме. 

В своето изказване Ст. Михайлов твърди, че 
имало един „решителен аргумент" против 
моята теза, но аз с него не съм се занимавал. 
Това било „твърдо установената относителна 
хронология, почиваща върху стратиграфски 
наблюдения", от които се виждало, че основи-
те на църквата са били „положени върху 
заварени на това място стари гробове". 

Нека да отговори Ст. Михайлов какво 
означава следният пасаж: „На дълбочина 
0,35т под тухлената настилка в наоса се 
показаха основи на зидове от римска Серди-
ка. .. Горната част на тези основи (на дълбочина 
1 т от тухления под) беше засипана с пръст, 
наситена с късни материали — от последните 
години на турското робство" (вж. Ст. Михай-
лов. Изследвания в памет на Карел Шкорпил. 
С, 1961, с. 173). 

Дължа да припомня, че гроб № 1 лежи 
върху преминаващата през наоса в посока 
североизток — югозапад антична стена, при 
това изцяло в еднометровия пласт, наситен с 
късни материали от последните години на 
османското робство. В същия пласт попадат и 
всички погребения в олтара на „Св. Петка". 
Това е твърдо установената стратиграфия от 
самия Ст. Михайлов. Предоставям на него да 
отсъди какво означава тя. 

Използувам случая да поставя на обсъжда-
не още един твърде важен според мен въпрос: 
Във филма „Легенда за Левски", излъчен на 16 
август 1981 г., Ст. Михайлов направи пред 
целия български народ следното изказване: 

„Всъщност, аз имам изрични доказателства 
за това, че не може да бъде Левски (става дума 
за скелет № 95, намерен в олтара на църквата 
„Св. Петка Самарджийска", отляво на престо-
ла). Защо? Преди всичко гробът, за който става 
въпрос, се намира... в лявата половина на 
олтара. Но този гроб се застъпва от олтарната 
плоча, от олтарния камък, под който е лежала 

олтарната плоча. Следователно самото погре-
бение... е по-ранно от църквата—и нещо 
повече — краката на този скелет бяха подврени 
под самата основа, отчасти под основата на 
църквата." 

Питам: ще потвърди ли сега Ст. Михайлов 
тези свои думи, или отново ще каже, че го 
изопачавам? И ще помоля членовете на 
Научния съвет при АИМ внимателно да 
разгледат снимката на скелет № 95 и сами да 
се убедят застъпва ли се той от олтарната 
плоча, олтарния камък? Предлагам и на Ст. 
Михайлов да вземе отношение по този въпрос, 
поне пред Научния съвет на АИМ. 

Поставям още въпроса и за съдбата на 
костите. 

По време на обсъждането на 14 септември 
се установи, че прибраните от олтара скелетни 
находки, в т. ч. и костите от скелет №95, са 
били надлежно пакетирани, прибрани в църк-
вата и и държани там под ключ. Г. Джингов си 
е заминал на 20 юни и ключът е останал у 
ръководителя на разкопките проф. СтС Ми-
хайлов, че Димитър Ризов не е вземал ни-
какви кости от църквата. Значи единствен 
Ст. Михайлов остава да носи отговорността за 
тези кости и единствен той сега може да каже 
къде са те. На моя въпрос: — Къде са кости-
те?— Ст. Михайлов отговори, че той вчера не 
помни какво е ял, и продължи с „принципни" 
разсъждения, къде биха могли да бъдат: дали в 
Софийския градски или в Археологическия 
музей. 

В един от предварителните протоколи на 
Комисията, възглавявана от акад. Д. Косев 
(датата е 18 юли 1983 г.), археологът Д. 
Овчаров заявява (цитирам): „Аз ще ви кажа 
къде са костите. След като Ст. Михайлов се е 
убедил, че това са римски кости, (те) са ги 
заровили някъде — ние, археолозите така пра-
вим. Те не са запазени, но не са захвърлени." 

А защо, след като се е знаело, че костите 
може да са на Левски, ръководителят на 
експедицията не ги е запазил, за да може сега 
да се подложат на една истинска антропологи-
ческа експертиза и да се докаже кой е крив и 
кой е прав? Кой след всичко това би могъл да 
ни убеди, че костите не са набързо заровени, за 
да се заличат всякакви възможности за допъл-
нително изследване и достигане до истината? 
Дошло е време да говорим без недомлъвки и 
излишна деликатност, защото всеки опит за 
потулване ще бъде подигравка не само към 
научната истина, но и с Левски. 

По изказването на Георги Джингов 

Г. Джингов съобщи една съществена под-
робност, свързана с анкетата на проф. Д. Гяу-
ров. Тоя заяви, че показанията на Анастасия 
Бокова са му били донесени от Гяуров още „на 
следващия ден, след като е бил открит гробът 
отляво на олтарната страна", т. е. скелет № 95. 
(Гробът е бил открит на 30 май.) Позовавайки 
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се на този факт, Джингов заяви, че според него 
проф. Гяуров е „съчинил" своето сведение 
(анкетата) между 30 и 31 май. Г. Джингов 
говори пръв и не чу изказването на М. Стан-
чева, че своята анкета проф. Гяуров е раз-
насял още през 1952—1953 г., т. е. далеч преди 
започването на разкопките. Същото беше 
потвърдено и в изказването на д-р Боев, който 
каза, че с анкетата на проф. Гяуров той се 
запознал при започването на разкопките (8 май 
1956 г.), преди разкриването на скелетите в 
олтара. 

В анкетата на Гяуров, връчена в Историче-
ския институт, показанията на Анастасия 
Бокова са датирани на 11 май 1956 г., което 
показва, че тя отново е била систематизирана и 
материалите са предатирани между 11 юни и 
30 юли 1956г. 

Искам да отбележа по този повод, че 
Г. Джингов беше напълно искрен, т. е. убеден, 
че показанията на Анастасия Бокова са 
съчинени за 24 часа, надявам се до момента, 
когато чу изказването на М. Станчева, потвър-
дено от д-р Боев. И Г. Джингов, а заедно с 
него и Ст. Михайлов, който е бил напълно в 
течение на нещата, са заподозряли Гяуров в 
опит за мистификация. Това е повратен 
момент: двамата археолози настръхват и оттук 
нататък нещата поемат своя фатален развой в 
атмосферата на едно неоснователно (както 
видяхме) подозрение. 

Изрично отбелязвам този момент, защото 
оттук нататък (след опита за „мистификация") 
и Джингов, и Михайлов не са имали интерес да 
изтърват нито една подробност, която би 
опровергала „съчинението" на Д. Гяуров. 
Искам да кажа, че оттук нататък разкопките 
протичат при повишено внимание, и когато 
Джингов пише записката от 13 юни в своя 
Дневник за новоразкритите още две дупки от 
фундирането на основите, че „минават точно 
през крайниците на скелет №95 (левият — 
коляното, а десният малко над него), можем 
напълно да вярваме, че тя отговаря на 
установеното по време на разкопките. 

В своята книга писах, че щом се каже за две 
дупки, че пресичат два крайника, не може 
друго да означава, освен че двата крайника се 
намират над двете дупки от колове. По време 
на изказването на Джингов аз му зададох 
въпрос — какво друго може да означава изра-
зът „през крайниците". Дебатите по този 
въпрос се развиха на цели 7 страници (вж. Сте-
нограмата) и завършиха с изричното призна-
ние и потвърждение на Джингов, което гласи 
(цитирам): „Дупките са действително под 
скелета, под костите. Обаче костите са счу-
пени. ..". „Следователно коловете са минали 
през крайниците и след изтляването на дърво-
то са останали дупките" — уточни Джингов. 

Като обърнах внимание на Джингов, че той 
не е отбелязал в Дневника си, че долните 
крайници на скелет № 95 са строшени, той 
отговори: „Точно това е моят пропуск..." 
„Всъщност се касае, че трябваше да пиша: 
коловете   за   фундирането   на   основата   са 

минали през крайниците, както го казах сега, и 
останалите от тях дупки след изтляването на 
дървото" (вж. Стенограмата). 

И така, в критическия момент Джингов 
намери спасителния изход в досещането, че 
мислел за коловете, а написал „дупки", и освен 
това, че пропуснал да отбележи, че двата 
крайника са пречупени. И всичко това се 
квалифицира като пропуск, след като беше 
твърдо заявено, че Дневникът е писан на място, 
по време на разкопките, че това е единственият 
официален документ за разкопките, писан по 
разпореждането на проф. Михайлов, т. е. че 
на писаното в Дневника може напълно да се 
вярва. 

Сега сме изправени пред опит да бъдат 
внесени късни поправки в Дневника, които 
променят, и то основно, смисъла на един вече 
записан, и то ключов текст. При това освен че 
се сблъскваме с опит за късни поправки, тези 
поправки са в пълно противоречие с тезата на 
проф. Михайлов, че двете дупки от колове са 
„между краката" на скелет № 95 и е счупена 
само дясната подколенна кост. Освен това 
Ст. Михайлов (както се уверихме от неговото 
изказване) не приема, че дупките са пресичали 
крайниците, а че ставало дума за основите. 
Както виждате, двете „тези" на Джингов и 
Михайлов взаимно се изключват, независимо 
че Дневникът е воден по разпореждането, едва 
ли не под диктовката на Ст. Михайлов. 

Изправени сме пред трудната, да не кажа, 
невъзможна задача да решим кой от двамата 
ни спестява истината (да не употребявам думата 
лъжа) — Г. Джингов или неговият ръководител 
Ст. Михайлов? Съществува само един възмо-
жен отговор, а той е, че единственият 
документ, на който можем да се позоваваме в 
случая, това е Дневникът на разкопките. 

Подтикнат от благочестивото желание да 
избави своя старши колега от фиаското, пред 
което едтп текст в неговия Дневник го бе 
изправил, Джингов провъзгласи, че си е 
мислил за колове, а писал „дупки", че костите 
били пробити и т. н., но утре той би могъл да 
се досети, че на десният крайник на скелет 
№ 95 е имало и гривна с надпис, че скелетът не 
е на Левски. Кой може да му попречи да си 
припомни и това? 

Не, уважаеми другари! Старанията, на 
някои непременно да спасят „честта на пагона" 
наистина стават безогледни и е време да им се 
даде сериозен отпор. 

А сега няколко допълнителни съображения, 
по същество, относно опитите за късна поправ-
ка в Дневника на Г. Джингов. 

Първо. В записката си от 25 май 1956 г. 
Джингов пише в Дневника, че е разкрил 
цялостно погребение, и отбелязва, че „долната 
дясна част на скелета (крайника) е счупен от по-
рано". При откриването на скелета, когото 
нарекохме „Обезглавеният", Джингов със съ-
щата педантичност вписва, че между събраните 
кости имало и един „свински зъб" и дори го 
снабдява с инвентарен № 42! Виждате с каква 

168 



прецизност е работил той. Може ли да се 
очаква, че тъкмо при описанието на скелет 
№ 95, за когото всички са знаели, че може да е 
на Левски, той да се е разсеял? Напротив, 
логично е да е подходил дори с по-голяма 
взискателност, като имаме предвид и повише-
ното внимание към въпросния скелет поради 
опитите за „мистификация" от проф. Гяуров. 
Може ли при това положение да се допусне, че 
точно при скелет № 95 обичайната прецизност 
на Джингов му е изневерила и той е пропуснал 
да отбележи счупването на цели две кости — 
двата долни крайника на скелет № 95, което би 
било най-категорично доказателство срещу 
„мистификацията" на проф. Гяуров, че скелет 
№ 95 може да е на Левски? Ако Джингов го 
беше пропуснал, щеше ли Ст. Михайлов, който 
е разпореждал какво да се пише в Дневника, да 
не документира установяването на този наис-
тина решаващ фактор? 

Второ. Ст. Михайлов поставя погребението 
„под олтарната трапеза" в хронологически 
пласт „между VI—VII и края на XIV, началото 
на XV век". На друго място той пише за скелет 
№ 95, че е „най-разложеният скелет, не само 
между скелетите в олтара, но и между всички 
скелети, открити във и около църквата" и че: 
„Всичко това е указание, че е най-ранният 
скелет в олтара". Щом е най-ранен, това 
означава, че е по-ранен и от скелета, открит 
под олтарната трапеза на „Св. Петка Самар-
джийска", който е вместен (от Михайлов) в 
хронологическите рамки между VI и XV век. С 
други думи, може да се очаква, че скелет № 95 
може да е престоял във влажната почва до 
изграждането на църквата „Св. Самарджий-
ска", т. е. цели девет века, и затова е бил така 
силно разложен, едва ли не—станал на прах. 

Но тук се изправяме пред нова загадка: 
възможно ли е през долните крайници на 
престарелия и вече „скапан" ранновизантийски 
скелет да са били зачукани два десетсантимет-
рови дървени колове, без да го направят на 
прах? В своето изказване археоложката Виоле-
та Нешева се постара да обясни, че скелетите, 
по-стари от 80—100 години, са „толкова 
крехки, че само с едно леко докосване с четчица 
или нещо друго могат да се разрушат". Да 
смятаме ли, че за ранновизантийския скелет 
№ 95 това не се отнася, т. е. че коловете са го 
отминали, без да го разрушат? 

Трето. Обръщам внимание върху скица 
№ 31, където Джингов е нарисувал двете 
коленни кости, както се казва, непокътнати, 
въпреки че едната (дясната) би трябвало да 
бъде пречупена над коляното, ако е вярна 
късната поправка на Джингов върху текста от 
13 юни. Цяла е и дясната, цяла е и лявата 
бедрена кост въпреки твърдението, че през 
нейното коляно е преминал седем или десет-
сантиметров дървен кол. Как може да се 
обясни тази съвършена цялост на бедрените 
кости? Или и тук трябва да вярваме, че 
Джингов е гледал едно, а е нарисувал друго? 

Освен това и двете бедрени кости свършват 

с по една кръгла дупка. Не вярвам Джингов да 
започне сега да твърди, че това не са дупки от 
изгнилите колове, а дупки в костите. 

И така: опитите за късна поправка на текста 
от 13 юли в Дневника на Джингов са явно 
несъстоятелни. И от изказването на Джингов 
на 14 септември остава достоверно само едно, 
че двете дупки от колове при крайниците на 
скелет № 95 са се намирали под тях. Други 
изводи след това безспорно установено поло-
жение не могат да се направят, освен че 
покойникът, на когото принадлежи скелет № 
95, е внесен след строежа на църквата. 

Излишно е след всичко това да се занима-
ваме запълнени ли са били дупките от колове 
или не. И Джингов, и Михайлов в последната 
фаза на спора са на становището, че са били 
частично запълнени, като отдават това на 
различни причини, без никой от двамата да ни 
е представил досега доказателство, че частич-
ното запълване не било причинено при израв-
няването на дупка за полагане „краката" на 
скелет № 95. 

По изказването на д-р Петър Боев 

Въпросът за антропологичната експертиза 
на д-р П. Боев е разгледан най-подробно от 81 
до 90 с. на моята книга „Последните мигове и 
гробът на Васил Левски", затова няма да 
повтарям вече изложените върху нея доводи, а 
ще се огранича с обсъждането на последните 
(засега) „показания" по експертизата на д-р 
Боев. 

Ще започна от писмото на д-р Боев, 
отправено до комисията на БАН, възглавявана 
от акад. Д. Косев, по издирване гроба на 
Левски (писмото е от лятото на 1984 г.). В това 
писмо се твърди, че разгледаните от д-р Боев 
скелети в олтара на „Св. Петка Самарджий-
ска" били пет. Били „непокътнати", били 
„стари". Липсвали „видими остатъци от орга-
ническа материя, която прави скелетите мазни 
на вид". Най-младият бил „на 50 години". 
Никой от скелетите не бил на Левски. Четири 
пъти в това писмо д-р Боев е заявил, че е бил 
заведен да види петте въпросни скелета от 
църквата „Св. Петка" през „месец юли (и даже 
по-късно)". 

А сега да припомним, че разкопките в 
,;Св. Петка Самарджийска" приключват на 14 
юни и скелетите са вече прибрани и започва 
засипването на ямите. И така, през юли д-р Бо-
ев не е могъл да види нито един от скелетите. 
А той твърди, че и петте са били „непокътна-
ти", т. е., че ги е разгледал по местата им. 
Изводът може да бъде само един: при подобно 
противоречие на подобна експертиза не е 
възможно да се доверим. 

На обсъждането на 14 септември д-р Боев 
обясни, че скелетът (става дума за скелет № 95, 
за когото се е смятало, че е на Левски) е бил 
открит предния ден (вж. Стенограмата). Освен 
това, че още при започването на разкопките в 
къщата на болния д-р Боев отишъл Гяуров „с 
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написано на циклостил едно изложение..., че 
евентуално в тази църква е може би погребан 
Левски", от което д-р Боев останал с впечатле-
ние, че проф. Гяуров се е готвил много 
сериозно, а „не в последния момент, както 
съобщили някои при обсъждането" (става дума 
за изказването на Джингов. (Припомняме, че 
разкопките започват на 8 май, значи срещата 
Боев — Гяуров в дома на Боев е станала около 
тази дата.) 

„Аз прегледах четири скелета —каза д-р 
Боев. На трите скелета имаше ясно, добре 
запазени в антропологическо отношение че-
репи, че да може да се определи расовата 
типология". На единия от скелетите „зидът 
пресича/л/ краката". 

След всички тези предварителни обяснения 
д-р Боев заключава: „Първо, скелетите не 
могат да бъдат на Левски — визуално, което 
всеки антрополог го прави и не само антропо-
лог, а и всички баби, които се въртят около 
църквите". Скелетите освен това били „сухи". 

„Видимо, визуални бяха стари" 

Следват разсъждения, че никой от тях не 
спада към расовата типология на Левски. Най-
сетне, че трите скелета (четвъртият бил разру-
шен) д-р Боев определя, че са били на 50 
години. 

Би настъпил истински хаос, ако сравним 
това изказване на д-р Боев с няколкото пре-
дишни негови изказвания, затова пристъпвам 
към анализа само на изказването му по време 
на обсъждането. 

Първо. Започвам с най-важното: д-р Боев 
твърди, че правил експертизата си на следния 
ден след откриването на скелет № 95. И тъй 
като откриването на скелета е станало на 30 
май, явно е, че д-р Боев се е явил на 
„местопроизшествието" на 31 май 1956 г. 
Тогава обаче, ако съдим от Дневника на 
Джингов, в олтара на „Св. Петка Самарджий-
ска" се е намирал само скелет № 95 и частично 
разкритият скелет от дясната половина на 
олтара, когото нарекохме „Обезглавеният". 
Може да става дума значи най-много за два 
скелета, но в никакъв случай — за пет. При 
това никога в олтара на църквата не е имало 
едновременно повече от два скелета, защото 
скелетът под престола е бил открит на 9 юни, 
когато вече са били извадени скелет № 95 и 
„Обезглавеният". 

Явно твърдението на д-р Боев, че е 
прегледал четири скелета, е напълно произ-
волно. 

Второ. От двата скелета, които на 31 май 
д-р Боев е могъл да види, единият не е имал 
глава („Обезглавеният"), а на втория—скелет 
№ 95, черепът е бил наполовина разрушен, 
както се вижда от неговата снимка. При това 
положение твърдението на д-р Боев, че три от 
скелетите имали „ясно добре запазени в 
антропологическо отношение черепи", е явна 
измислица. Освен това състоянието на черепа 

на скелет № 95 е такова, че по него изобщо не е 
възможно да се определи расовата типология 
на покойника, за което е потребно черепът да 
бъде цял заедно със скулите. Това означава, че 
даже д-р Боев да е виждал скелет № 95, той не 
е имал възможност да определи расата на 
покойника. 

Второто основание да оцени скелетите като 
„стари" е, че били сухи (изразът е „визуално 
бяха стари"). „Визуално" значи „видимо", 
което ще рече: оценката на качеството „ста-
рост" е станала на око, с поглед. Думата 
„визуално" д-р Боев споменава на два пъти и 
добавя, че този способ знаят всички баби, 
които се въртят около църквата. Следователно 
не остава никакво съмнение, че скелетите, или 
по-точно скелет № 95 е бил преценяван само 
на око. 

Даже ако визуалната, окомерната, бабеш-
ката оценка на скелет № 95 е била действител-
но извършена, тя в никакъв случай не може да 
се смята за надеждна и категорична. Въпросна-
та оценка може да е само приблизителна, а и 
много относителна по простата причина, че 
един скелет, преседял във влажна черноземна 
почва, поради усиленото гниене в този вид 
почви деградира много по-бързо от скелет в 
суха почва, така че 100-годишен скелет може да 
изглежда хилядогодишен в зависимост дори 
само от почвата. При това положение окомер-
ната оценка на д-р Боев, даже ако е била 
направена, повтарям, губи въобще каквато и 
да било сигурност. 

При тези съображения, обстоятелства и 
факти едно може да се каже със сигурност: 
даже да приемем, че д-р Боев е посетил 
църквата „Св. Петка" на 31 май и е видял 
скелет № 95, на визуалните му заключения в 
никакъв случай не бихме могли да се доверим. 
При това сам д-р Боев в едно свое изказване 
твърди, че преди да отиде да гледа скелетите, 
той се отбил при Ст. Михайлов, който му 
обяснил, че се касае за ранновизантийски 
скелети. Явно д-р Боев се е отправил към 
олтара добре подготвен за една предварително 
изречена „присъда". 

Освен това, как да си обясним липсата на 
протокол за експертизата и възможно ли е да е 
имало протокол, да се подкрепя в него тезата 
на Ст. Михайлов и този тъй важен документ да 
се „изгуби" някъде из архивите на АИМ? 
(Припомням по този повод изказването на 
Ст. Михайлов, че той изобщо не е виждал 
подобен протокол.) 

На всичко отгоре във в. „Пулс" от 26 април 
1981 г. д-р Боев изрично обяви, че той никога 
не е виждал скелета на снимката, публикувана 
от Ст.  Михайлов през 1961 г.  Когато на 
14. IX. 1985 г. припомних на д-р Боев този 
факт, той обясни, че черепът от снимката на 
скелет № 95 той не е виждал никога, но че е 
виждал този скелет с цял череп, а след това 
може костите му да са паднали след почиства-
нето и по-късно да са били сглобени, подлепе-
ни. Когато изричаше това фантастично обяс- 
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нение, д-р Боев не знаеше отбелязания в 
Дневника на Джингов факт, че скелет № 95 е 
бил фотографиран веднага след цялостното му 
разкриване, още на 31 май, същия ден, когато 
д-р Боев е гледал скелета. Така че не е 
възможно д-р Боев да е виждал скелет № 95 с 
друг череп върху шията освен този на снимка-
та. Но дори само визуално (от пръв поглед) на 
снимката на скелет № 95 може да се види, че 
сглобяването на разрушената лицева част на 
черепа не би могло да бъде извършено дори от 
факир с ранг на мистер Сенко, като се има 
предвид, че горната и долната челюст (както 
личи на снимката) наподобяват счукан ориз. 

И Ст. Михайлов, и Г. Джингов чуха стран-
ната хипотеза на д-р Боев за възможното 
сглобяване на черепа на скелет № 95, запазвай-
ки пълно и благоразумно мълчание. Мълчаха и 
тъй взискателните към науката членове на 
Средновековната секция при АИМ. И сега 
имам чувството, че бях на цирк и гледах една 
от ония въртележки, на които се поставят 
разни привлекателни предмети — шоколади, 
гребенчета, свирки, макарички, ножчета и пр. 
Завърта се въртележката, стреля се в нея и 
което улучиш—дава ти се като печалба. 
Докато слушах д-р Боев, имах чувството, че 
въртележката се върти, а той стреля и каквото 
улучи, това ни поднася. Да използуваме 
подобна въртележка при решаването на спор-
ния въпрос за гроба на Левски, това би 
означавало да сме изгубили всякаква научна 
мярка и да станем съучастници в цирка на 
д-р Боев. 

Заключение. Антропологична експертиза в 
научен смисъл върху скелет № 95 (на Левски) 
не е имало и тя не .момее да служи като довод 
за оспорване възможността скелет № 95 да е 
на Левски. 

Ще споделя накрая едно незаличимо за мен 
впечатление от обсъждането в Секцията по 
средновековна археология при АИМ. То не 
влиза в доказателствената част на моето 
изложение, то е само впечатление. Ако съдя по 
изказванията, се оказа, че всички участници са 
чели моята книга „Последните мигове и 
гробът на Васил Левски", в т. ч. и председател-
ствуващият Д. Овчаров, всички са запознати с 
предишните върли, ще ги нарека, противоречия 
в становищата на д-р П. Боев по прословутата 
антропологична експертиза. Всички бяха сви-
детели на неговото изказване на 14 септември, 
както и на отговорите на моите въпроси. Но 
никой от тези „обективни" специалисти не 
сметна за необходимо да вземе едно подоба-
ващо отношение към този въпрос. 

Много тъжно заключение би могло да се 
направи, ако се приеме, че те не са разбрали за 
какво става дума. Още по-тъжно е, ако са 
разбрали за какво е дума, но в името на 
професионалния сговор и общата цел — да 
„размажат" моята книга (както един от тях се 
беше изразил преди обсъждането) — никой не 
обели зъб за „експертизата" на д-р Боев, на 
това „научно" по своето съдържание и цел 
обсъждане. 

По изказването на Магдалина'Станчева 

М. Станчева започна с това, че тя не се 
счита за отговорна за разкопките на „Св. Пет-
ка Самарджийска", защото по това време не е 
била нито ръководител, нито участник в 
разкопките. 

А ето едно друго изказване на др. Станчева 
от 1983 г. (протокол на Комисията при БАН от 
19 април 1983 г.), което, струва ми се не 
съвпада точно със сегашното (цитирам): „Ще 
се изкажа като единствен свидетел, който с 
очите си ги е видял (костите — б. Н. X.). 
Когато се появи скелетът, Ст. Михайлов ни 
покани да го видим. Аз съм го видяла с очите 
си. Краката влизаха под зидовете на църквата. 
... Ние го гледахме, мерихме..." и т. н.  

Мисля да е ясно, че макар др. Станчева да 
не е била ръководител и в екипа на експедици-
ята, тя не само е гледала, но и мерила, което 
все пак говори и за някакво нейно участие. 
Искам да кажа, че тя е имала повод да се 
заинтересува от съдбата на скелета след 
приключването на разкопките. 

След току-що цитираното изказване на 
др. Станчева пред комисията, оглавявана от 
акад. Д. Косев, на неговия въпрос: „Могат ли 
да се намерят костите", тя отговаря (цитирам): 
„Всички кости, открити по време на разкопки, 
ние изпращаме в пакети в Института на Боев. 
Когато един ден запитах какво става с тях, 
лаборантката на Боев ми отговори, че поради 
това, че мишки са изяли опаковките, костите са 
разбъркани и не стават за работа. В заключе-
ние— аз не мога да смятам, че връзката 
гроб — църква съществува." 

Сравнете сега този цитат с писаното в 
моята книга „Последните мигове и гробът на 
Васил Левски" (138—139 с.) и си направете 
заключение, има ли нещо недобросъвестно в 
направения от мен преразказ, както М.Стан-
чева ме упреква. М. Станчева се сърди, че тези 
нейни думи нямали нищо общо с църквата 
„Св. Петка Самарджийска" и с намерените там 
гробове, а се отнасяли за костите, разкопавани 
от „Площад 9 септември". Ами щом акад. Ко-
сев пита за костите, намерени в „Света Петка 
Самарджийска", и щом М. Станчева завършва 
изказването си, че според нея връзката гроб-
църква не съществува, не е ли пределно ясно, че 
тя има предвид и костите, намерени в „Св. Пет-
ка Самарджийска"? 

Др. Станчева ме упреква, че нейната роля в 
тежката борба за опазване на старините в 
София е „омаловажена" в моята книга с 
няколко фрази, което не е вярно. Инак аз не 
бих наричал Станчева в книгата си „известна 
археоложка и радетелка за опазване на антич-
ните ценности на подземна София (с. 140 от 
цит. кн.). Що се отнася до писаното от мен, че 
повече плачем за римските и византийските 
калдаръми и мозайки, отколкото за среднове-
ковните ни старини, това е самата истина. При 
възможност ще подкрепя казаното, ако по-
трябва, с достатъчно тъжни и дори печални 
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примери, засягащи не само София, а и цялата 
страна. 

Съобщението на М. Станчева, че съставе-
ната от проф. Гяуров анкета за костите на 
Левски датира от 1952—1953 г., т. е. много 
преди започване разкопките на „Св. Петка 
Самарджийска", представлява много ценна 
информация, но не мога да приема (в никакъв 
случай) за принос към истината намеците й 
относно разказа на Мария Поппавлова, публи-
куван в в. „Мир" през 1937 г. А именно, че 
всичко това било свързано с желанието на 
Мария Павлова църквата „Св. Петка Самар-
джийска" да се направи „свещена чрез поста-
вянето на свети мощи, чрез свързването й с 
погребан или поставен там" велик като Левски 
човек. 

Но питам др. Станчева откъде би могла да 
знае Мария Поппавлова, че желаните от нея 
свети мощи (т. е. костите на Левски) се 
намират под олтара на същата църква, за да ги 
оповести пред целия български народ? Освен 
ако предположим, че тя е закопала там скелет 
№ 95 с умисъл да го оповести някога като 
скелет на Левски. Нека ми отговори М. Стан-
чева допуща ли такова нещо, а ако не допуща, 
с какво ще обясни съвпадението и връзката 
между „предсказанието" и археологическия 
факт през 1956 г.? На писаното от Павлова 
можем и да не вярваме, да не го приемаме като 
факт; на разкрития през 1956 г. скелет също 
можем да не вярваме, че е на Левски, но когато 
тези два отделни факта съвпаднат, това 
поражда, по силата на възникналата логическа 
връзка, едно неоспоримо научно доказател-
ство. 

Ако някъде греша, моля др. Станчева да ме 
поправи! 

След като изказва съображенията си по 
разказа на Мария Поппавлова, др. Станчева 
прави заключението, че и историята, и архео-
логията щели да загубят авторитет, ако без 
сигурни доказателства обявим църквата „Св. 
Петка Самарджийска" за гроб на Левски! 

Разбира се, че това е така. Но когато става 
дума за загубване на авторитет, има и още 
една алтернатива, а тя е, че авторитетът на 
съвременната археология е не по-малко за-
страшен, ако без сигурни доказателства се 
отсъди, че гробът на Левски не е в тази църква, 
и се отнеме възможността да се реабилитира 
българинът от обвинението, че е оставил 
Апостола на свободата в гробището за пре-
стъпници. От страх! (Както твърдят някои 
историци и археолози.) 

Ето защо очаквах от др. Станчева да 
анализира изложените в книгата ми за гроба 
на Левски доказателства — поне археологи-
ческите, но тя дори не се докосна до възловите 
моменти от спора. Даже в публицистиката 
така не се прави. Даже и там, когато се 
изправиш зад една кауза, се изисква не да 
кажеш каквото мислиш, а да го докажеш. Ето, 
в това отношение изказването на др. Станчева 
е според мен непълноценно. И ако все така 

върви, аз мисля, че научната репутация на 
някои съвременни археолози (не ги смесвам с 
археологическата наука като цяло) е наистина 
изправена пред една напълно реална, макар и 
недостатъчно осъзната засега опасност. 

Ще завърша моите бележки по изказването 
на др. Станчева с нейното „удивление" (думата 
е два пъти повторена), че в книгата си за гроба 
на В. Левски аз не съм използувал работата на 
осемнадесетчленната комисия при БАН, огла-
вявана от акад. Д. Косев, която през 1983/1984 г. 
се бе занимала и се беше произнесла по 
въпроса за гроба на Левски. 

Ето моят отговор по този въпрос: 
За работата на комисията, оглавявана от 

акад. Косев, научих от статията на акад. Хри-
стов във в. „Поглед" миналата година, про-
летта. Съобщението ме заинтересува във 
връзка с работата ми над една книга, свързана 
с живота на Левски. Скоро след това получих 
от Комитета за култура материалите, свързани 
с работата на комисията. Проучих тези 
материали, съпоставих ги с тези, които бях 
събрал, и установих неща, които силно ме 
смутиха. Първото бе свързано с антрополо-
гичната експертиза на д-р Боев. 

В писмото си до комисията д-р Боев четири 
пъти бе подчертал, че той е извършил своята 
експертиза върху скелетите в олтара на църк-
вата „Св. Петка Самарджийска" през юли и 
даже по-късно, а всички скелети, както е 
известно, на 13 юни са били вече прибрани и е 
започнало затрупването на разкопките. Въп-
реки това т. нар. експертиза на д-р Боев се 
оценяваше в протокола на комисията като 
едно от безспорните доказателства, че скеле-
тът, намерен в олтара на тази църква, отляво 
на престола, не може да е на Левски. Без да се 
обсъдят противоречията в писмото на д-р 
Боев, без да се вземе предвид и неговото 
категорично отричане във в. „Пулс" през 1981 г. 
че той никога не е виждал скелета от снимката, 
публикувана от Ст. Михайлов през 1961 г. 

Освен това на разговора на „кръглата 
маса" във в. „Работническо дело" проф. Ст. 
Михайлов бе цитирал нещичко от Дневника. И 
така стигнах до идеята да проверя има ли 
Дневник или няма. Оказа се, че има. Проф. 
Михайлов даде по телефона съгласие да го 
прегледам, акад. Балевски разреши да получа 
ксерокопие и така този Дневник влезе и в моята 
документация. Първото нещо, което с удивле-
ние и съжаление открих, бе, че комисията, 
възглавявана от акад. Косев, не беше дори 
чувала за подобен Дневник. В тази комисия бе 
обсъждан като Дневник на разкопките само 
Дневникът, воден от арх. Бобчев, за когото др. 
Станчева каза, че е бил в ръководството на 
експедицията с „равни права". 

Доказателствата, събрани от комисията, 
всъщност представени от застъпника на архео-
логията в тази комисия Д. Овчаров, бяха 
непълни и в много други отношения: не беше 
например доставен и гледан документалният 
филм   „Легенда   за   Левски",   излъчен   през 

172 



1980г., в който живите по това време участ-
ници в разкопките разказваха каквото знаят за 
костите и гроба на Левски. Сред тях беше и 
Д. Ризов, за когото има твърдение, че извър-
шил опит да „отвлече костите" в Църковния 
музей. Във филма бяха документирани също 
изказванията на Ст. Михайлов и на Г. Джин-
гов—двамата най-важни свидетели. Комисия-
та не разполагаше дори със Стенограмата от 
т. нар. кръгла маса във в. „Работническо дело", 
състояла се на 10. XI. 1981 г., на която и проф. 
Ст. Михайлов, и д-р П. Боев се бяха изказали 
твърде подробно все във връзка с гроба и 
костите на Левски. 

Аз прочетох в един от предварителните 
протоколи изказването на Д. Овчаров, което 
направо ме накара да изтръпна. То гласи: 
„Единственият документ за мен остава статия-
та на Стамен Михайлов, единствен изобрази-
телен материал—снимката в неговата публи-
кация. Внимателното разглеждане на снимката 
дава основание да се види, че скелетът е 
застъпен от зида на църквата. Това са нашите 
археологически възгледи." 

След това изказване идва и свидетелството 
на втория археолог в комисията—др. М. 
Станчева, че наистина и тя видяла с очите си 
как краката на скелета влизали „под зидовете 
на църквата". И въз основа на тези две 
изказвания — никъде другаде не забелязах да 
се обсъждат археологическите аспекти на 
спора за Левски, комисията бе сметнала, че 
има достатъчно основания, за да реши, • че 
скелетът отляво на олтара в църквата „Св. Пет-
ка" не може да е на Левски. 

Възникнаха и други въпроси, като напри-
мер: нима Д. Овчаров, председателят на 
Средновековната секция при АИМ, не знаеше 
за съществуването на втори Дневник на 
разкопките на „Св. Петка Самарджийска" — 
археологически, та не беше се погрижил да го 
включи в представената пред комисията доку-
ментация? Нима, ако Овчаров беше пропуснал, 
то проф. Михайлов, който е бил отлично 
осведомен за работата на въпросната комисия, 
не е счел за нужно да я подсети, че съществува 
Дневник на разкопките, а и сам да го връчи на 
комисията? Не са потърсени нито филмът, 
нито Стенограмата от „кръглата маса", защо? 
Като имах предвид колко нервно е реагирала 
Средновековната секция при АИМ на публика-
циите във в. „Пулс", за мене отговорът беше 
ясен: др. Д. Овчаров, който бе подписал някои 
от писмата (ако не се лъжа) до „Пулс", едва ли 
е имал намерението и желанието на сегашния 
етап на спора в комисията, възглавявана от 
акад. Косев, да се потруди да събере пълната 
документация по този въпрос. Той просто е 
предпочел да се задоволи само със статията на 
проф. Михайлов, и то без да е прочетена както 
трябва и да се отбележат в нея поне вътреш-
ните й противоречия. 

За мен бе ясно, че застъпниците на 
археологията в комисията, възглавявана от 
акад. Косев, макар и в различна степен, бяха 

злоупотребили с доверието на председателя и с 
доверието на останалите именити нейни чле-
нове и са я подвели към решение, което да 
преутвърди становището на Секцията по сред-
новековна археология при АИМ, изразено 
пред в. „Пулс" през 1981 г. При това положение 
беше вън от всякакво съмнение, че комисията и 
да е искала (в което не се съмнявам — нито за 
акад. Косев, нито за останалите й членове), не 
е имала възможност да вземе едно докрай 
издържано решение. Казвам докрай, защото 
там има и верни установки, като например, че 
Левски е погребан в „позорните гробища". 

Ето по тази причина сметнах, че не следва 
да обсъждам работата на комисията и да 
предизвиквам неоправдани срещу нея настрое-
ния, защото тя наистина е била подведена. И 
сега дори, на сегашния етап на спора, не бих се 
занимавал с работата на въпросната комисия, 
ако др. Станчева не ми беше поставила този 
въпрос от упор, а и протоколът на комисията 
не беше се изтъкнал от Д. Овчаров при 
встъпителното му изказване като документ, с 
който би трябвало да се съобразяваме. А може 
би сегашното изясняване ще е от полза, ако се 
направят опити решенията на комисията, 
оглавявана от акад. Косев, да бъдат употребе-
ни като своего рода „щит" в дискусията на 
сегашния етап. Тези решения — имам предвид 
археологическите аспекти на спора, не могат 
да имат научна стойност дори само поради 
факта, че нещата, свързани с действителната 
археологическа обстановка, въобще не са 
обсъждани. Та представете си, дори Дневникът 
на арх. Бобчев, не зная по чия вина, дали 
случайно или не, е бил разглеждан, без да има 
в него цели 20 страници (според както обяви на 
обсъждането Димитър Овчаров). Та нима, 
когато др. Овчаров е прелиствал този Дневник 
в комисията, не е забелязал, че това са горе-
долу само кориците на Дневника? И защо не 
обърна внимание, вместо да се правят язви-
телни бележки по адрес на арх. Бобчев, че 
Дневникът му е бил непълен, че е бил воден 
много небрежно и т. н., и т. н. 

С тези думи отговарям и на Д. Овчаров, 
председателят на Секцията по средновековна 
археология при АИМ, който още при встъпи-
телните свои думи на обсъждането на 14 
септември ми зададе въпроса, не познавам ли 
работата на комисията, възглавявана от акад. 
Косев, та съм я пренебрегнал в моята книга 
„Последните мигове и гробът на Васил Лев-
ски". 

По изказването на арх. Стефан Бояджиев 
Изказването на арх. Ст. Бояджиев беше 

съпроводено с показването на снимки, чертежи 
и диаграми. След като се запозная с тях по-
подробно, ще направя допълнително своето 
изложение. 

По изказването на Мария Овчарова 
Изказването на др. Овчарова беше кратко. 

В него тя засегна само един въпрос: че след 
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като прочела на един дъх обемистото изло-
жение на Ст. Михайлов от 76 страници, 
установила, че той притежава „белетристичен 
талант и логична мисъл, и понеже истината се 
ражда в спора", тя предлага този труд да се 
публикува. 

За логичната мисъл на проф. Михайлов 
имам свое схващане, различно от това на 
др. Овчарова. За всичко останало съм напълно 
съгласен. Белетристичният талант на проф. Ми-
хайлов сигурно е широко проявен в неговото 
изложение и аз също настоявам то да се 
публикува. Подир това, надявам се, ще бъдат 
обнародвани и бележките, които аз ще направя 
върху него, и така, в спора, убеден съм, както и 
другарката Овчарова, истината най-сетне ще се 
роди. 

По изказването на Людмила Дончева 
Др. Людмила Дончева беше си поставила 

(или бяха й поставили) задачата — в това не 
съм сигурен, да изтъкне, че може един 
покойник да е в плитък гроб и без ковчег и 
гробен инвентар, да е под наклон, главата му 
да е и наляво, и надясно, да е със и без глава и 
пак да е напълно редовен. От всичко това аз 
нито дума не оспорвам. Обръщам внимание 
само върху едно обстоятелство (предоставям 
на др. Дончева свободата да го приеме или не 
за „доказателство"), а то е, че всичко казано се 
отнася до средновековни некрополи от X—XIV 
век, а и за „всички некрополи, останали от 
първите 3—4 века след покръстването, когато 
не са били строго спазвани или усвоени 
христинските канони". 

Др. Дончева, когато е чела моята книга, 
изглежда не е стигнала до с. 127, където се 
вижда, че всички мои съждения за нормалност, 
редовност, криминалност и пр.са свързани с 
погребването на покойник, цитирам: „извър-
шено след изгниването на коловете, което ни 
препраща към време, много по-късно от края 
на XIV век, когато е била построена църквата 
„Св. Петка Самарджийска" (с. 127 от цит. книга 
за гроба на Левски). 

Това е време, когато християнските обичаи 
за погребване са били вече здраво установени, 
за същото време се отнасят и обичайните 
изисквания за редовност на един християнски 
гроб, изложени в трудовете на Д. Маринов, 
които цитирах в книгата си. Тъй че ние с 
др. Дончева просто сме се разминали с поне 
десетина века. 

Колкото до различията, които др. Дончева 
била видяла между скиците на арх. Бобчев и 
диапозитивите на арх. Бояджиев, тя е малко 
подранила да ме упреква, че не съм ги 
забелязал и обсъдил, по простата причина, че 
диапозитивите на арх. Бояджиев видях едва на 
обсъждането и не съм изразявал впечатлението 
си от тях. 

„Защо Бучински мълчал цели 21 години?" — 
пита др. Дончева. 

Страх го е било, затуй! Защото е бил на 
служба в АИМ, където виждате какво става, 

когато някои някому рече да засегне автори-
тета. На това отгоре, сами виждате, това е 
човек подтиснат, с определена страхова пси-
хоза. Освен това аз не виждам защо да е 
невъзможно през тези 21 години, докато 
Бучински не се е обаждал, той все още да не е 
бил докрай убеден в онова, което след това е 
написал в своите доклади. Не всички умове 
действуват еднакво бързо! 

Дончева обвинява Бучински, че измислил 
„версията за телените копчета", а защо не 
погледне в Дневника на Бобчев, за да види, че 
там, на самата дата 31 май, това е записано 
черно на бяло и даже с удивителна в скоби от 
помощник-ръководителя на експедицията. Ще 
обвините ли и Бобчев, че е фалшификатор, 
както вече го направи неговият признателен 
ученик арх. Бояджиев? И ще ми кажете ли защо 
всички главни опоненти на Ст. Михайлов, като 
проф. Гяуров и Бобчев, бяха обявени или за 
мистификатори, или за фалшификатори, а прав 
е само Ст. Михайлов, когото вие така добре 
плакнете със светена вода? 

Кой дава правото, и не само на др. Донче-
ва— тя всъщност най-деликатно се изказа, кой 
дава правото на всички, дето се изказаха 
против Бобчев и Гяуров, пък и срещу Бучин-
ски, да ги инкриминират като свидетели. 

Сърди се др. Дончева, че съм иронизирал 
твърдението на Средновековната секция, че 
АИМ било най-старото и авторитетно звено на 
БАН. Но какво друго да кажа за такава ачик 
хвалба. Кой наистина е степенувал досега 
звената при Академията по авторитет, за да се 
твърди такова нещо, и то черно на бяло? И 
защо археолозите проявяват такава необясни-
ма свръхчувствителност? Спирайки се на въп-
роса за датировката на гробовете, намерени в 
църквата „Св.Петка Самарджийска", Л.Дон-
чева каза: „Всеки археолог би датирал пласт от 
гробовете, в които няма други датиращи 
материали, с помощта на откритите няколко 
фрагмента — керамични или стъклени. Това 
може би учудва писателя и затова на с. 91 се 
чувствува лека ирония." Явно Л.Дончева се 
оказва твърде чувствителна към иронията, 
което й е попречило да вникне в същината на 
нещата, описани в текста на с. 91 от моята 
книга. А същината е в следното: Пласт от 
гробовете може да се датира само по два от 
тях, когато няма в останалите гробове подхо-
дящи за датиране материали. Надявам се, че 
по този пункт нямаме противоречие с др. Дон-
чева. Но ако тя се беше запознала и със 
следващата страница (93) от моята книга, 
щеше да знае за многобройните подходящи за 
датировка предмети, намерени и в останалите 
зидани и незидани гробове във и около 
църквата „Св. Петка Самарджийска", които аз 
поименно съм изброил. Това са все материали, 
подробно описани в Дневника на разкопките, 
доказано свързани с погребенията, характерни 
за датиране предмети: тухли, керемиди, парче-
та от водопроводни тръби, копчета, късове 
плат, монограми и дори монети. Защо др. Дон- 
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чева се сърди на мен, че иронизирам, а не се 
сърди на своя колега Ст. Михайлов, че не е 
използувал тези драгоценни находки, а на това 
отгоре ги е й загубил? 

Добре е сторила др. Дончева, че се изказа 
даже по такива незначителни моменти от 
спора, какъвто е въпросът за моята „пресилена 
ирония", а подминава съществени противоре-
чия в позицията на Ст. Михайлов, посочени в 
моята книга, по които тя също би могла да 
вземе отношение. В моята книга са изброени 
тези многобройни противоречия — всички ли 
са незаслужаващи внимание? И как да си 
обясним факта, че не само тя, но никой не се 
докосна до нито една от слабите страни в 
позицията на Ст. Михайлов, ако не за да я 
опровергае или изясни, поне да я потвърди. С 
какво друго можем да си обясним това 
странно, неприсъщо за едно научно обсъждане 
явление, освен с предварителен и повторно 
проявен професионален сговор да бъде спасена 
„честта на пагона" на всяка цена. Всичко това 
може да се докаже, даже без човек да има 
магията на публицист, както вие се изразявате, 
дори само като прослуша магнитофонния 
запис от обсъждането и прочете Стенограмата. 

По изказването на Йорданка Чангова 
Книгата ми за гроба на Левски била според 

др. Чангова „дилетантска", „любителска". 
Съгласявам се с тези квалификации без възра-
жение и припомням на др. Чангова (без да 
правя никакъв паралел), че едни от най-
големите археологически открития на времето 
са направени от един пълен дилетант в 
археологията — Хайнрих Шлиман. Освен това, 
понеже често по време на обсъждането се 
твърди, че като дилетант, без археологическо 
образование не би трябвало да се занимавам с 
археологически въпроси, ще попитам др. Чан-
гова: Нима проф. Ст. Михайлов има археоло-
гическо образование? Ако се вярва на справоч-
ника, той е по образование изкуствовед, а не 
археолог. Др. М. Станчева е завършила класи-
ческа филология, а не археология — трябва ли 
да ги упреквам, че въпреки това те са се 
занимавали през целия си живот с археология? 

И още една бележка: спорът за гроба на 
Левски не е само археологически. След уни-
щожаването (или загубването) на всички ске-
летни и други находки и снимки от разкопките 
през 1956г. в църквата „Св. Петка Самар-
джийска" датировката на скелет № 95 (на 
Левски) може да бъде извършена само с 
помощта на инженерно-техническите данни, 
които се съдържат в скиците на помощник-
ръководителя на експедицията — арх. Сава 
Бобчев. А това налага археолозите да отстъпят 
първо място при обсъждането на архитекти и 
инженери геодезисти. 

Що се отнася до мен (любителя, както ме 
назова Чангова), аз имам завършен универси-
тетски курс по геодезия и висша математика, и 
поне в това отношение мисля, че съм по-добър 

специалист както от др. Чангова, така и от 
всички членове на Секцията по средновековна 
археология. 

Целия остатък от изказването си Чангова 
посвети на датирането в археологията, колко 
то било безкрайно трудно, ако не и най-
трудното от всичко друго. Съгласен съм. 
Нямам възражения, когато се говори изобщо. 
В моята книга обаче се обсъжда конкретен 
опит за датиране на скелет № 95 от проф. Ст. 
Михайлов. И изходът от това обсъждане 
зависи, както вече казах, от инженерно-
техническите зафиксирани данни на 12. VI. 
1956 г. в чертежите на арх. С. Бобчев. 

По изказването на Станислав Станилов 
Според Станилов разликите в онова, което 

е написал в Дневника си Г. Джингов, и 
писаното от Ст. Михайлов не били съществени. 
Този вид разлики не са „слабост в нашата 
работа" — заяви той. Ще попитам Станилов 
(дано имам удоволствието да чуя отговора): 
Възможно ли е да се определи разликата в 
изказванията на двама души, ако тези разлики 
не са конкретно назовани? Станилов заяви 
още, че той също има опит в разкопаването на 
гробове и твърди, че от „пръв поглед" можело 
да се разбере (за гроба, свързан със скелет 
№ 95), „че това е редовно християнско погре-
бение и в това не може/ло/ да има никакво 
съмнение". Ст. Станилов явно не е виждал 
скелет № 95 на „живо", за да се е убедил 
веднага, че това е редовно християнско погре-
бение, а съди по снимката на скелет № 95. На 
снимката обаче не се виждат долните крайници 
на скелет № 95. Ами, ако се докаже, че те са 
наистина пъхнати в дупка, издълбана в антич-
ния зид? Няма ли да се окаже, че погребението, 
все пак, не е съвсем редовно? Защо Станилов 
избързва, а не се вгледа по-дълбоко в проб-
лема. 

Ст. Станилов прави обширни (и уместни) 
съждения по въпроса, може ли ръцете на скелет 
№ 95 да бъдат така сгънати, както се вижда на 
снимката на скелет №95, ако са на човек, 
свален от бесилото. Всичко зависи от това, 
кога е бил свален от бесилото и кога е заровен 
в „позорните гробища". По този въпрос знаем 
със сигурност, че Левски е бил обесен около 8 
часа заранта, а „стоял на въжето до пладне". 
След това бил заровен. Заравянето е било 
извършено, най-вероятно, от двамата българи-
кацари, които са го закарали до мястото с 
каруцата на единия от тях. Напълно нормално 
е като християни, които знаят кого заравят, 
при полагането на мъртвеца да са му сгънали 
ръцете, както се върши това по християнски 
обичай (и както виждаме на снимката). Сгъ-
ването в такъв случай е станало, най-вероятно, 
между часовете 8 и 14, около шест часа след 
смъртта, когато меките тъкани все още са били 
достатъчно еластични. В това положение, но 
вече вкочанен, са го изровили Христо Хамбар-
ков и неговият помощник — през нощта след 
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обесването. Ако пък са го изровили на 
следващата нощ, което не е изключено, тогава 
меките тъкани на мъртвеца са били отново 
меки, както преди обесването. 

Не казвам, че точно така е станало, но че е 
напълно възможно да е станало именно така. 
Така че съвсем не се е налагало на погребвани-
те в олтара на църквата „Св. Петка Самар-
джийска" да режат на Левски сухожилията, за 
да сгънат ръцете му по начина, както ги 
виждаме на снимката на скелет   № 95. 

Следващата част от изказването на Стани-
лов се превърна в целенасочена психологическа 
атака. Той обясни защо по време на обсъжда-
нето по-младите като него подхвърляли реп-
лики и се възмущавали, но това било само от 
професионална гледна точка, задето съм на-
ругал „по най-безобразен начин" археолозите, 
които „българският народ сто години храни и 
облича", за да могат историците да пишат 
неговата история, „това показва тотално 
неуважение към нашата среда", заяви Стани-
лов и след това потвърди, че „няма никакъв 
комплот", а проф. Стамен Михайлов „е добро-
съвестен професионалист от висок ранг". 

Писаното за археолозите от Средновеков-
ната секция при АИМ в моята книга се намира 
на с. 108, където аз наистина упреквам члено-
вете на Секцията по средновековна археология, 
че макар да са в по-голямата си част 
авторитетни учени, не са обърнали внимание 
на ярките, явните противоречия в тезата на 
Ст. Михайлов за костите и гроба на Левски и 
са направили сговор, за да спасят „честта на 
пагона". Къде е тук „наругаването", и то по 
най-безобразен начин? Та не е ли истина, че 
членовете на Секцията са си затворили очите за 
всички противоречия и грешки в позицията на 
Ст. Михайлов? Та ето сега на обсъждането, 
състояло се на 14 септември 1985 г., се повтори 
буквално същото! Петнадесет души говориха и 
нито един нито с дума или намек не пожела да 
обсъди, макар и от приличие, макар и -
ЧаетйЧКОт--явните ^слабости д позицията на 
колегата си Михайлов. Не е ли това „сговор", 
все едно обмислен, организиран или спонтанно 
възникнал като първосигнална реакция срещу 
намесата „отвън". 

Вярно, че сто години българският народ 
храни и облича (и финансира) археолозите. И 
тъкмо затова не би трябвало да им се прости, 
когато професионалното им честолюбие ги 
подкара към субективно решение на някои 
засягащи цялото ни общество проблеми. 

Колкото до оценката на Станилов за  
Ст. Михайлов, че е „добросъвестен професио-
налист от висок ранг", нищо чудно. Той 
определя ранга на Ст. Михайлов като „ви-
сок"— всичко зависи от доброто желание и 
професионалното равнище на самия Станилов, 
на когото ще задам само един въпрос: що за 
професионализъм е това— да откриеш скелет, 
за когото се твърди, че е на Левски, и да 
закопаеш костите му (ако е вярно казаното от 
Д. Овчаров), унищожавайки с тях и едно от 
основните доказателства на кого са тези кости. 

След това да „изгубиш" всичките 142 находки 
от разкопките заедно с цялата документация! 
Оставям настрана хаоса от противоречия, в 
които високият професионалист Ст. Михайлов 
изпадна при опитите да защити своята обре-
чена позиция. Що за професионализъм е да 
твърдиш черно на бяло, че един скелет (става 
дума за скелета на„Обезглавеният")може да 
бъде отхвърлен от една гробна яма в друга по 
време на строеж и да не се размести нито една 
костица. Ако всичко това Станилов нарича 
висок професионализъм, не зная на какво ли 
могат да бъдат способни по-обикновените 
(като Станилов) професионалисти. 

Станилов ме упрекна, че на обсъждането не 
съм могъл да отговоря на нито един аргумент, 
забравяйки, че на обсъждането поради липса 
на време аз въобще не съм имал намерение да 
се изказвам. 

На обсъждането на 14 септември 1985 г. аз 
попитах Станилов по какъв начин е построен 
престолът в дълбочина 120 ст от каменния под 
(85 ст от тухления под), без да се повредят по 
време на строежа черепът и десните раменни 
кости на скелет № 95, като се има предвид, че 
те са долепени до подпрестолната каменно-, 
зидова основа, ако се съди по снимката на 
скелета. Станилов отговори, че всички знаели 
как става това, и посочи за пример „крепост-
ната стена в Плиска". Основите й били строени 
в темел (траншея) и субструкцията се „изли-
вала" в него, без да се разширява изкопът 
встрани. Арх. Бояджиев потвърди с готовност, 
че това всички го знаели. 

А сега ще припомня на Станилов и 
Бояджиев, че „субструкция" в темела на 
престола не е „изливана", а олтарният камък с 
размери 66/66 и височина 40 ст (според мерките 
на Джингов) е положен върху „зидария от 
речни камъни без спойка". Следователно ще 
трябва да приемем, че въпросната зидария е 
направена, като са хвърляни камъните отгоре. 
Не е изключено подобно нещо да направено, 
но идва по-трудният нротЗлем — как в 
изкопания трап е бил спуснат и наместен 
монолитният каменен блок с размери 66/66 и 
височина 40 ст и тежест около половин тон? 
Ако приемем, че трапът е бил разширен даже 
само с 5ст, той неминуемо би се врязал в 
горната част на скелет № 95. Ако приемем, че 
трапът е бил точно изрязан с размери 66/66 ст, 
тогава моля Станилов да обясни, та макар и с 
помощта на арх. Бояджиев, как е било възмож-
но монолитният каменен блок да бъде спуснат 
в тази точно изрязана по размерите на камъка 
дупка. 

Па изказването на Живка Въжарова. 

Др. Въжарова започна с това, че фактите в 
социалистическа България имали голямо зна-
чение и след това заяви, че казаното от 
археолозите „е напълно подкрепено с научната 
висота на нашата археология. И не на нашата 
само,  а и на  цялата световна  археология". 
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Защото „даже някои малки грешки да са 
допуснати през 1956г., сега ние/се/защитаваме 
в 1985 г., когато толкова много успехи има в 
археологията в света. И най-големи успехи, 
трябва да ви кажа, по изучаване на некрополи 
имат в Съветския съюз, Чехословакия, Югос-
лавия и България. Следователно не могат 
археолозите тук (в България — б. Н. X.) да 
грешат!". 

Това бяха доводите на др. Въжарова, за да 
подкрепи казаното за моята книга от нейните 
колеги археолози по време на обсъждането на 
14 септември. Археолозите, значи, не могат да 
грешат. Следователно не е само папата 
безгрешен. 

По изказването на Маргарита Ваклинова 

М. Ваклинова откровено заяви: „Всички 
сме развълнувани и сме ядни. Ядни сме, 
защото ние сме оскърбените". По-нататък тя 
каза,че не е трябвало да създавам настроение 
срещу Ст. Михайлов, като засягам въпроса за 
неговото отношение към Плиска, Калояновия 
пръстен и пр. Това били „вътрешнонаучни 
спорове". Всичко това били „вътрешни отно-
шения", които „обществото не е редно даже в 
много случаи да знае". 

Може и да не е редно обществото да знае за 
всички вътрешнонаучни спорове (върху това 
трябва да се помисли), но има вътрешнонаучни 
спорове, които силно засягат обществения 
интерес и поради което не могат в никакъв 
случай да бъдат обявявани за табу, особено 
когато това е свързано с рискове за тяхното 
погрешно решаване. Точно такъв е въпросът за 
гроба и костите на нашия национален герой 
Васил Левски. Тоя въпрос в никакъв случай не 
може да е само археологически и само 
исторически, това е въпрос (казах и повтарям) 
от най-широко обществено значение. Абсурдно 
е разискванията по този въпрос да бъдат 
обявени за „вътрешнонаучен спор". 

Може би тя нямаше какво повече да каже 
по спора и без да влиза, както очаквах, в 
тънкостите му, обяви, че вярва на своите 
колеги. „Че ние всички им вярваме." (Надявам 
се, че под „всички", тя разбираше всички 
изказали се на обсъждането археолози, което 
не беше никаква изненада. „Ако не си вярваме 
в науката (завърши Ваклинова), ние значи сме 
подлеци." 

Ще попитам Ваклинова, щом археолозите 
така тотално си вярват, тогава защо възникват 
техните вътрешнонаучни спорове? Не намира 
ли тя, че като спорят отвреме навреме, те 
отвреме навреме стават и „подлеци"? И какво 
значи това „ние всички си вярваме"? Ако е 
вярно, то означава пълно научно разложение и 
безпринципност. 

В науката не е достатъчно да кажеш 
„вярвам". Много по-важно е да кажеш защо. А 
това именно не чух от др. Ваклинова. Голата 
вяра има приложение единствено в религията, 
а  в   науката  това  е  напаст!   Жалко,   че  на 

обсъждането на 14 септември аз бях свидетел 
(по признанието на Ваклинова) именно на 
такава гола вяра! 

По изказването на Виолета Нешева 

Тя подкрепи д-р Боев, че костите в гробове 
от 80 до 100 години „розовеят" и са мазни, 
докато сухите кости (по-старите) „са толкова 
крехки, че само с едно леко докосване с четчица 
или нещо друго, могат да се разрушат". Ще 
помоля др. Нешева да обясни, щом старите 
кости са толкова крехки (в което не се 
съмнявам), как е възможно да мине дървен кол 
върху долните крайници на ранновизантийски 
скелет, за какъвто се твърди, че е свареният от 
строежа на църквата „Св. Петка" скелет № 95, 
без да ги разруши? (Ако повярваме за миг на 
новата версия на Г. Джингов, че двата долни 
крайника на скелет № 95 били продупчени от 
два кола.) 

С това изказването по същество на Нешева 
се изчерпи. По-нататък тя изрази в сгъстени 
бои колко всички били обидени, дето съм 
хвърлял „малко е да се каже пепел, малко е да 
се каже обида — а една мръсотия и по-лошо от 
мръсотия" върху „българската археологическа 
наука". Разбира се, тя не посочи кое в моята 
книга нарича „мръсотия" и защо да е хвърлена 
тя върху цялата археологическа наука. Може 
би Нешева и нейните колеги, ангажирани в 
спора за Левски, са си въобразили, че пред-
ставляват цялата „българска наука"? 

Вместо да се държи така, В. Нешева 
можеше да помогне на Михайлов, като обясни 
вместо него как може да е счупен при набиване 
на коловете за фундиране на основи левият 
крайник на скелет № 95 под коляното, след 
като двете празни дупки от колове са се 
намирали „между" крайниците на въпросния 
скелет? Ето подобен разговор би бил подхо-
дящ за един археолог със самочувствието на 
др. Нешева. 

По изказването на акад. Димитър Косев 

Акад. Д. Косев говори първо за протокола 
на възглавяваната от него през 1984г. комисия 
и нейното заключение, „че няма археологиче-
ски доказателства, които да дават основание 
да се твърди, че там (в църквата „Св. Петка Са-
марджийска" — б. Н. X.) е погребан Васил 
Левски". 

В бележките си по повод изказването на 
М. Станчева обясних най-подробно защо ре-
шенията на комисията от 1984 г., засягащи 
археологическата страна в спора за гроба и 
костите на Левски, не може на сегашния етап 
да имат никаква валидност. 

Акад. Косев се произнесе за моята книга, че 
археологическата й част за него „е неубеди-
телна", а освен това, че той не е „компетентен" 
да се произнася по резултатите от разкопките в 
„Св. Петка", но като историк намира, че 
(цитирам):   „историческите   доказателства   са 
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абсолютно неубедителни". За съжаление акад. 
Косев не сметна за необходимо да се обоснове. 
Той знае по-добре от мен, че при едно научно 
разискване да кажеш нещо, е най-лесно, 
мъчното е да го докажеш и освен това, че 
задължението да доказваш онова, което каз-
ваш, се отнася както за малките, така и за 
големите учени. Не мисля, че и учен от ранга 
на Д. Косев би се домогвал към подобна 
ненаучна привилегия. 

Толкова по общите предварителни изводи в 
изказването на акад. Косев. Друг е въпросът за 
неговото по-подробно и вече мотивирано (все 
едно как) становище по експертизата на скелет 
№ 95. В своето изказване по този въпрос той 
заяви, че приема за безспорно, че Миятев 
назначава д-р Боев да направи експертизата. 
„Той (Боев) отива и в експертизата си пише, че 
е прегледал всички скелети, които са били там 
(в олтара), и нито един от тях не дава 
основание да се смята, че е на Левски. Всички 
били на възрастни хора, няма тези белези по 
костите, които да говорят, че са от скорошно 
погребение. Всички са от друга раса, а не от 
тази, на която принадлежи Левски", и т.н. „Аз 
смятам (заключава акад. Косев), че тази екс-
пертиза решава окончателно въпросите." 

А сега ще си позволя кратък анализ на току-
що цитирания пасаж от изказването на акад. 
Косев. 

Първо. Досега все още не е установено, че 
имаме работа с писмена експертиза. Д-р Боев 
твърди, че съставил протокол и го изпратил в 
АИМ, но проф. Ст. Михайлов отрича да е 
виждал някога подобен протокол (вж. писмото 
на Ст. Михайлов до в. „Пулс" от 3 юни 
1981 г., цитирано в моята книга на с. 89). При 
това положение неточно е твърдението на 
акад. Косев, че Боев „в експертизата си пише". 
И досега експертизата на д-р Боев остава все 
още в сферата на неговите странно динамични 
спомени. 

Второ. Д-р Боев според акад. Косев „пре-
гледал всички скелети, които са били там" (в 
олтара на „Св. Петка"),4 но всъщност за колко 
скелета става дума? В писмото си до комисия-
та, възглавявана от акад. Косев, Боев твърди, 
че прегледаните от него скелети били пет. На 
обсъждането д-р Боев обяви, че те са били 
четири. Аз доказах в отговора ми на д-р Боев, 
че са били скелет и половина, с един череп, и то 
повреден. Възможно ли е при тези непрестанни 
и нетърпими противоречия и след като д-р 
Боев публично се отказа във в. „Пулс" да е 
виждал скелет № 95, да разчитаме на неговата 
експертиза и да я провъзгласяваме за „реша-
ващ" аргумент? 

То че е възможно — възможно е (видяхме), 
само че не е убедително. 

По-нататък акад. Косев се спира на „вер-
сията" за откопаването на костите от Хр. Хам-
барков и заявява: „Просто невероятна работа. 
Зимно време, февруари месец, земята замръз-
нала. Там наблизо е турската казарма и този 
клисар ще ходи сега да откопае един тон пръст, 

да вади костите, ще ги нарами в един чувал, ще 
ги носи, ще мине край конака на бейлербега, 
който се охранява, и на стотина-двеста метра 
ще копае отново пак един гроб на не знам 
колко дълбочина." 

На всичко това може да се възрази, че все 
едно земята дали е била замръзнала, факт е, че 
след свалянето от бесилото Левски е бил 
закопан в гробищата на престъпниците, значи, 
земята все пак е била вече разровена (ако е 
била замръзнала), тъй че не е било особено 
трудно след това гробната яма отново да се 
разрови и покойникът да се извади, колкото и 
да е била пръстта. От двама яки мъже това е 
могло да се извърши максимум за половин час, 
и то без особени усилия. Гробищата за 
престъпниците (в края на тогавашна София), в 
района на днешната болница ИСУЛ, и турската 
казарма в центъра не са толкова близо, че да не 
може да се изрови един гроб. Още повече, това 
е станало по всяка вероятност нощем. Освен 
това от ямата, където Левски е бил закопан, 
не са вадени костите му, а неговият труп, а 
пренасянето до „Св. Петка" може да е било 
извършено и с каруца. Колко му е да се 
мушне под една свитка сено тялото на един 
покойник? И не виждам защо е трябвало 
задължително да се минава край конака на 
бейлербега, т. е. софийския мютесариф, когато 
е имало много по-удобна и безопасна улица 
(вж. стария план на София). 

Що се отнася до копаенето в олтара на 
„Св. Петка", то е могло да бъде извършено 
напълно безшумно, като се има предвид 
ровката черноземна пръст, в която е намерен 
скелет №95. Достатъчно е било само да се 
отмахнат тухлените плочи, което е било също 
една играчка. От античния зид са били 
извадени, вероятно, три-четири камъка, което 
би могло да бъде извършено с помощта само 
на едно шило, даже и без него—с ръце. Така че 
нищо неосъществимо и „невероятно" не може 
да има в препогребването на Левски в  
„Св. Петка Самарджийска". 

По този пункт имам само едно запитване 
към акад. Косев: как ще обясни той, че Мария 
Павлова е съобщила през 1937 г., че Левски е 
погребан в олтара на „Св. Петка", и през 
1956 г. това да съвпадне с откриването на 
скелет № 95 точно на предреченото място (в 
олтара)? Това съвпадение не е ли научен факт 
и как то може да се обясни другояче, освен че 
Мария Поппавлова е изрекла нещо, за което е 
била отлично информирана. Друг е въпросът, 
защо тя по-рано не е казала — може да има 
хиляди причини: срам от това, че олтарът е 
осквернен, клетва, а може пък да го е казала, а 
никой да не й е обърнал никакво внимание, 
както се случи и след като нейният разказ за 
препогребването на Апостола стана публично 
достояние през 1937 г. Макар в. „Мир" да е бил 
един от най-авторитетните вестници, никой не 
отдава никакво внимание на тази „вест" или 
„версия", наречете я както искате. 

Едно нещо е действително решаващо на 
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сегашния етап по спора за гроба на Левски, а 
то е, ще се окаже ли скелет № 95 сварен от 
градежа на църквата „Св. Петка" или по-късно 
от нея. Решаването на този въпрос зависи, 
първо, от изясняването на положението на 
двете дупки от фундиране на колове спрямо 
двата долни крайника на скелет № 95 и, второ, 
от установяването на дупката в античния зид. 
Това са двата ключови наистина решаващи 
въпроси, както и самият акад. Косев потвърди. 

За голямо съжаление той не пожела да 
разисква по тези възлови въпроси, а се 
задоволи да каже, че доказателствата били 
„отрицателни". Но нали дупката, където са 
били сместени „краката", е даже фотографи-
рана? Нали в Дневника на разкопките е 
отбелязано ясно, че двата крайника на скелет 
№ 95 лежат върху две дупки от изгнили колове, 
забивани там при фундирането на основите. 
Потвърди го и на обсъждането Джингов: той 
каза: „Дупките са действително под скелета, 
под костите". Разбира се, той веднага добави, 
че костите са счупени, че е негов пропуск, 
негова грешка, че не било това отбелязано в 
Дневника, но кой сега може да ни убеди, че 
действително се касае за пропуск? Къде е 
научната гаранция? 

Това е, което имам да възразя по изказва-
нето на акад. Косев. 

По изказването на Димитър Овчаров 

Председателствуващият обсъждането на 14 
септември бе археологът Д. Овчаров, участник 
и в комисията, възглавявана от акад. Косев при 
БАН през 1983/1984 г. и един от двамата 
археолози в тази комисия. Той още в началото 
прочете заключението на комисията, макар да 
каза, че го прави само така, да се знае, че 
съществува подобен доклад, но явно разчита-
ше на по-друго, по-съществено въздействие. 
След това той предупреди, че изказванията 
трябва да бъдат етични. Някои (като М. 
Станчева и Г. Джингов) се вслушаха, други не 
се вслушаха в тези думи, то е отделен въпрос. 
Но интересно е, че самият Овчаров не успя да 
овладее своите избухнали по време на обсъж-
дането страсти и се нахвърли върху мен, 
сравнявайки ме с „булдог", здраво захапал 
„Белия зъб" (Ст. Михайлов), като отправи към 
мен и други, не по-малко цветисти изрази. Аз 
лесно бих отвърнал на Овчаров с много по-
цветисти изрази, но от уважение към събра-
нието и към себе си, ще му ги спестя. Ще му 
кажа само, че с този негов богат, образен и 
съдържателен речник, той би имал много 
повече успехи в презираната от него публици-
стика, отколкото в науката, макар че и в 
публицистиката до ругатни се прибягва само, 
когато не достигат доводи и доказателства. 
А сега и една бележка по същество: Д. 
Овчаров говори за Дневника на арх. Боб-чев, 
нарече го „фамозен", показа неговия ксерокс 
и даже отбеляза, че името на Бобчев за разлика 
от това на Михайлов било отбелязано 

с дребни букви, навярно като доказателство за 
дребната роля, която покойният архитект е 
играл по време на разкопките в църквата 
„Св. Петка Самарджийска". Овчаров цитира 
записка в Дневника от 30 май, за да илюстрира 
какво е съдържанието на Дневника, и обяви 
авторитетно, че „този Дневник не е меродавен. 
Просто нищо няма в него, откровенно казано." 
Накрая Овчаров отбеляза, че ето това било 
приложено към „документацията на комисия-
та", с което искаше да каже, че Дневникът на 
Бобчев няма защо повече да се обсъжда. 

След тези откровения обаче (и след моите 
въпроси) Д. Овчаров бе длъжен да установи, че 
Дневникът на арх. Бобчев прекъсва от 30 май 
до 20 юни, т. е. че липсват цели 20 страници. 
Ала не сметна за необходимо да се извини пред 
аудиторията, че след като Дневникът на 
Бобчев му е бил няколко пъти в ръцете от 
1983 г. насам, той дори не е забелязал, че от 
него липсват най-важните 20 страници. (Ов-
чаров каза, че са толкоз, и аз му вярвам!) И 
освен това, не се извини за авторитетните 
становища, които изказа върху съдържанието 
на Дневника и на .. кориците. Не ги оттегли! 
Ето, в такива случаи, да си призная пред 
Овчаров, предпочитам да се държа като 
булдог, вместо да гукам като гълъб, както си 
гукаха по време на обсъждането някои от 
членовете на Средновековната секция при 
АИМ. 

Към края на изказването си Д. Овчаров, 
след като изрази оскърблението си „като член 
на Секцията" от писаното в моята книга за 
въпросната Секция, направи следното небезин-
тересно изявление: „Когато писахме ние на-
шето възражение, оглеждайки всички материа-
ли, с изключение може би на Дневника на 
Джингов, признавам си: Дневникът на разкоп-
ките го нямаше. Не можахме да го намерим и 
не се сетихме къде да го търсим. Той е бил под 
носа ни, тук. Той е бил тук, в архивата. Както и 
да е, това е наша грешка". 

„Но разглеждайки останалите резултати — 
те се изнесоха сега тук, ние стигнахме до 
убеждението, че хората (Хайтов тогава още не 
беше се намесил), които бяха направили 
истинска хайка срещу Михайлов, не са прави. 
Сега това наше мнение се потвърждава (про-
дължи по-нататък Овчаров). Потвърждава се 
по блестящ начин. Другарят Косев каза: „Аз 
съм много доволен. Аз съм предоволен, че ние 
потвърдихме нашето мнение, без да сме си 
плюли в устата един другиму." 

„Сговор, най-отговорно казвам, няма ни-
какъв. .. Никакъв сговор няма, казвам го и го 
повтарям. Ето тук е написано." 

Овчаров пропусна да каже къде е написано, 
че няма сговор, и освен това, защо така много 
държеше да се знае, че няма сговор, та го каза, 
че го и повтори, и потрети. Не счете за нужно 
да обясни също в какво открива той блясъка на 
потвърждението, че гробът на Левски не е в 
„Св. Петка Самарджийска". Не беше особена 
изненада, че той е напълно доволен, защото, 
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без да са си плюли в устата, членовете на 
Средновековната секция са проявили пълно 
единодушие с предишното им (от 1981 г.) 
становище. 

(Има си хас някой да помисли, че са си 
плюли!) 

Както и да е, всичко това е ясно, не ми е 
ясно само едно: защо Овчаров и колегите му 
отново преосвещават и преутвърждават своето 
становище пред в. „Пулс" от 1981 г. като 
правилно, след като в него има поне един 
основен недъг — че то е взето, без да е налице 
дълготърсеният, но ненамерен Дневник на 
разкопките. 

Хайде, ще си представим, макар и с усилие, 
че някой от Средновековната секция при АИМ 
не е могъл да се досети къде да потърси 
Дневника на разкопките, къде може да се 
съхранява той. Но не е ли било на никого по 
силите да попита колегата си проф. Михайлов, 
че да не се преуморяват с толкова много 
търсене? 

Ще попитам освен това: Защо когато 
поисках от библиотекарката в Архива на 
Археологическия институт да прегледам Днев-
ника на разкопките в „Св. Петка", тя отказа да 
ми го даде и обясни, че преглеждането може 
да стане само с разрешението на проф. 
Михайлов. Та нима 28 години след разкопките 
и 23 години след като те бяха публикувани, 
Дневникът продължава да бъде под особена 
охрана? Защо е било необходимо да се поставя 
той под такъв строг поверителен режим? И 
защо сега, когато този Дневник е налице, те не 
се смятат задължени да преобсъдят в светли-
ната на новите факти взетите през 1981 г. 
решения и да обяснят защо — без да са си 
плюли в устата, са отново на същото мнение. 
Избухнаха противоречия даже и по време на 
самото обсъждане в становищата на Ст. 
Михайлов и неговия помощник. Кой от 
Секцията обсъди това неочаквано усложнение в 
развитието на спора и кой го реши, за да се 
отиде към блестящо отрицание или 
потвърждение? 

При това този „инцидент" никак не беше 
единственият: д-р Боев слиса събранието с 
неочакваното от никого изявление, че освиде-
телствуваният от него покойник на 31 май е 
бил с череп, и то напълно запазен, а него са го 
подвели със снимка, на която черепът не е 
запазен. И предположи, че въпросният череп е 
бил „подлепен". И никой от присъствуващите 
археолози, някои от които заявиха, че много се 
самоуважават и не желаят да си кривят 
душата, никой не изрази своето отношение към 
тази блестяща дивотия. 

Да, имаше нещо блестящо във всички тези 
живописни сцени, но този блясък съвсем не е в 
полза на обсъждането и на уж взетото 
решение. 

Ще приключа моите бележки във връзка със 
заключителните думи на Овчаров, подновя-
вайки вече направеното от мен предложение: 
материалите от обсъждането (естествено зае- 

дно с моите бележки) да се публикуват, и то 
без никакви корекции. Само така може да се 
види кой какво носи под шапката (извинете ме 
за израза). 

Заключение 

Характерно за обсъждането на моята книга 
за гроба на Левски в Секцията по среднове-
ковна археология беше глобалното й отхвър-
ляне като „обидна", вредна, несъстоятелна и 
пр., без никой сериозно да докосне „ключо-
вите" за решаването на спора въпроси — по-
ложението на двете дупки от колове под 
крайниците на скелет № 95, дупката в антич-
ния зид и т. нар. антропологическа експертиза. 
(Не слагам в сметката изказването на преките 
участници Ст. Михайлов, Г. Джингов и д-р П. 
Боев.) 

Никой не направи нито една критическа 
забележка към проф. Михайлов въпреки мно-
гобройните насочвания в моята книга към 
очевидни грешки, противоречия и недомислия 
при изграждането на защищаваната от него 
позиция. Изказванията (с малки изключения) 
бяха посветени на общи съображения и главно 
на невъздържани към мене голословни упреци 
и обвинения. В това отношение обсъждането 
на 14 септември премина в нещо като масло-
свет за пропъждане на зли духове, а не като 
истинско научно обсъждане. 

От обсъждането на 14 септември в Средно-
вековната секция при БАН имаме обаче и 
несъмнена полза: тя потвърди най-блестящо 
съществуването на оня професионален сговор, 
за който бях упрекнал в моята книга Секцията 
по средновековна археология. Сега се разбра 
колко дълбоко се е укоренил тоя сговор и 
колко опустошително е неговото деформира-
що въздействие. Не съществуват никакви 
изгледи, че това състояние на нещата в близко 
или по-далечно време би могло с нещо да се 
промени, затова в момента възлагам надежди-
те си за истинско обсъждане на моята книга на 
Научния съвет при АИМ, следващата по-
висока инстанция, при което, надявам се, 
всички установени за подобни случаи проце-
дури ще бъдат спазени. 

Едно е безспорно: благодарение на Стено-
грамите от обсъждането на 14 септември 
1985 г. сега вече разполагаме с много повече и 
нови данни и материали, свързани с гроба на 
Левски. Това означава, че при всичките му 
недостатъци обсъждането на 14 септември 
беше сериозна крачка към окончателното 
изясняване на въпроса за гроба на Левски. И 
трябва да се благодари на ръководството на 
БАН, че го предизвика и организира. 

Това потвърди още веднъж известната 
максима, че истината се ражда само в спор, 
дори когато спорът не е бил добре организи-
ран и не е протекъл пълноценно! 

3. X. 1985 г. 
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По изказването на арх. Стефан Бояджиев 

На обсъждането в Средновековната секция 
при АИМ на 14 септември 1985 г. арх. Ст. Бояд-
жиев се появи с пакет от скици на абсидната 
основа в зоната на погребението. Скиците не 
бяха депозирани в документацията по обсъж-
дането, поради което нямах възможност да се 
запозная предварително с тях. След показване-
то и прожектирането на въпросните скици по 
време на обсъждането на 14 септември той си 
ги прибра, така че нямах по това време 
никаква възможност да ги огледам и анали-
зирам. Тази възможност възникна по време 
на обсъждането в БАН през февруари 1986 г., 
когато арх. Бояджиев отново се появи със 
същите графични материали. Разискванията по 
тях започнаха на 1О.П.1986г. (вж. с.ЗП). 

Основният анализ на скиците на Бояджиев, 
извършен от художника Михаил Бенчев, бе 
обогатен с много съществени допълнения от 
арх. Никола Мушанов. Разискванията по тази 
точка на обсъждането завършиха със само-
признанието на арх. Бояджиев, че чертежите 
му не са верни (вж. Стенограма, с.ЗП). 

След това той повтори: „Моите чертежи 
не ги приемайте за сериозни, защото аз ги 
начертах за една вечер" (с.ЗП). 

Но да се върнем на думата си: показването 
на скиците на Бояджиев на 14 септември бе 
съпроводено с големи овации от подбраната за 
целта археологическа аудитория. Оставям на-
страна дали тя разбра скиците на арх. Боя-
джиев, които бяха противопоставени на „фал-
шифицираните" скици на неговия учител, 
покойния арх. Сава Бобчев. 

По-важно е другото, че в своя доклад до 
Научния съвет на АИМ, с който Д. Овчаров 
представи решенията на Средновековната сек-
ция при АИМ от обсъждането на 14 септем-
ври, след като изтъква, че „няма никаква по-
късно пробита дупка в олтарния зид", той 
изрично се позовава на „убедителните снимки 
и чертежи", показани на обсъждането от арх. 
Бояджиев (вж. Доклада на Д. Овчаров). 

По време на обсъждането в Научния съвет 
на АИМ, посветено на „Мнението на 
Секцията по средновековна археология от-
носно книгата на Н. Хайтов „Последните 
мигове и гробът на Васил Левски", състояла се 
на 2.Х. 1985 г., зам.-директорът на АИМ, проф. 
Велизар Велков е заявил за скиците на арх. 
Бояджиев следното: 

Оказва се, че единствен арх. Бояджиев 
притежава автентична документация. Тя бе 
представена на обсъждането и бе достатъчно 
убедителна, за да се установи, че предложената 
рисунка от арх. Бобчев не е била вярна и че 
издигнатата от Хайтов хипотеза вече не може 
да се поддържа в светлината на тази докумен-
тация" (вж. Протокола на Научния съвет на 
АИМ от 2.Х.1985г.). 

Няма съмнение, че и на обсъждането в 
Средновековната   секция    при    АИМ,    и    в 

Научния съвет на АИМ скиците на арх. 
Бояджиев са изиграли решаваща роля, за да се 
приеме, че тези на Бобчев не са верни, а заедно 
с това и моята теза за гроба на Апостола. 

За да не стане недоразумение, повтарям: 
става дума за същите скици, които Бояджиев 
представи на обсъждането в Средновековната 
секция при АИМ и след това на обсъждането в 
БАН, преди да ги оттегли като несъстоятелни, 
набързо направени и погрешни според собстве-
ните признания на арх. Бояджиев. 

Сега аз нямам за цел да преобсъждам 
скиците на арх. Бояджиев. Тук ще дам отговор 
на изказването на арх. Бояджиев в Средно-
вековната секция на 14 септември 1985 г. и на 
скиците, показани на това обсъждане, като се 
огранича в изброяване само на основните му 
грешки. 

Грешка в скица „А"" (Аксонометрията) 

Първо: Отстоянието между каменната и 
тухлената настилка в олтара на църквата „Св. 
Петка Самарджийска" не е 35 ст, както е 
означено в скица „X". В Дневника, воден от 
Джингов, това отстояние е „10—20"ст (вж. 
Дневника от 25 май). В скицата на арх. Бобчев 
от 1 юни 1956 г. същото отстояние е маркирано 
15 ст. 

Второ: Дебелината на абсидната основа по 
скица „X" е 72 ст. Това отговаря приблизи-
телно на действителната дебелина на зида — 
70 ст, както е в кадастралния план на 
църквата, изготвен от групата на инж. Г. 
Хаджиев при НИПК (фиг. 5), но тази мярка — 
все едно 72 или 70 ст, се отнася за дебелината 
на абсидната основа в най-горната й част. С 
проникването в дълбочина абсидната основа 
постепенно се уширявала с т. нар. банкет, 
който се издава с около 25 ст към вътрешно-
стта на църквата. При това положение сечение-
то на стената не представлява четириъгълник, 
а трапец с основа 72 плюс 25 = 97 ст. 

Трето: Под тухлената пейка, нарисувана 
върху тухлената настилка на олтара (това е 
смятал арх. Бояджиев за „банкет"), никъде не е 
нито писано, нито е казано, че са набивани 
пилоти. Тухлената пейка е градена върху 
тухления под направо след строежа на църквата 
и не е имало нужда от никакво укрепване с 
пилоти, като се има предвид, че тя се е 
състояла от четири наредени една върху друга 
тухли (вж. скиците на арх. Бобчев). 

Четвърто: Вярно е означена дълбочината 
на абсидната основа от тухления под надолу — 
84 ст (у Бобчев тя е 85 ст). Но не е 
пропорционално оразмерено съотношението 
на абсидната основа с другите елементи от 
чертежа: ширината на стената, която е 72 ст, 
в чертежа е 24 ст, а височината, която е 84 ст, 
на чертежа е 40 тт. Ако приложим дебелината 
на абсидната основа, за да измерим скелета, 
той ще се окаже дълъг 2,45 т. 

Пето: АНТИЧНИЯТ ЗИД (означен е с цифрата 
4)   излиза   пред   абсидната   основа   в   най- 
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широката си част максимално не с 53 ст, 
както е означено в скица 4 х 4 на Бояджиев. В 
скица 31 от Дневника на разкопките, воден от 
Джингов, тази мярка е 55 ст, а в кадастралния 
план, изготвен от НИПК, е 60 ст.  

Шесто:. По кадастралния план на „Св. 
Петка", изготвен от НИПК, античният зид 
пресича северното крило на абсидната основа 
на 50 ст вляво от олтарната ос, а на скица „X" 
на арх. Бояджиев тази пресечна точка е 
отместена с около метър наляво от олтарна-
та ос. 

Седмо: Числото на пилотите за укрепване 
на абсидната основа в скица „X" е произволно 
— 12 на брой (по скица 31 на Джингов те са 17, 
а по скицата на арх. Бобчев от 12 юни — 19). 
Освен това по тези две скици, които са 
меродавни в случая, те са разположени в два 
реда и в шахматен ред, а у Бояджиев са в три 
реда и без ред. Трети ред пилоти изобщо не е 
отбелязан нито в скиците на арх. Бобчев, нито 
в скица 31 на Дневника, воден от Джингов. 

Осмо: Не са нанесени на скица „X" три от 
най-важните дупки от пилоти — тази отляво 
на лявата бедрена кост, а другата — отдясно 
на същата кост, и третата — отдясно на 
дясната   бедрена   кост,   които   виждаме   на 

снимки № 4—6 на скелет № 95 от 31 май 1956г. 
Девето:   Не   е   означено   на   скица   „X" 

уширението на абсидната основа — б а н к е-
т а, а това са цели 25 ст.  

Десето: Не е означено правилно положе-
нието на долните крайници на скелет № 95, т.е. 
на бедрените кости, 25 ст от които се намират 
под банкета. 

Единадесето: Не са означени подколенните 
кости на скелет № 95, макар че в публикацията 
на проф. Ст. Михайлов от 1961 г. тяхното 
присъствие е изрично отбелязано и коментира-
но на с. 174 от същата публикация. 

Дванадесето: Лявото коляно на скелет № 95 
е изрисувано като продупчено от един пилот. 
Подобно нещо не е отбелязано нито в 
Дневника на разкопките, нито у Бобчев. 

Тринадесето: На скица „X" не са означени 
трите дупки от колове край бедрените кости 
на скелет № 95. 

Четиринадесето: Измерено е и вписано в 
Дневника на разкопките, че скелет № 95 излиза 
на 1 метър от „зида", т. е. от абсидната основа. 
Бояджиев е нарисувал скелет № 95 на своята 
скица „X", че излиза от зида от коленете 
нагоре. Излиза (по скицата), че от коленете до 
главата скелет № 95 е един метър, което е явно 
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недоразумение, след като ръстът на скелета бе 
изчислен 172 ст, и това не се оспорва от 
никого. 

Петнадесето: Третият ред пилоти, изо-
бразени в левия край на скицата (под абсидна-
та стена), са произволни. Данни за тях няма 
нито в Дневника на разкопките, воден от 
Джингов, нито във водения от арх. Бобчев. 

Шестнадесето: Не е напълно вярно изо-
бразена в скица „X" погребалната ниша 
(дупката), в която са били сместени долните 
крайници на скелет № 95; преди да навлезе по-
дълбоко в абсидната стена, тя преминава под 
издадената напред нейна част, наречена бан-
кет, широка 25 ст, както се вижда това на 
снимки от № 4 до 7 на скелет № 95. 

Грешки в скица „Х-1" 

Първо: Пресечната точка на античната 
стена с абсидната основа е изместена към 
олтарната ос с около 50 ст. В действителност 
тази пресечна точка съвпада с десния ръб на 
погребалната ниша, в която са били сместени 
„краката" на скелет № 95. 

Второ: Уширението на абсидната стена в 
основата (банкета) е означено о т д е л н о  от 
зида, което не отговаря на действителността. 
Погребалната ниша за сместване долните 
крайници на скелет № 95 започва в уширението 
(банкета), а това на скицата не е отбелязано. 

Трето: Всички пилоти на брой 131, означени под 
абсидната основа, са произволно нанесени. Данни 
за тези пилоти няма в Дневниците на разкопките. 
Пилотите, означени върху античната основа, са 
абсурдни, защото върху античния зид изобщо не 
е било възможно да се набиват каквито и да 
било колове (пилоти). 

Четвърто: Дължината на онази част от 
скелет № 95, която излиза от абсидната основа, е 
означена в скица „Х-1" един метър не от 
уширението (банкета), а от проекцията на 
първия жалонен ред камъни на същата. 
Скелетът при това положение от коленете 
нагоре излиза че е около 1 метър, т. е. с ръст на 
джудже. 

Пето: Погребалната ниша не е строго 
правоъгълна, а в горната си част малко 
заоблена при ъглите. Освен това дупката на 
скицата е по-плитка от действителната. По 
мащаба на скицата тя е 8 ст, а в действителност е 
72 ст. Отворът на дупката на скицата е 20 ст 
(ширината), докато размерът, установен на 
обсъждането от Овчаров — Бояджиев, е 38 ст. 
Следователно по скицата ширината е скъсена с 
около 20 ст. 

Шесто: Положението на скелета е абсолютно 
сгрешено: той е смъкнат към зида с около 25 ст, 
и освен това черепът е отместен с около 30 ст от 
северната стена на подпрестол-ната основа. 

Седмо: Не са обозначени двете подколенни 
кости на скелет № 95. 

Осмо: Размерите на абсидата и свързаните с 
нея архитектурни детайли са дадени в един 
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мащаб, а скелетът е означен в друг, различен 
мащаб. 

Девето: Мярката 272 сш, представляваща 
ширината на абсидата, не е вярна. Тази мярка 
у Бобчев и в Дневника на разкопките е 
нанесена по централната олтарна ос, а не в 
южната и половина, както е на скица „Х-1". 

Грешки в скица „Х-2" 
Първо: Означените под абсидната основа 

пилоти са абсолютно произволни. 
Второ: Стратиграфията на терена — на-

пълно произволна. 
Трето: Не е означен банкетът при абсидна-

та основа. 
Четвърто: Погрешно е означено, че антич-

ния зид преминава през средата на погре-
балната ниша (дупката в абсидната основа). 

Скица „Х-3" 
На която са изобразени бедрата на покой-

ника, няма никаква доказателствена стойност и 
не заслужава никакво внимание. 

Грешки в скица „Х-4" 
Първо: В зоната на погребението античният 

зид не излиза в „стъпка" напред, както е 
означено на скицата. Бедрените кости на скелет 
№95 не лежат върху античния зид; двата 
кола за укрепване на основите при долните 
крайници, означени върху античния зид, са 
а б с у р д н и .  

Второ: Пилотите под тухлената пейка са 
произволни. Данни за тяхното присъствие в 
първичната документация на разкопките няма. 

Трето: Скелетът е изместен към абсидната 
основа с около 30 ст. 

Четвърто: Изобразеният отдясно на пре-
стола скелет е напълно произволен. 

Пето: Не е означен банкетът при абсидната 
основа. 

Шесто: Погребалната ниша е плитка. 
Седмо: Дължината на скелета по скицата е 

1 т (толкова е разстоянието между олтарната 
трапеза и абсидната основа). Това означава, че 
целият ръст на скелет № 95 по скицата на 
Бояджиев е около 135 ст (скелет на джудже). 

Осмо: Подолтарната основа е изобразена 
на едно ниво с абсидната, което не отговаря на 
действителността. Тя (подпрестолната основа) 
е с 20 ст по-дълбока от абсидната. 

Грешки в скица „Х-5" 
Тук всичко е произволно: Първо: Девет от 
скелетите в гробни ями са произволно 
нанесени (измислени). Общо по- 

гребенията по скиците са 20, а в действител-
ност по време на разкопките през 1956 г. са 
открити общо пет зидани гробове и шест 
погребения в гробни ями. 

Второ: Стратиграфията на пластовете — 
напълно произволна. Не е означен еднометро-
вият „турски" пласт от късните години на 
османското владичество, документиран в Днев-
ника на разкопките и в публикацията на Ст. 
Михайлов от 1961 г., с. 173. 

Трето: Разположението на скелета — 
произволно, и т. н. 

Грешки в скица „Х-6" 
Първо: Коловете под тухлената пейка — 

произволни. 
Второ: Положението на скелет № 95 — 

положен върху античната стена — произволно. 
Абсидната стена пресича абсидната основа 
при десния ръб на погребалната ниша. 

Трето: Дълбочината на погребалната ниша 
— произволна. 

Четвърто: Не са изобразени подколенните 
кости. 

Пето: Не е изобразено уширението при 
абсидната основа (банкета). 

Шесто: Скелетът, както е изобразен — 1 т 
от абсидната основа, е джудже. 

На скицата в план — същите грешки с 
изключения на две поправки: означен е банке-
тът при абсидната основа, а положението на 
скелета към подпрестолната основа тук е 
правилно изобразен. 

В сборната скица „Х-7" грешките са, 
както в отделните скици, от която тя е 
съставена. 

И з в о д и т е  дори от анализа само на 
една от скиците на арх. Ст. Бояджиев са, че в 
тях пет шести от съдържанието им е произвол-
но и в никакъв случай те не могат да служат 
за довод срещу скиците на арх. С. Бобчев. 

Само една безспорна ценност имат скиците 
на арх. Ст. Бояджиев, и тя е, че той е изобразил 
в тях, макар не съвсем точно, но все пак ясно и 
определено погребалнатц ниша за сместване 
долните крайници на скелет № 95, и то не 
другаде, а в абсидната основа, с което е 
потвърдил де факто, че скелет № 95 е от 
погребение, извършено след строежа на църк-
вата „Св. Петка Самарджийска". 

Николай Хайтов 
5. IX. 1986 г. 
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6. Протокол № 4 на Научния съвет на АИМ 

Днес, 2.Х.1985 г., се състоя заседание на 
НС на АИМ при следния дневен ред: 

I. Обсъждане мнението на Секцията по 
средновековна археология относно книгата на 
Н. Хайтов „Последните мигове и гробът на 
Васил Левски". 

ПРИСЪСТВУВАТ: акад. Д. Ангелов, проф. 
В. Велков, ст.н.с. Р. Катинчаров^ ст.н.с. 1ст. 
д-р X. Тодорова, ст.н.с. д-р И. Юрукова, 
ст. н. с. I ст. д-р. Ж. Въжарова, проф. Т. Иванов, 
проф. В. Бешевлиев, ст.н.с. Д. Николов, 
ст.н.с. Л. Огнянова, ст.н.с. Ат. Попов, проф. 
Г. Георгиев, ст.н.с. Л. Дончева, ст.н.с. Д. 
Овчаров, ст.н.с. А. Радунчева, доц. Л. Гетов, 
ст. н. с. Ал. Кузев, ст. н. с. Ел. Бакалова, н. с. Д. 
Гергова. 

На заседанието на НС присъствува и др. 
Янев — представител на Комитета за култура. 

ОТСЪСТВУВАТ: проф. Ал. Фол, проф. Т. 
Кръстев, ст.н.с. Ал. Милчева, ст.н.с. М. Чи-
чикова, ст.н.с. Т. Тотев. 

Редуциран списъчен състав—21. 

1. Обсъждане   мнението   на   Секцията   по 
средновековна археология относно книгата на 
Н. Хайтов „Последните мигове и гробът на 
Васил Левски". 

Ст.н.с. Д. Овчаров — Две писма — от акад. 
Балевски и от Комитета за култура, наложиха 
Научният съвет да излезе със съответно мнение 
и становище по повод книгата на Н. Хайтов. 
Заседанието на Средновековната секция се 
състоя на 6.1Х.1985г., продължи 4 часа и се 
изказаха 15 души—9 археолози, 2 историци, 1 
архитект, 1 литератор, 1 консерватор и 1 
антрополог. Присъствува и Н. Хайтов. 

РЕШЕНИЕ НА СЕКЦИЯТА: 

1.Да се публикува отговорът на проф. Ст. 
Михайлов — 70 с. 

2. Да се публикуват материалите от диску 
сията. 

3. Да се изпрати в БАН и Комитета за  
култура протоколът от Секцията по среднове 
ковна археология. 

Ст.н.с. I ст. д-р Ж. Въжарова: Обсъжда-
нето мина на много високо равнище. Книгата е 
издадена в тираж 58000 екз. и сега се готви 
второ издание. Как може българската телеви-
зия да излъчва подобни предавания, които 
заблуждават цялата наша общественост. Пред-
лагам да се издаде в същия тираж обсъждането 
в Секцията по средновековна археология. Да се 
излезе пред Българската телевизия в предава-
нето „Всяка неделя" в разговор около кръглата 
маса, в който да участвуват проф. Ст. Михай-
лов, ст.н.с. Г. Джингов, ст.н.с. М. Станчева, 
проф. П. Боев и проф. Ст. Бояджиев. 

Предлага проф. В. Велков да прочете 
своята рецензия. 

Проф. В. Велков: На въпроса на Въжарова 
отговаря, че рецензията му е депонирана 
другаде, но ще сподели нейното съдържание и 
заключение. Подчертава, че не е съгласен с 
тона-тю отношение на археологическата наука 
и Ръководството на Археологическия инсти-
тут, което остава за сметка на автора. В 
рецензията си той дава положително заключе-
ние, защото известните данни преди обсъжда-
нето в Секцията по средновековна археология 
даваха основание за издигането на подобна 
хипотеза. Същевременно подчертава, че раз-
копките в църквата „Св. Петка" са компро-
ментирани. Изчезнали са всички находки и 
открити предмети (те не са открити в Археоло-
гическия музей), изчезнала е графичната и 
фотодокументацията, една четвърт век по-
късно се появява Дневникът на разкопките с 
допълнителни бележки. Той даже не е бил 
известен на ръководителя на Секцията, нито на 
ръководството на Института. Странното е, че 
коггто преди години същият този въпрос е бил 
обсъждан в Секцията по средновековна архео-
логия нито проф. Михайлов, нито ст.н.с. Г. 
Джингов са съобщили за този Дневник и са 
обсъждали въпроса без документация. Очевид-
но необходима е някаква научна публикация на 
тези разкопки. Оказва се, че единствен арх. Ст. 
Бояджиев притежава автентична документа-
ция. Тя бе представена на обсъждането и бе 
достатъчно убедителна, за да се установи, че 
предложената рисунка от арх. С. Бобчев не е 
била вярна и че издигнатата от Хайтов 
хипотеза вече не може да се поддържа в свет-
лината на тази документация. За да се реши 
окончателно този въпрос, счита че е необходи-
ма научна публикация на тези разкопки. 

Ст.н.с. I ст.д-р Ж. Въжарова: Може ли 
обесен човек да бъде погребан със скръстени 
ръце? Фактите доказват, че това е невъзможно 
Левски да бъде изваден от гроба и повторно 
погребан. За съжаление Хайтов е фигура в 
нашето общество. В името на Левски ние 
трябва да правим всичко възможно грешката 
да бъде поправена. 

Ст.н.с. Д. Овчаров: Не е било необходимо 
да се краде тялото на Левски, тъй като турците 
не се интересуват от мъртвите. 

Ст. н. с. М. Станчева: Голямо и дълго беше 
мълчанието на АИМ към атаките, които бяха 
отправени срещу проф. Ст. Михайлов. АИМ 
трябваше да се бори и да защити своя колега. 
На заседанието на Секцията Хайтов се държа 
като следовател в самия Археологически 
институт и ние го търпяхме. Въпросът е сега 
кой ще победи! 

Предлагам да се издаде цялата документа-
ция от разкопките. Трябва публично да се 
реабилитира археологията като наука, защото 
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цял Институт се обвинява в преклонение само 
пред античната археология. Никакви материа-
ли от разкопките при църквата „Св. Петка" не 
са постъпвали в Музея за история на София. 
Липсата на документация от разкопките е 
пропуск на АИМ. Трябва всички да се 
стреснат от създалото се положение. 

Ст. н. с. I. ст. д-р Ж. Въжарова: Ст. н.с. М. 
Станчева в много неща беше права. Трябваше 
да има магнетофон по време на заседанието. 
Не може такова важно заседание без магнето-
фон. 

Ст. н. с. А. Радунчева: Трябва спешно да 
излезе отговор, който да бъде добре аргумен-
тиран и оформен. Според мен това е спекула-
ция и дезинформация за целия български 
народ. 

Ст. н. с. д-р Й. Юрукова: АИМ трябва остро 
да възрази на Хайтов, който е представител на 
широк кръг дилетанти. Ние трябва да защити-
ме археологията като наука. Хайтов има 
порочната страст за слава. 

Ст. н. с. Ал. Кузев: Още във в. „Лите-
ратурен фронт", когато Хайтов плюеше един 
археолог (проф. Ст. Михайлов), той плюеше 
цялата археологическа наука. Хайтов има по-
зиции навсякъде—издателства, преса, телеви-
зия. Отговорът на Археологическия институт 
трябва да бъде равностоен по тираж. 

Ст. н. с. I ст.д-р X. Тодорова: Въпросът е 
станал политически. Предлагам акад. Д. Анге-
лов и други сътрудници от АИМ да се явят 
пред телевизията и атрактивно да обяснят 
случая. 

Ст. н. с. Д. Николов: Трябва да се спаси 
авторитетът на Археологическия институт. 
Длъжни сме да кажем истината, защото 
Хайтов спекулира с най-съкровенните чувства 
на целия български народ. 

Акад. Д. Ангелов: Злото лежи в това, че в 
последно   време   дилетанти   се   намесват   в 

историята. Писателите са галените чеда на 
нашето общество. Какви неща се пишат във в. 
„Литературен фронт"?! Трябва да се направи 
най-подробна рецензия на книгата, която да 
излезе много спешно. Документацията от 
1956г. е загубена, тъй като тогава не беше 
създаден Научен архив към АИМ. 

Ст.н.с. Д. Овчаров: Проф. Ст. Михайлов, 
когато даде отговор във в. „Литературен 
фронт", той не се публикува, но след това 
Хайтов споменава за него. Ясно е, че той има 
достъп навсякъде. 

Ст. н.с. А. Радунчева: Обръщам се към пред-
ставителя на Комитета за култура—др. Янев, 
с предложение второто издание на книгата на 
Хайтов да бъде спряно. 

Ст. н. с. Р. Катинчаров: Трябва да излезем с 
ясни и точни решения на Научния съвет. 

РЕШЕНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ: 

1. Въз основа на обсъждането в Среднове 
ковната   секция,   Научният   съвет   на   АИМ 
смята,  че аргументите на  Н.  Хайтов не са 
състоятелни от гледна точка на археологията, 
историята и антропологията. 

2. АИМ    трябва   да   даде   максимална 
информация пред Българска телевизия, преса 
та и други средства за масова информация за 
книгата на Н. Хайтов, която заблуждава целия 
български народ. 

3. Да се спре второто издание на книгата. 
4. Да се подготви научна публикация за 

разкопките при църквата „Св. Петка Самард- 
жийска" и спешно да се издаде рецензия на 
книгата. 

5. Научният съвет на АИМ смята, че не е 
целесъобразно поставянето на паметна плоча 
пред църквата „Св. Петка Самарджийска", тъй 
като това ще доведе до заблуждение на целия 
български народ. 

7. Приложение — Доклад на Д. Овчаров 
относно гроба на Васил Левски 

Въпросът за гроба на В. Левски бе поставен 
преди няколко години във връзка с провежда-
ните консервационно-реставрационни работи в 
църквата „Св. Петка Самарджийска". Мнение-
то, че в нея е погребан (препогребан) Апосто-
ла на свободата, бе изразено в редица статии 
на журналисти и публицисти и достигна най-
пълна изява в книгата на Н. Хайтов „Послед-
ните мигове и гробът на Васил Левски". 
Написана безусловно с ярък публицистичен 
език, който е цветист, а на места твърде остър, 
тази книга раздвижи силно духовете на българ-
ската  общественост,  която  винаги  е  имала 

тънка чувствителност към образа и делото на 
великия българин. 

Аргументите, на които се опира Н. Хайтов, 
не са нови. Те са използувани от неговите 
предшественици и се делят главно на две части: 
исторически и археологически. Археологи-
ческите данни се основават на проведените 
през 1956 г. разкопки във вътрешността на 
църквата под ръководството на археолога 
Стамен Михайлов. 

По повод писмата на Председателя на БАН 
акад. А. Балевски и Председателя на Комитета 
за   култура   Г.   Йорданов, Средновековната 
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секция при АИМ проведе открито заседание, 
на което в присъствието на автора на книгата 
внимателно и задълбочено бе обсъдена архео-
логическата част на книгата, като частично 
бяха засегнати и някои исторически въпроси. 
Изказаха се 15 души: 9 археолози, 2 историци, 
1 архитект, 1 антрополог, 1 литератор, 1 хи-
мик-консерватор. Всички изказали се подчерта-
ха невярното представяне на археологическия 
материал в книгата, което се дължи на 
некомпетентността на автора. 

Преди всичко бе обърнато внимание на 
факта, че погребение №95 в олтара на 
църквата не е единственото и се намира на 
такава дълбочина, която го свързва с остана-
те, добре датирани от времето преди построя-
ването на църквата гробове. Независимо, че 
никъде досега в православния свят не са 
познати погребения в олтара на църква (нещо, 
което се таксува като кощунство), дори и да 
допуснем това, не е било необходимо мърт-
вият да бъде положен така, че да се наложи 
разрушаване на олтарния зид. Пространството 
от 3 метра е напълно достатъчно за това и с 
поставянето на трупа далеч от стената би се 
избегнало трудното и шумно разбиване на 
зида, което несъмнено би привлякло внимание-
то на турската власт. 

Арх. Ст. Бояджиев показа убедителни 
снимки и чертежи, от които се вижда, че 
всъщност няма никаква по-късно пробита 
дупка в олтарния зид, а естествено разрушава-
не на последните редове на основата, докато 
намиращият се под нея античен зид изобщо не 
е бил засегнат. 

Много важен и решаващ аргумент за 
заварването на скелета от строежа на църквата 
е откриването на две дупки от дървени колове 
(пилоти), предназначени да заздравят почвата 
под основата. Тези колове минават през 
костите на краката (при коленете) и ги 
разрушават. В Дневника на разкопките е 
казано изрично и това бе потвърдено на 
заседанието от водилия този Дневник Г. 
Джингов, че коловете са преминавали през, а 
не под краката, както невярно твърди Н. 
Хайтов. Трябва да се отбележи също, че в 
работния чертеж от Дневника тези дупки са 
нарисувани точно през костите, докато в 
приложената към книгата скица те са обозна-
чени встрани от тях, което, меко казано, е 
фалшификация на действителното положение, 
предназначено да заблуди читателите. 

Друг съществен момент е положението на 
ръцете на погребания. На снимката в публика-
цията на Ст. Михайлов много ясно личи, че те 
са скръстени на корема. Това не би могло да 
стане с мъртвец, който е преседял дълго време 
на бесилото с опънати покрай тялото или 
вързани отзад ръце, след като знаем, че 2 часа 
след смъртта крайниците се вдървяват и не 
могат да се свият, без да се счупят. И, което е 
особено изненадващо в случая, на скицата на 
гроба в книгата на Хайтов ръцете са дадени 
изпънати покрай тялото, което е невярно и 

направо некоректно при воденето на спора. 
Изказалите се археолози споделиха, че през 

цялото българско Средновековие християн-
ският начин на погребване познава стотици 
случаи, когато то е ставало плитко в земята, 
без дървен ковчег, без погребален инвентар, с 
обърната в различни страни глава, поради 
слягане на пръстта. Ето защо посочените 
признаци не могат да се тълкуват като 
показатели за по-късен или прибързан начин на 
погребване. 

На заседанието на Секцията важно изказ-
ване направи антропологът П. Боев. Той 
потвърди, че е видял всички скелети в църквата 
по време на откриването им, и по-специално — 
означения с номер 95. П. Боев подчерта, че 
експертизата е доказала техния по-стар произ-
ход от този на църквата. Погребани са били 
индивиди на възраст над 50 години, а скелет 
№95 не е имал белези на северна раса, към 
която е принадлежал Васил Левски. 

Изказалите се на заседанието на Секцията 
обърнаха многократно внимание на грубия 
език и иронично-саркастичните бележки, които 
Н. Хайтов прави в книгата си за археолозите 
въобще, и за Археологическия институт, в ча-
стност. Това до голяма степен нанася вреда 
върху авторитета на цялата археологическа 
наука. 

Заключенията на археолозите бяха подкре-
пени от исторически анализ, който в края на 
заседанието направи акад. Д. Косев. 

Работата на Секцията по средновековна 
археология бе докладвана пред Научния съвет 
на АИМ на негово заседание на 3. X. 1985 г. На 
това заседание членовете на Научния съвет се 
присъединиха към направените изводи и одоб-
риха предложенията, заключаващи се в 
следното: 

1. Да се направи всичко възможно, за да 
получат   гласност   резултатите   от   научното 
обсъждане в Средновековната секция на АИМ. 
За целта да се помоли ръководството на БАН 
и   Комитета   за   култура   да   се   организира 
телевизионно предаване около кръглата маса 
със специалисти от различните науки, както и 
отпечатването на материали и рецензии на 
книгата в периодичния печат. 

2. Да се направи всичко възможно чрез 
БАН да се обнародват в достъпна форма като 
отделна книга археологическите, антропологи- 
ческите, архитектурните и други наблюдения 
на специалистите. 

3. Да се препоръча на Комитета за култура 
да не се поставя паметна плоча с каквото и да 
било съдържание пред църквата „Св. Петка 
Самарджийска", защото това би било в пълен 
разрез с научните изследвания и наблюдения. 
При досегашните археологически проучвания 
няма никакви податки гробът на Апостола да 
се идентифицира с някое от погребенията в 
църквата. 

Димитър Овчаров 
София, 4.Х. 1985 г. 
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8. Отговори на Н. Хайтов 
на изказванията в Научния съвет на АИМ 

от 2 октомври 1985 г. 

Обсъждането започва с доклад на предсе-
дателя на Секцията по средновековна архео-
логия ст. н. с. Димитър Овчаров. 

Неговият доклад започва с възражението, 
че „погребението (на скелет № 95) в олтара на 
църквата не е единствено и се намира на такава 
дълбочина, която го свързва с останалите 
добре датирани от времето преди построя-
ването на църквата гробове". 

Погребението в олтара наистина не е 
„единствено", това никой не е отричал. Но в 
никакъв случай не може да се твърди, че то е 
разкрито в един и същи пласт, или все едно, на 
еднаква дълбочина с останалите скелетни 
находки. Доказах в книгата си, позовавайки се 
на Дневника на разкопките, че четирите 
скелетни находки в олтара са разкрити на 
различни дълбочини, а те са: за Самотния 
череп — 55 ст, за Обезглавения — 85 ст, и за 
скелет № 95 (на Левски) — 65 — 75 ст. С нищо 
не се променя този факт и след опита на Ст. Ми-
хайлов в научната си публикация от 1961 г. да 
„обедини" дълбочините на скелетните находки 
в олтара и да ги изкара от един и същи 
културен пласт, за да направи извода, че са 
„сварени" от строежа на църквата. 

Освен това доказах, че намирането на 
скелетните останки под престола (еталонната 
за Михайлов находка) е под въпрос. 

Явно Д. Овчаров не е допрочел книгата ми, 
нито се е запознал с Дневника на разкопките, 
където са фиксирани дълбочините на разкри-
тите в олтара скелетни находки. 

Второ. Датирането на гробовете в олтара 
би могло да бъде посочено за класически 
пример на произволно, антинаучно датиране, 
доказах това в главата, посветена на дати-
рането. 

Ще попитам Овчаров: възможно ли е да се 
датират погребения в гробни ями без никакъв 
градеж и тухли, „по градежа и тухлите" на 
гробове №3 и 4? И друго: не е ли пълна 
археологическа неграмотност да се датират 
погребенията в олтара по предмети, открити 
само в гробове № 3 и 4? Като връх на всичко 
идва невероятният, но безспорен факт, че 
датирането на всички единадесет погребения 
вън и вътре в църквата „Св. Петка Самар-
джийска" е извършено по два неотбелязани в 
Дневника на разкопките несъществуващи пред-
мета.1 

1 Точка 37 от Инструкцията за провеждане на 
археологически разкопки и сондажи от 1956г. гласи, че 
Дневникът е „Основен официален и организационен 
документ, (който) не може да бъде подменян от никакви 
други бележки". 

И още един куриоз във връзка с датирането: 
намерени са (и вписани в Дневника) в гробо-
вете и гробните ями, разкрити в църквата „Св. 
Петка Самарджийска" 57 находки от най-
различен вид — тухли, керемиди, цели и 
счупени глинени съдове, водопроводни тръби, 
монети, монограми и пр., подходящи за 
датиране предмети. Но нито един от тези 
описани в Дневника предмети не е използуван 
за датирането на гробовете вън и вътре в 
църквата „Св. Петка Самарджийска"! 

Ако след всичко това Д. Овчаров е могъл 
да определи погребенията в олтара като 
„добре датирани", това говори само за негови-
те ограничени възможности. 

Д. Овчаров изтъква по-нататък като довод 
против становището Левски да е погребан в 
олтара на „Св. Петка" факта, че досега не е 
било познато подобно „кощунство" — погре-
бение в олтар. Без да съобрази, че тъкмо това 
изключение свидетелствува, че погребението 
свързано със скелет № 95, е извънредно, тайно 
и въобще необикновено погребение. 

Д. Овчаров се позовава на арх. Ст. 
Бояджиев, че показал по време на обсъждането 
на 14 септември „убедителни снимки и черте-
жи", от които се виждало, че всъщност нямало 
никаква по-късно пробита дупка в олтарния 
зид, а естествено разрушаване на последните 
редове от основата, докато намиращият се под 
нея античен зид изобщо не е бил засегнат. 

Нямам подръка нито чертежите, нито 
снимките, които арх. Ст. Бояджиев „прожек-
тира" и на обсъждането в Средновековната 
секция и след това набързо прибра. Но за 
установяване на факта — има ли дупка в 
абсидния зид или не — съществуват не една, а 
шест различни снимки (току-що намерени в 
архива на АИМ), на които ясно се вижда, че 
долните крайници на скелет № 95 от коленете 
надолу влизат в дупка, прокопана в абсидната 
основа. При тези неоспорими доказателства 
всякакви спорове — има ли дупка или няма, 
остават напълно излишни. Това е всъщност 
решаващият аргумент в спора около датира-
нето на скелет № 95, след чието установяване 
можем да си спестим препирните оттук 
нататък. Но аз ще продължа, за да не помисли 
Овчаров или тези, които са чели доклада му, 
че избягвам обсъждането на неговите доводи. 

За да преподкрепи тезата на Ст. Михайлов, 
че скелетът е сварен от църквата, Д. Овчаров 
изтъква много „важния" и решаващ, според 
него аргумент, че двете дупки от пилоти, 
открити при долните крайници на рселет № 95, 
„преминават през костите на краката (колене-
те) и ги разрушават". 
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Налага се да разочаровам Овчаров, като му 
обърна внимание върху „новонамерените шест 
снимки на скелет № 95, където не личи никакво 
раздробяване или счупване на коленните или 
подколенните кости (както Г. Джингов на 
обсъждането с късна дата съобщи). Не съще-
ствува никаква — нито практическа, нито 
теоретична възможност укрепващи колове да 
са преминали през долните крайници на скелет 
№ 95, като се има предвид, че те (крайниците) са 
били сместени в абсидния зид, а не под него. 
Укрепващите колове не минават през зида, те 
са под него, а основите започват над тях. 
Коловете са забивани надолу в пръстта, а не 
нагоре в зида, така че при най-добро желание 
те не са могли нито да пробият, нито дори да 
докоснат долните крайници на скелет № 95. 

Колкото за писаното в Дневника по разкоп-
ките, там никъде не е отбелязано, че коловете 
минават „през костите". Казано е за дупките, 
че минават през костите и се намират, както 
Джингов на обсъждането самопризна — „под 
скелета". Точният израз на Джингов е: „Дуп-
ките са наистина под скелета, под костите". 
(Вж.   Стенограмата.) 

Д. Овчаров ме обвинява, че в „работния 
чертеж от Дневника тези дупки (двете дупки от 
укрепващите колове) са нарисувани точно през 
костите, докато в приложената в книгата скица 
те са обозначени встрани от тях, което меко 
казано, е фалшификация на действителното 
положение, предназначено да заблуди читате-
лите". 

Като е чел Овчаров моята книга, не е ли 
забелязал, че скица № 31 от Дневника на 
Джингов е „фотокопие" и всичко в нея се 
покрива изцяло с оригинала — доколкото 
може да се вярва на фотообектива. 

Друг съществен, според Овчаров момент 
било положението на ръцете на погребания. На 
снимката от публикацията на Ст. Михайлов 
ясно личало, че те са „скръстени на корема", а 
това (според Д. Овчаров) „не би могло да 
стане с мъртвец, който е преседял дълго време 
на бесилото с опънати покрай тялото или 
вързани отзад ръце, след като знаем, че два часа 
след смъртта крайниците се вдървяват и не 
могат да се свият без да се счупят. И което 
е особено изненадващо в случая, на скицата на 
гроба в книгата на Хайтов ръцете са дадени 
изпънати покрай тялото, което е невярно и 
направо некоректно при воденето на спора". 

Д. Овчаров можеше да отвори учебника по 
„Съдебна медицина" преди да приказва тол-
кова излишни приказки, но след като не го е 
направил, ще го направим вместо него. В 
„Съдебна медицина" — учебник за студенти, II 
издание, 1984г., на с. 315 четем: „След около 2 
до 4 часа (от смъртта) се появява трупното 
вкочаняване на скелетната мускулатура, която 
в продължение на 6 до 8 часа обхваща всички 
мускули и фиксира позата на трупа". 

И така: вкочаняването започва след 2 до 4 
часа и завършва 6 до 8 часа (от започването). 

Това означава, че обесеният в 8,00 часа 
сутринта Левски е започнал да се вкочанява 
между 10,00 и 12,00 часа, а процесът на 
вкочаняване е завършил (с фиксиране позата 
на трупа) между 16,00 и 20,00 часа вечерта. 
Левски е бил свален от бесилото, както е 
известно, „по обяд", около 12,00 — 13,00 часа и 
веднага след това погребан, докато трупното 
вкочаняване е било току-що започнало. Така че 
погребвачите — двамата кацари, са могли 
спокойно да сложат ръцете му по християнски, 
преди да го заровят в позорното гробище. 

В това най-вероятно положение е бил 
сварен трупът на Левски от хората, които са го 
заровили и препогребали — с ръце, скръстени 
по време на заравянето му. При това съществу-
ва възможност даже по време на трупното 
вкочаняване крак или ръка да бъдат свити, ако 
се упражни налягане с тежест „до сто кило-
грама" (с. 316 от цит. учебник). Сто килограма 
— това са един мъж да налегне със собственото 
си тяло, ако е трябвало да бъде извършена 
въпросната следсмъртна „операция", напри-
мер от Христо Хамбарков. 

Изобщо съществува не една, а няколко 
възможности трупът на обесения Левски да се 
озове в гробната си яма — в „Св. Петка 
Самарджийска" със скръстени на гърдите или 
корема ръце, все едно в какво положение е 
висял на бесилото. 

Що се отнася до скицата на К. Горанов и Н. 
Мушанов за положението на скелет № 95, 
който е даден с изпънати ръце, Д. Овчаров 
изглежда не разбира, че фигурата е условна — 
на тази фигура черепът е показан цял, докато 
черепът на скелет № 95 е полуразрушен, не са 
„точни" нито положението на „главата", нито 
на гръдния кош, именно защото фигурата е 
условна. Пряката й цел не е да информира 
читателя за положението на ръцете, а да 
маркира дължината на тялото и направлението 
на минаващата по гръбнака скелетна ос. 

При това на няколко пъти в книгата си съм 
писал и повторил, че скелет № 95 е намерен с 
ръце, скръстени на гърдите (вж. с. 60 и сл.). 
Дал съм и снимката на скелет № 95. След тази 
изчерпателна информация за положението на 
ръцете, може ли да става дума за „дезинфор-
мация" и „некоректно" водене на спора? 

Не е пропуснал Д. Овчаров да се позове на 
експертизата върху скелетите в олтара на д-р 
П. Боев, която била „доказала техния по-стар 
произход от този на църквата". В моята книга 
аз доказах пълната несъстоятелност на въпрос-
ната „експертиза". Ако въпреки това Д. Овча-
ров предпочита да й вярва, това си е негова 
работа. 

Няма да споря с Овчаров дали моята книга 
нанася полза или вреда върху авторитета на 
цялата археологическа наука. Ще отбележа 
само, че никога и никъде не съм нито писал, 
нито говорил за „авторитета на цялата архео-
логическа наука", защото зная не по-зле от 
Овчаров, че археологическата наука — това не 
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е проф. Михайлов, нито е Овчаров, нито са 
двамата заедно, не е дори цялата Среднове-
ковна секция на АИМ. Археологическата наука 
е система от изследователски методи и натру-
пани знания и да се обвинява тя, е все едно да 
се обвиняват химията, физиката или математи-
ката. Друг е въпросът, че един или друг 
археолог може да извърши грешки, позова-
вайки се на археологическата наука. Тези 
грешки засягат авторитета на този, който ги е 
извършил, а не авторитета на археологиче-
ската наука или на нейната институция. Не 
може сгрешилите да се крият зад авторитета 
на тази институция, нито да се перчат с 
нейните заслуги. В науките всеки сам отговаря 
за собствените си грешки — персонално, и 
няма защо да се опитва Овчаров, пък и който и 
да е било друг, да слага знак за равенство 
между археологическата наука или археоло-
гическата институция и археолога Михайлов. 

Тази „стратегия" няма да мине, въпреки 
неговите и на други членове на Средновеков-
ната секция опити да персонифицират техния 
колега Михайлов с археологическата наука и 
да го направят по този начин неприкосновен. 

Докладът на председателя на Секцията по 
средновековна археология Д. Овчаров завърш-
ва с решение да се публикува отговорът на 
Ст. Михайлов, — с което съм напълно 
съгласен; да се публикуват и материалите от 
дискусията — с което съм още по-съгласен. 

Първа по доклада на Д. Овчаров се е 
изказала д-р Живка Въжарова. 

Но и тук, както и при обсъждането в 
Средновековната секция, тя се е задоволила с 
излагането само на общи съображения, затова 
не намирам за необходимо да се занимавам с 
нейното изказване. Съгласен съм с нейната 
препоръка да се излезе на „кръгла маса" по 
Българската телевизия. И съм твърдо убеден, 
че за българския народ това предаване ще бъде 
много интересно. 

По изказването на проф. Велизар Велков 
ще кажа само това, че в първата част на своето 
изложение той прави много сериозни крити-
чески бележки към проф. Ст. Михайлов и 
неговите разкопки. Те не са нито подробни, 
нито съкрушителни, но те имат едно особено 
качество, че са първите критически бележки, 
изтъкнати от представител на археологиче-
ската наука в спора за гроба на Васил Левски. 
Това е насърчително събитие, независимо от 
факта, че в края на своето изказване той 
заявява, че като разгледал притежаваната от 
арх. Ст. Бояджиев „автентична документация", 
намерил я за „достатъчно убедителна" и че 
издигнатата от Хайтов хипотеза вече не може 
да се поддържа в светлината на тази доку-
ментация. 

Не намирам нищо осъдително в новото 
становище на проф. Велков^ освен бързината, с 
която се е „убедил" в притежаваната от арх. 
Бояджиев „автентична документация", без да 
обсъди нейната автентичност и „документал-
ност" в светлината на моите възражения. 

За научната стойност на тази документация 
засега ще изтъкна накратко само три характер-
ни факта: 

Първият е, че арх. Бояджиев отрича съще-
ствуването на долни крайници на скелет № 95. 
Твърди, че те са били унищожени по време на 
строежа и е изразил графично това в своя 
„чертеж", без да се стъписа от обстоятелството, 
че съществуването на двата долни крайници не 
се отрича въобще нито от Джингов, нито от 
Михайлов. 

Второ. Чертежът, който арх. Бояджиев 
поднесе на обсъждането като чертеж на арх. 
Бобчев, е грубо фалшифициран от него, като са 
видоизменени разстоянията между някои от 
най-съществените елементи на строително-
археологическата обстановка. 

Що се отнася до верността на скиците на 
арх. Бобчев, това е категорично проверено и 
установено от четиричленна експертна коми-
сия, начело с декана на Геофизическия фа-
култет при ВИАС проф. Георги Колев. (Вж. 
Протокол от 25 октомври 1985 г.) 

Трето. Тъкмо на една от снимките, които 
арх. Бояджиев показа, се вижда напълно ясно 
как долните крайници на скелет № 95 влизат в 
дупка в абсидния зид — безспорно доказа-
телство за съществуването на дупката и за 
верността на скиците на Бобчев, където тя е 
изобразена, според израза на Бояджиев, като 
„фурничка". 

Накратко — онова, което арх. Бояджиев 
„върши" със скиците на неговия бивш профе-
сор арх. Бобчев, е чиста злоумишлена маши-
нация, да не употребявам по-точната дума— 
измама. 

Ст. н. с. Магдалина Станчева направи пред 
Научния съвет на АИМ едно оплакване и една 
препоръка. Оплакването гласи: „Хайтов се 
държа като следовател в самия Археологи-
чески институт и ние го търпяхме". Препо-
ръката е „публично да се реабилитира архео-
логическата наука". 

Интересно как е очаквала да се държа „в 
самия Археологически институт" — прав, 
мълчалив и със свалена шапка? 

Изследването на научната истина е своего 
рода следствие, ако това М. Станчева не знае, 
време е да го научи. И вместо да се грижи за 
„реабилитирането на археологическата наука", 
по-добре е да помисли за реабилитацията на 
онези нейни съвременни представители, които 
вършат безобразия от нейно име. Това обаче с 
голи думи не става. 

Ст. н. с. А. Радунчева е отправила призив: 
„Спешно да се излезе с отговор". 

Ако бях поканен да присъствувам на 
обсъждането в Научния съвет на АИМ, щях да 
гласувам за такова предложение с двете си 
ръце, защото съм напълно убеден, че след 
седемгодишен спор за гроба и костите на 
Левски представители на Археологическата 
наука трябва най-сетне да излязат с едно, все 
едно криво или право, становище. 
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Радунчева нарекла книгата ми „спекулация 
и дезинформация към целия български народ". 
По начина, по който тя разгромява моята 
книга — с глобални фрази, аз мога да 
сгромоля сам дори Теорията за относител-
ността на Айнщайн. 

Д-р Й. Юрукова е изтъкнала в своето изказ-
ване, че аз съм представител на „широк кръг 
дилетанти" и че имам „порочната страст за 
слава". С това се изчерпват научните доводи на 
д-р Юрукова срещу книгата ми за гроба на 
Левски. Очевидно тя не е могла да си предста-
ви, че освен порочна страст за слава, човек 
може да бъде задвижен от желанието да 
разобличи едно научно злодейство и да 
възстанови една дълго премълчавана и потул-
вана истина. 

Че съм дилетант — не възразявам, и то не е 
толкова страшно. Страшно е когато про-
фесионалисти се проявяват като дилетанти. А 
мисля, че тъкмо такъв е случаят с д-р Юруко-
ва, чието изказване с нито една дума не 
подсеща, че говори научен работник, доктор на 
науките! 

На ст. н. с. Ал. Кузев принадлежи „дълбо-
ката" мисъл, че „когато Хайтов плюеше един 
археолог (проф. Ст. Михайлов), той плюеше 
цялата археологическа наука". 

И тук се сблъскваме с поредния злополучен 
опит да се персонифицира цялата археологиче-
ска наука с проф. Ст. Михайлов — човека, 
който намери и след това погуби свещените 
кости на Левски. 

Д-р Хенриета Тодорова е съобщила на 
Научния съвет, че въпросът е „политически" и 
прави предложението да се излезе пред теле-
визията и „атрактивно" да се обясни случаят. 

Ще си позволя да препоръчам на д-р 
Тодорова, когато атракцията пред телевизията 
започне, тя именно да обясни на българския 
народ защо костите на скелет № 95 са били 
„изгубени" или унищожени от ръководителя на 
експедицията проф. Ст. Михайлов, след като е 
бил изрично и многократно предупреждаван, 
че това може да са кости на Апостола на сво-
бодата В. Левски. За подсилване на „атрак-
тивността" на предаването, може да бъде 
повикан и д-р П. Боев. 

Ст. н. с. А. Радунчева повторно взела 
думата, за да направи препоръка „второто 
издание на книгата „Последните мигове и 
гробът на Левски" да бъде спряно". Благодаря 
на Радунчева за високата реклама, която прави 
по този начин на моя скромен опит да разкрия 
истината за Левски. Книгата ми, значи, не е 
такава плюнка, за каквато я обяви ст. н. с. 
Кузев, щом така здраво се е изплашила от нея 
Радунчева, та препоръчва да бъде спряна. 
Добре, че не е поискала публично да бъде 
изгорена. 

Последен се е изказал директорът на 
Археологическия институт акад. Димитър 
Ангелов: „Злото лежи в това, че в последно 

време дилетанти се намесват в историята. 
Писателите са галени чеда на нашето обще-
ство. Какви неща се пишат в „Литературен 
фронт"?! (И въпросителна и удивителна след 
изказването на акад. Ангелов от протоколчика 
— Н. X.) 

Като „представител на широкия кръг от ди-
летанти" ще попитам: в какво точно се изразява 
„злото", което причиняваме ние, дилетантите? 

Да сме попречили на историците да на-
пишат „История на България"? 

Да сме им попречили да установят в коя 
година е основана България — в 679 или 681? 

Да сме попречили, ние, дилетантите, — да 
установят кого изобразява Мадарският конник 
— хан Аспарух, Тангра или Авитохол или 
нещо по-друго? 

Гробът на Калоян щеше да бъде замалко 
отречен и разрушен не от дилетанти, а от 
археолози. 

Костите, извадени от гроба на Иван 
Александър, бяха изсипани в Янтра не от 
дилетанти, а от археолози. 

Фреските в средновековната софийска цър-
ква „Св. Спас" бяха изоставени да се „скапят" 
не от дилетанти, а от археолози. 

Досега никой дилетант не е извършил по-
добни поразии. 

И защо е необходимо да се противопо-
ставят дилетантите (писатели) на историци и 
•археолози, след като е известно, че истори-
ческата наука може да осъществи докрай 
своите обществени цели само чрез писателите, 
когато историята се превърне в епос, а 
историческото знание — в облагородяващо 
чувство. Писателите били галени чеда на 
обществото! А нима учените — историците и 
археолозите, не са? С какво писателите са по-
галени от историците и археолозите? 

Колкото до възклицанието на акад. Анге-
лов, че кой знае какви неща са писани във в. 
„Литературен фронт", ще си позволя да 
забележа: никога в. „Литературен фронт" 
досега не е обявявал, че един византийски гроб 
може да лежи върху насип от „последните 
години на турското робство". Подобно нещо 
даже в „Стършел" не се е случвало, но в 
академичното издание на АИМ това беше 
черно на бяло отпечатано (Сборник в памет на 
Карел Шкорпил, 1961 г.). 

Акад. Ангелов обяснява в своето изказване, 
че „документацията от 1956 г. е загубена, тъй 
като не беше създаден научен архив дотогава в 
АИМ". Ще си позволя по този повод да 
припомня на уважавания академик съдържа-
нието на т. 40 от „Инструкцията за провеждане 
на археологически разкопки и сондажи", която 
гласи: „Цялата полска документация (дневник, 
чертежи, рисунки, фотоснимки и др.) да се 
депозира в Археологическия институт, който е 
единно държавно хранилище на документални 
извори от този род". 

Всичко това означава, че научния архив 
към АИМ е бил вече създаден през 1956 г. и 
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няма никакво извинение, че полевата доку-
ментация от разкопките през 1956г. в църквата 
„Св. Петка Самарджийска" не се намира в този 
архив. 

Общото впечатление от обсъждането на 
книгата „Последните мигове и гробът на Васил 
Левски" в Научния съвет на Археологическия 
институт на 2 октомври 1985 г. с една дума 
изразено — е тъжно. Девет души са се 
изказали, но само двама (Д. Овчаров и В. 
Велков) в една или друга степен, макар и 
мимоходом, са се докоснали до същината на 
поставения за разискване въпрос. Всички оста-
нали са говорили, само за да изразят своето 
огорчение и ярост и отново да ме заклеймят 
със същите (както на обсъждането в Средно-
вековната секция) изрази и думи. Ако е имало 
необходимост да се повтарят тези неща, не 
беше ли по-разумно да се пусне магнетофон-
ният запис от заседанието на Средновековната 
секция? Защо е трябвало да се събира цял 
Научен съвет? 

Научният съвет е одобрил „решението" на 
Секцията по средновековна археология, без 
никой да се докосне критически до версията на 
Ст. Михайлов (с изключение на В. Велков). И, 
разбира се, без никой да обори моето Станови-
ще за гроба. 

Направо стъписва постоянно проявяваната 
склонност на изказалите се археолози да 
„решават" нещата само с помощта на глобал-
ните фрази и с хвърчащи, неподкрепени с 
никакви анализи оценки. Може би те очакват, 
че като имат титла „доктор", „професор" или 
„старши научен сътрудник", това ще е доста-
тъчно, за да приемем техните немотивирани 
присъди? 

Досегашната дискусия за гроба на Левски 
показа и пълната нетърпимост на археолозите 
към каквато и да било критика. Всеки ден 
четем във вестниците не само остри, но 
понякога и сгромолясващи оценки и упреци 
към ръководители, генерални директори, зам.-
министри и т.н., правят се изводи, наказват се 
и никому не е текнало на ум да сметне тази 
форма на обществена критика за нещо необи-
чайно или обидно. Само археолозите са на 
мнение, че в техните работи не бива никой да 
се бърка. Когато казвам „археолозите", имам 
предвид участвувалите в обсъждането на 14 
септември и след това в Научния съвет на 
АИМ на 2 октомври 1985 г. И проявиха своето 
негодувание, че дилетанти си позволяват да се 
бъркат в техните работи. 

Но кои са те, за да искат да останат над 
всякаква критика, и защо се домогват до 
подобна неблаговидна привилегия? Или се 
боят, че ако днес се критикуват разкопките на 
Ст. Михайлов, утре може да дойде ред и за 
техните разкопки? И така да е, какво лошо има 
в това и какво страшно? Страшно е обратното 
— феодализирането на една институция пора-
ди липса на критика, защото без критика не 
може да има истинска наука. 

Това е истината, която някои археолози 
трябва да разберат преди да пристъпят към 
реабилитирането на наранената си научна 
репутация. 

♦  *  *  

Поради лошата организация на обсъждане-
то в Средновековната секция при АИМ и 
явното нежелание то да бъде проведено на 
научно равнище, основните проблеми, свърза-
ни със спора за гроба на В. Левски, останаха 
неизяснени, а това са, на първо място, 
проблемите, свързани с положението на скелет 
№95 спрямо насрещните стени, и двете дупки 
от фундиране с колове под неговите крайници. 

Наричам тези проблеми основни, защото са 
и решаващи. Само от тяхното изясняване 
зависи дали ще се приеме, че скелет №95 е 
сварен от градежа на църквата или е 
допълнително внесен подир строежа. Всички 
останали въпроси, свързани било с антрополо-
гическата експертиза (ако тя наистина се е 
състояла!) или с редовността на погребение, с 
Анкетата на Гяуров и пр., придобиват значе-
ние и смисъл само след изясняването на 
основния решаващ въпрос за положението на 
скелета. 

За съжаление тъкмо по този въпрос се 
появява коренно и несъвместимо противоречие 
между проф. Ст. Михайлов и неговия помощ-
ник Г. Джингов, а останалите изказващи се 
изобщо не го засегнаха, като изключим 
хаотичното и абсолютно немотивирано изказ-
ване на арх. Ст. Бояджиев. 

При това положение изгледите за оконча-
телно разрешаване на въпроса с положението 
на скелет №95 се очертават ето как: 

Трябва да се отбележи, на първо място, че 
след умишленото или неволно загубване или 
унищожаване на всички материали от разкоп-
ките, които биха могли да послужат за 
датирането на скелет №95, на всички снимки, 
рисунки и въобще на цялата документация 
датирането на скелета с археологически сред-
ства е невъзможно. За щастие помощник-
ръководителят на експедицията от 1956г. — 
арх. Сава Бобчев, който е бил специално 
задължен от директора на АИМ да „извърши 
архитектурно заснемане и други технически 
работи, свързани с разкопките", е изготвил 
своевременно (още на 12 юни 1956 г.) точни и 
най-подробни скици за разположението на 
скелета спрямо архитектурната среда, отбеляз-
вайки не само дупките от фундиране на 
основите, но и най-малките късчета от тухла и 
камък, вградени в основите на абсидната стена. 
С помощта на тези материали положението на 
скелет № 95 може да бъде определено с 
точност до сантиметър, което всъщност е вече 
извършено, и то след една основна, и то 
безспорна проверка на скиците на арх. Бобчев. 

(Всичко това бе извършено в по-голямата 
си част след публикуването на книгата ми, тъй 
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като бе свързано с новооткрити документи.) 
Аз отидох на обсъждането в Средновековната 
секция с намерението да покажа въпросните 
разработки, но това беше осуетено — изложих 
вече по какви причини. Надявах се, че ще 
имам възможност да запозная Научния съвет 
на АИМ с тях, но и това не можа да бъде 
осъществено, след като институтският Научен 
съвет побърза да благослови едно абсолютно 
несъстоятелно в същината си решение на 
Средновековната секция при АИМ. 

Сега съм в очакване Ръководството на БАН 
да ме насочи пред кого да изложа своите най-
нови (надявам се) окончателни издирвания за 
гроба на Васил Левски, за да се осъществи 

желанието на същото ръководство въпросът за 
гроба на Левски да бъде цялостно обсъден и 
решен. 

Ще отбележа само, че на този етап от 
развитието на спора, инженерно-техническият 
характер на обстоятелствата, свързани с по-
ложението на скелет №95, ще наложи те да 
бъдат разисквани от специалисти по фотогра-
метрия, инженери, геодезисти и пр. 

Мисля, че техните заключения ще бъдат от 
решаващо значение за крайния изход на спора 
за гроба на Апостола. 

Николай Хайтов 
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III 

Материали от обсъжданията 

в БАН на данни от разкопките  

и реставрацията на църквата 

„Св. Петка Самарджийска“, 

1986 г. 



1. Предварително събрани материали за обсъждането 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 
Изх. №182/7.11. 1986 г. 

Документацията на разкопките на 
църквата „Св. Петка Самарджийска' 
извършени през 1956 г. 

Редовната документация на едни археоло-
гически разкопки се състои от дневник, в който 
се записват всички наблюдения, описват се 
процесът на работа и находките, фотодокумен-
тация, която също отразява процеса на работа 
и разкритията, графична документация, око-
мерни или мащабни планове, разрези и скици 
със съответните обозначения. Графичната до-
кументация може да бъде прехвърлена в 
кабинетни условия на чисто, но само въз 
основа на данни, взети по време на разкопките. 

На следващите страници се разглежда 
редовната документация от разкопките на 
църквата „Св. Петка Самарджийска", извър-
шени през 1956 г., както и някои снимки и 
чертежи, направени за същия обект по-късно. 

1. Разкопките са започнали на 8 май 1956 г. 
със заповед №65/23. IV. 1956 г. на директора на 
А ИМ. За ръководител на разкопките е опреде- 
лен  мл.н.с.   Стамен   Михайлов,  а  за   негов 
помощник — мл.н.с. арх. Сава Бобчев. Ръко- 
водството на института е придало в помощ на 
Стамен     Михайлов     археолога     дипломант 
Георги Джингов. 

2. Проучванията са направени във връзка с 
оформянето на пл. „Ленин". 

3. Резултати. Разкопките са проведени от 8 
май до 20 юни, като са проучени вътрешността 
на църквата и пространството около нея от 
южната и западната страна. Установено е, че 
запазената сега църква е строена в края на XIV 
или началото на XV в., че към нея по-късно е 
прибавена южна постройка, че е имало пред- 
дверие,   което   е   разширявано   по-късно,   че 
средновековната църква стъпва отчасти върху 
стените  на  разрушена  късноантична  сграда. 
Установено е също, че площта  върху която е 
изградена църквата, принадлежи на стар нек- 
ропол,  като само  част от  гробовете му са 
запазени, а останалите са разрушени и насипът 

му е наситен с човешки кости. Както навсякъде 
в София и тук насипът се характеризира с 
изобилие от строителни и битови материали. 

4. Състояние и оценка на документацията. 
По време на разкопките е водена следната 
документация: 

— Дневник —94 с, воден от Георги Джин- 
гов под ръководството на Стамен Михайлов 
(архив на АИМ, инв. №2683), започнат на 8 
май и завършен на 20 юни  1956 г.  Воден е 
всекидневно,   съдържа  данни  за  процеса  на 
работата и откритото. Движимите находки са 
номерирани по реда на откриването. В текста 
има 40 скици с молив на детайли от разкопано- 
то. Номерирани са всички находки, включител- 
но костите. 

— Чертежи — 3 броя, изработени от 
арх. Сава Бобчев и обнародвани в статията на 
Стамен Михайлов, — в: Изследвания в памет 
на Карел Шкорпил. С, 1961, 167-178, озагла-
вена „Църквата „Св. Петка Самарджийска" в 
София". 

— Фотодокументация — направена от фо- 
тографа на АИМ Петър Хлебаров, съхранява- 
на в архива на АИМ. Трябва да се отбележи, че 
фотодокументацията   е   правена   при   крайно 
неблагоприятни условия, които са се отразили 
на нейното качество. 

Друг вид документация в архива на АИМ 
не се съхранява. 

5. Находки.  Съобразно с номерацията  в 
Дневника от разкопките са регистрирани 142 
находки, като всяка е получила номер по реда 
на откриването. По вид находките са: керами- 
ка, кости, монети,  проби от хоросан и др. 
Събрани  са   материали  от  различно  време, 
включително монети, сечени след Освобожде- 
нието. 

Резултатите от проучванията са докладвани 
и обсъждани в АИМ при БАН и са обнародва-
ни в два отделни труда: Изследвания в памет 
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на Карел Шкорпил. С, 1961, 167-178; Извес-
тия на Археологическия институт. Т. XXII. С, 
1959, 291—327. 

6. Оценка на методите. Разкопките се 
отнасят към т. нар. спасителни, което налага 
ускорен ход на работа, а това се отразява 
неминуемо върху методите на работа. Въпреки 
трудностите ръководителят и сътрудниците му 
са положили достатъчно усилия вярно да 
установят и документират археологическите 
факти. Обаче ръководителят е наблегнал 
главно на научните резултати и е подценил 
задълженията си за по-нататъшното съхраня-
ване на описаните и прибрани находки. Голяма 
част от тях след изследванията не са предста-
влявали музейна ценност. Онези, които е 
следвало да бъдат инвентирани, не са вписани 
в инвентарните книги на музея. Материали от 
тези разкопки не са постъпвали в Музея за 
история на София. Не са депозирани в архива 
на АИМ архитектурните заснемания на арх. 
Сава Бобчев. 

Основният и най-важен документ за провер-
ка на фактите са изключително старателно и 
точно воденият полеви Дневник, както и фото-
документацията. 

По време на заседанието на комисията, 
оглавявана от акад. Д. Косев, ст. н. с. Д. 
Дойнов (началник на Управление „Държавни 
архиви" при Министерския съвет) е предоста-
вил за ползуване ксерокопия от Дневник, воден 
от арх. Сава Бобчев. Налице са бележките от 8 
до 30 май и от 20 до 23 юни 1956 г. Липсват 
страниците за дните, през които са били 
разкривани гробовете в абсидата. На заседа-
нието на Секцията за средновековна археоло-
гия на 14. IX. 1985 г. Н. Хайтов заяви: „В 
оригинала го има до 20 юни без прекъсване. 
Оригиналът е при мен" (вж. Стенограмата). За 
настоящото обсъждане на разположение на 
АИМ бяха предоставени ксерокопия от бележ-
ника на арх. С. Бобчев, където са налице и 
страници, които не са били на разположение на 
комисията, оглавявана от акад. Д. Косев, за 
установяване фактите около гроб № 95. Това 
позволява да се анализира записаното от арх. 
С. Бобчев в сравнение с официалния Дневник 
на разкопките. 

Оригиналният Дневник на арх. С. Бобчев, 
както и неговите архитектурни заснемания все 
още не се намират в научния архив на 
института. 

Копието се състои от деветнадесет листа, 
номерирани след копирането с молив от 1 до 
19, и една титулна страница, или всичко 
двадесет листа, перфорирани и поставени в 
папка. 

При преглеждането на Дневника на арх. С. 
Бобчев и съпоставянето му с Дневника на 
разкопките прави впечатление следното: 

1. И двата Дневника започват с текста на 
заповед № 65 от 23. IV. 1956 г. на АИМ. 

2. И двата Дневника имат начална дата 8 
май 1956 г., (вторник) и всички следващи дни 
до   17   май   (четвъртък)   включително   имат 

съвсем еднакъв текст. Данните относно харак-
тера на времето, имената на работниците и 
други са предадени в един и същи ред с изклю-
чение на разместването на едно изречение за 
9 май (сряда). 

3. От  18 май (петък) до 20 юни (сряда) 
данните в Дневника на разкопките отразяват 
последователно хода на археологическото про 
учване. Отбелязани са разкритите останки от 
строежи и строителни материали, запазените и 
повредените гробове,  движимите находки и 
полевите номера на онези от тях, които са 
опаковани и отделени за допълнителна научно- 
техническа обработка. На много места описа 
нията  са  онагледени  с  окомерни  скици  на 
отделни детайли, номерирани от 1 до 40. 

За същото това време в Дневника на арх. С. 
Бобчев информацията е много оскъдна. Данни-
те се отнасят най-често до характера на 
времето, броят на работниците и само някои 
дейности и резултати. По отношение на тях 
сходството между отделни пасажи в двата 
Дневника за някои дни е учудващо. Например 
за: 25, 27, 30 и 31 май и от 1 до 7 юни, с 
изключение на някои малки или по-значителни 
отклонения, които лесно могат да се установят 
и поради това тук няма да ги посочваме. 

4. За 30 май 1956 г. (сряда), деня, в който се 
откри скелет №95 в северната част на олтара, в 
Дневника на   арх.   С.   Бобчев   нищо   не   се 
споменава за разкопките, включително и за 
този гроб.  За същата дата във водения от  
Джингов Дневник са записани много наблю 
дения. 

5. За 31  май  1956 г. (четвъртък), когато 
продължава разчистването на скелет №95, арх. 
С.   Бобчев   е   записал   за   него   само   едно 
изречение: „До скелета — телено копче; гроб на 
Апостола /?/..." Тази информация е неточна. 

На същата дата в Дневника на разкопките 
ясно е отбелязано: „При разчистването не се 
намериха никакви вещи или предмети около 
скелета" (с. 37). Единственото телено копче, 
намерено по време на разкопките, е открито на 
14 юни 1956 г. в една от нишите на наоса, върху 
запазения на това място тухлен под, заедно с 
монети и сребърна халкичка — полеви №125. 
(Дневник на разкопките, с. 80, скица 32.) 

На 31 май 1956 г. се открива и скелет № 79 в 
южната част на олтара, но за него арх. С. 
Бобчев въобще не споменава. 

6. Нищо не е отбелязано в Дневника на арх. 
С. Бобчев и за откритите на 8 юни (петък) 
дупки от фундиране на основите на олтара 
(срв.   Дневник   на   разкопките,   с.   63)   и   за 
откритите на 13 юни (сряда) още две дупки от 
фундиране на основите, които минават точно 
през крайниците (краката) на скелет №95. (Вж. 
Дневник на разкопките, с. 76.) А това е един от 
най-важните и решителни аргументи за отно 
сителната   хронология,   които   доказват,   че 
гробът в северната част на олтара е по-стар от 
църквата. 

7. След приключването на разкопките  в 
Дневника на   арх.   С.   Бобчев   е   вписано   на 
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следните дати: 21, 22 и 23 юни; 5 август 1956 г.; 
15-19 март 1959г.; и през 1972г. 

Тук той отбелязва, че за пазач на обекта 
остава само Христо Асенов Христов, електро-
работник-полуинвалид. Арх. С. Бобчев пише, 
че след неговото освобождаване на 5 август 
вратата на църквата се заключвала само отвън 
с кофар, а вътре имало много дъски и греди на 
скелето. За други материали не се споменава. 

8. На останалите 5 листа (от страница 15 до 
19) на Дневника има бележки от 1959 г., които 
започват с дата 15 март, когато са започнали 
предварителни работи по консервацията на 
църквата „Св. Петка Самарджийска" от Ин-
ститута по опазване паметниците на култура-
та. След това следват бележки от 26 март 
1959 г., в които той отново споменава „За 
човешки скелет, намерен на 31 май 1956 г. 
отляво на олтарната трапеза, на дълбочина 
само 75 ст от най-горното (модерното) ниво 
на пода" — вж. Тетрадка №5 (подробно). 
Следва категоричното твърдение: „От извър-
шената по-рано анкета от проф. Гяуров става 
ясно, че погребението вляво от трапезата в 
олтара е на Васил Левски, въпреки мненията на 
Ст. Михайлов и д-р П. Боев, които не са 
оставили никакъв протокол на комисията за 
обстоятелствата, при които са намерени кости-
те. Где са днес костите, никой не знае." 

Последният лист е от много по-късно време 
и по отношение на годината у С. Бобчев има 
колебание: „През 1972 г.(?) е натоварен с 
консервацията на обекта арх. Н. Мушанов" 
(с.19). 

За разглеждане е представен и Скицник на 
арх. С. Бобчев, означен като Тетрадка №5. 
Този Скицник също не е бил депозиран в архива 
на АИМ. Той съдържа скици от различни 
обекти в центъра на София, а не само от „Св. 
Петка Самарджийска", правени в различни 
години. 

Една от скиците на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" е публикувана в книгата на 
Н. Хайтов. 

На друга скица, датирана с 1. VI. 1956 г., са 
нанесени планове и разрези и е представен 
скелет №95. Както публикуваната, така и 
останалите скици на арх. С. Бобчев—съдър-
жат противоречия по отношение на положе-
нието на скелет № 95, датите на заснемането и 
датите на откриването. 

Прави впечатление, че докато градежът на 
абсидната стена е рисуван камък по камък, 
което съвпада с професионалната квалифика-
ция на автора, рисунката на скелета е твърде 
неточна както по положение, така и по мащаб. 
Недоумение предизвиква и фактът, че арх. С. 
Бобчев е представил в разрез с една крива 

линия, но без технически подробности именно 
онова място, което се тълкува като вкопаване в 
стената на олтара за полагането на долната 
част на скелет №95. 

Фактът, че арх. С. Бобчев не е предал този 
Скицник (Тетрадка № 5), както и бележника си в 
научния архив на АИМ след разпореждането 
на ръководството на института да се предадат 
документациите от разкопките преди 1972 г., 
когато се създава централизиран архив, показ-
ва, че той не е смятал тези свои скици и 
бележки за официална документация. Това 
поставя под съмнение всяка от тях. 

Няколко години след приключване на 
разкопките, при две последователни консерва-
ции (1959 и 1972 г.), са правени снимки от арх. 
С. Бояджиев и от Н. Даскалов, сътрудник на 
НИПК. Тези снимки дават възможност да се 
видят в подробности устройството и състоя-
нието на основите на абсидата. Тази фотодоку-
ментация позволява да се направи съпоставка 
със скиците на арх. С. Бобчев и се установява 
точността на неговото заснемане. Налице са 
известни противоречия за някои детайли от 
градежа. Най-съществено за интересуващите 
ни въпроси е разположението на основата на 
абсидата, където на снимките не личи удължа-
ване във формата, посочена на скиците. 

В книгата на Н. Хайтов са публикувани 
скици — реконструкции на положението на 
скелет № 95 спрямо архитектурните останки. 
Тези скици, както и представените допълнител-
но за това обсъждане чертежи не могат да се 
смятат за документация, тъй като представля-
ват опит за обяснение на хипотезата на своя 
автор. 

В заключение на тази преценка на докумен-
тацията, подготвена от специалисти — архео-
лози и архитекти, убедено смятаме, че тя 
позволява да се реши спорният въпрос, дали 
гроб № 95 е по-стар от църквата, или е 
направен при нейното съществуване, и то през 
Възраждането. 

Това не означава, че преценявана с крите-
риите на съвременната археологическа методи-
ка, официалната документация от разкопките, 
съхранявана в АИМ, е безупречна. През 1956 г. 
не се работеше с цветни филми, с достатъчно 
съвършена фотоапаратура. Не бе въведена 
практиката да се правят скици на милиметрова 
хартия. Недостатък е и незадоволителното 
отчитане на арх. С. Бобчев в архива на АИМ. 
Що се отнася до находките, направените в 
складовете за масов материал проверки уста-
новиха наличието на голяма част от тях. 

Директор: (п) /акад. 
Д. Ангелов/ 
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Отговор на документ № 182 

Оценката на директора на АИМ акад. Д. Ангелов върху „Документацията на 
разкопките на църквата „Св. Петка Самарджийска", извършени през 1956 г." 

Оценката носи щемпела на АИМ и е 
изведена от архива на Института под изх. 
№ 182 от 7.11.1986 г. В първата й част от т. 1 
до т. 6 се разглежда т. нар. редовна документа-
ция по спора за гроба на Левски, произхожда-
ща и свързана с АИМ. С някои незначителни 
уговорки тя е определена като „официална" и 
„безспорна". Във втората част е обсъдена 
документацията, произхождаща от арх. С. Боб-
чев — неговият Дневник на разкопките и 
Тетрадка № 5, където в няколко скици е 
изразено положението на скелет № 95 към 
заобикалящата го строително-архитектурна 
среда. Споменати са с по няколко думи 
(накрая) и снимките на арх. С. Бояджиев и 
Н. Даскалов от НИПК, правени 1974 г. при 
реставрацията на „Св. Петка Самарджийска". 

Ще изложа моите съображения и възраже-
ния по всички точки последователно: 

По точка първа. Пропуск е, че не се 
признава като участник в експедицията, извър-
шила разкопките в „Св. Петка Самарджийска" 
през 1956 г., скулпторът при АИМ Димитър Бу-
чински, който освен с „техническа помощ", се е 
занимавал и с почистване на стенописите. Това 
е документирано на с. 93 на Дневника на 
разкопките в един послепис от ръководителя 
на експедицията проф. Ст. Михайлов. 

По точка трета — озаглавена „Резул-
тати"  (от разкопките): 

Две неща са били сметнати за твърдо 
„установени" по тази точка: първо, че запазе-
ната сега църква „Св. Петка Самарджийска" е 
строена „в края на XIV или началото на XV 
век", и второ, че „площта, върху която е 
изградена църквата, принадлежи на стар не-
кропол, като само част от гробовете му са 
запазени, а останалите са разрушени и насипът 
е наситен с човешки кости". 

И двете неща са само предположения 
на проф. Ст. Михайлов (друг с тези проблеми 
освен него изобщо не се е занимавал). 

В никакъв случай не може да се смята за 
„установено", както пише в оценката, че 
площта, върху която е изградена църквата 
„Св. Петка Самарджийска", принадлежи на 
стар некропол. Във всички църкви — вътре 
и в дворовете им — в едно или друго време са 
извършвани погребения било на духовници, 
било на ктитори или видни светски лица, но 
това съвсем не означава, че са некрополи 
(градски гробища) в регулярния смисъл на 
думата, т. е. място, където всеки е можело да 
бъде погребван. 

По точка четвърта: „Състояние и оценка 
на документацията". 

В документацията от архива на АИМ са 
включени: Дневникът на разкопките — воден 
от Г. Джингов под ръководството на Ст. Ми-
хайлов, чертежи — три броя, изработени от 
арх. С. Бобчев, и фотодокументацията, напра-
вена от фотографа на АИМ П. Хлебаров. 

Направен е много сериозен пропуск, като в 
документацията, съхранявана в АИМ, не е 
включена и научната публикация за разкопките 
от Ст. Михайлов, обнародвана в „Сборник в 
памет на Карел Шкорпил" ( С, 1961), озаглаве-
на „Църквата „Св. Петка Самарджийска", 
София". Включват се трите чертежа на арх. 
С. Бобчев от същата публикация, а самата тя 
не се включва, и то след като е била обсъдена в 
АИМ и обнародвана в неговото издание. 

Един пример ще направи нещата ясни: 
на с. 174 от публикацията на Ст. Михайлов от 
1961 г. ръководителят на разкопките твърди, че 
дясната подколенна кост на скелет № 95 е била 
счупена при набиването на коловете за укреп-
ване на абсидната основа (ред 4 отдолу 
нагоре). Позовавайки се на това, следва да 
приемем, че скелет № 95 е имал най-малко една 
дясна подколенна кост, а Г. Джингов твърди, 
че скелетът не е имал подколенни кости. 
Възниква проблемът, може ли Ст. Михайлов 
да бъде изключен като свидетел и очевидец, а 
неговата научна публикация да бъде обявена за 
невалидна и на кого ще вярваме, когато има 
разноезичие — на Джингов или на неговия 
ръководител проф. Михайлов. 

Нито е редно, нито е възможно публика-
циите на Ст. Михайлов да бъдат изключени от 
първичната документация, а самият той да не 
се смята за пълноправен свидетел редом с 
останалите участници и очевидци. Освен ако 
самият Ст. Михайлов се отрече от всичко 
писано и казано досега от него. 

Втората ми бележка се отнася до фотодо-
кументацията, съхранявана в АИМ. Сериозен 
пропуск е, че никъде не е посочено кои обекти 
са документирани, колко снимки има напра-
вени на всеки един от тях, което е от основно 
значение. Отново ще се поясня с пример. 
С писмо №111 от 11. II. 1985г. на АИМ, 
подписано от акад. Д. Ангелов, ми беше 
съобщено, че във фотоархива на АИМ не е 
открита никаква фотодокументация от разкоп-
ките в „Св. Петка Самарджийска" през 1956 г. 
Една година по-късно, на 24 февруари, получих 
от Председателството на БАН 17 снимки от 
разкопките през 1956 г., заедно с уверението, че 
това е „всичко". Малко по-късно, в Станови-
щето на петимата археолози, с което аз се 
запознах на 10. II. 1986 г., прочетох, че фото- 
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документацията съдържа 37 кадъра, а на 
17.ІІ т. г., при посещение във фотоархива на 
АИМ се установи, че наличната фотодокумен-
тация от разкопките в „Св. Петка Самард-
жийска" съдържа не 37, а 94 кадъра, като 25 от 
тях са „посветени" само на скелет № 95 и на 
„Обезглавеният". 

Съществуват освен това много сериозни 
предположения, че от фотоархива липсват 
около 20 (двадесет), ако не и повече снимки, 
също свързани с разкопките в „Св. Петка 
Самарджийска" през 1956 г.; че негативите са 
изнасяни, преснемани и „селекционирани" от 
арх. Ст. Бояджиев. Установено бе също, че сред 
колекцията от 94 фотокадъра липсват някои 
много важни негативи, за които имаме налице 
копия, а има и копия, които говорят, че някои 
от негативите са били „обрязвани", за да се 
подведе изследването на спорния въпрос за 
гроба в погрешна следа. 

За всичко това ще направя специално 
изложение, а засега ще отбележа, че описание-
то на фотодокументацията в оценката е 
абсолютно незадоволително. При това не е и 
вярна констатацията, че снимките са правени 
при „крайно неблагоприятни условия", което 
се било отразило върху тяхното „качество". 
По преценка на специалисти по-големия брой 
снимки са направени много прецизно и са от 
високо качество. Незадоволително е (и то не 
във всички случаи) само копирането. 

Трябва веднага и без уговорки да отхвърля 
и твърдението в оценката, че „за датирането на 
гробовете снимките нямат определящи качест-
ва". (Става дума за снимките от фотодокумен-
тация при АИМ, свързани с олтарните погре-
бения в „Св. Петка Самарджийска".) Вярно е 
тъкмо обратното: снимките от разкопките в 
олтара на „Св. Петка Самарджийска" през 
1956 г. ни предлагат първокласен доказател-
ствен материал за датирането и на двата 
скелета, особено когато те бъдат съпоставени 
със скиците на арх. Сава Бобчев и Дневника на 
разкопките. (Вж. специалната ми разработка за 
датиране скелетите №95 и № 79 чрез снимките, 
скиците и Дневника.) 

Пета точка — Находки.  
Споменато е накратко в оценката, че са 

регистрирани 142 находки. Ще припомня, че 
в цитираното вече писмо на АИМ № 111 от 
11.11.1985 г. бе казано, че във фондовете на 
Археологическия музей в София не се намират 
никакви находки от разкопките през 1956 г. Сега 
в края на оценката се съобщава, че било 
установено „наличието на голяма част от тях". 
Смятам за абсолютно необходимо ръководст-
вото на АИМ да даде пълен списък на 
новонамерените находки от разкопките в 
„Св. Петка Самарджийска" през 1956 г., 
защото те биха могли (ако не са вече 
селекционирани както снимките) да бъдат 
използувани за датировка на олтарните погре-
бения в „Св. Петка Самарджийска". 

Шеста точка — Оценка на методите. 
Казано е в Оценката, че разкопките през 

1956  г.   били   „спасителни",  което  се  било 

отразило върху „методите" на работа, но 
„въпреки трудностите ръководителят и сът-
рудниците му са положили достатъчно усилия 
вярно да установят и документират археоло-
гическите факти". 

Веднага ще кажа, че разкопките са прове-
дени на крайно ниско професионално равнище, 
а ръководителят на разкопките е проявил 
престъпна небрежност, ако не и злоумисъл 
както при извършването, така и при докумен-
тирането на разкопките. Първо и основно 
доказателство за това е, че спорният скелет 
№ 95 според направеното от Г. Джингов на 10 
февруари признание не е бил разкопан докрай, 
не е бил направен дори опит за разкриване на 
крайниците от коленете надолу (вж. Стеногра-
мата от срещата на 10. II. 1986 г.). „Крака-
та" на скелет № 95 са били оставени 
неразкопани, и то след като всички са били 
наясно, че в тяхното положение се намира 
ключът за датирането на скелета; дали той е 
сварен от църквата, или е „внесен" по-късно и 
може да е на Левски. Това не може да е поради 
„незнание" или „небрежност". „Краката" на 
скелет № 95 са оставени непипнати, за да няма 
доказателства, че това може да са краката на 
Левски. 

Затова в Дневника нищо не е вписано на 13 
юни за въпросната находка. Не е измерена 
освен това дълбочината на дупката в абсид-
ната основа, където се е намирала безценната 
находка; не са дадени „демонтираните" на 8 
юни 1956 г. горни части на скелет № 95 за 
лабораторна експертиза; не са фотографирани 
„двете дупки" от колове, които пресичали 
долните крайници на скелет № 95 и дори ги 
счупвали — левият през коляното, а десният 
малко над него; не е фотографиран хипотетич-
ният скелет „под престола" (в колекцията от 94 
снимки от тази „решаваща" находка не е 
намерен нито един кадър!); Дневникът на 
Джингов е бил внесен в архива на АИМ в края 
на 1980 г., четвърт столетие подир разкопките 
в „Св. Петка Самарджийска". Като връх на 
всичко е бил „изгубен" самият скелет № 95, 
който и до днес се намира в пълна неизвест-
ност. 

Ако след всичко това ръководството на 
АИМ е окачествило усилията на ръководителя 
на разкопките Ст. Михайлов като „достатъч-
ни", това може да означава само едно: че то не 
си дава сметка нито за разкопките, нито за 
сериозността на положението, в което го 
поставят подобни, меко казано, наивни 
оценки. 

Наивно звучи също и обяснението в доку-
мент № 182, че проф. Ст. Михайлов „подценил 
задълженията си по по-нататъшното съхраня-
ване на описаните и прибраните находки", 
защото „наблегнал главно на научните резул-
тати ". 

Ако е въпрос за научните резултати, проф. 
Михайлов не само е наблегнал, но е и 
пренебрегнал, само че не за изясняването 
на тези резултати, а за тяхното преиначаване и 
прикриване. Как иначе може да се обясни, че 
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той датира всичките 11 погребения вън и вътре 
в църквата „Св. Петка Самарджийска" само по 
две находки, и то незаписани в Дневника, т. е. 
несъществуващи, при наличието на 57 
гробни находки, сред които не може да е 
нямало нито една-едничка подходяща за дати-
ране ако не на всички, поне на някои от 
погребенията. 

(Вж. по този въпрос моята разработка 
„Датирането на скелет № 95 като „ранновизан-
тийски".) 

Излиза, че от усилено наблягане върху 
научните резултати на проф. Михайлов не е 
останало време да запази останките от скелет 
№ 95 и на всички от останалите 142 находки! И 
кой ще гарантира, че по-голяма част от тях не 
„представлявали музейна ценност?" Всъщност 
кой и кога ги е „изследвал", за да прецени кои 
представляват или не представляват музейна 
ценност? 

„Не са депозирани в архива на АИМ 
архитектурните заснемания на арх; Сава Боб-
чев" — твърди се в Оценката, но интересно 
защо не е отбелязано, че не е бил депозиран в 
архива на АИМ и Дневникът на разкопките, 
воден от Г. Джингов? Ако бъдат правени 
някакви изводи от този факт, те би трябвало да 
бъдат двустранни. 

Не е вярно казаното в документ № 182 на 
АИМ, че „основният и най-важен документ за 
проверка на фактите е изключително стара-
телно и точно воденият полеви Дневник", воден 
от Г. Джингов под ръководството на проф. 
Ст. Михайлов. Оказа се (при този етап на спора 
за гроба на В. Левски), че Дневникът на 
разкопките нито е точно, нито е толкоз 
акуратно воден, както се поддържа в оценката 
на АИМ. 

Що за акуратност е да пропуснеш да 
впишеш в Дневника извършената антрополо-
гическа „експертиза" върху скелет №95 от 
д-р П. Боев? Да не впишеш, че краката на скелет 
№95 от коленете надолу не са били въобще 
разкрити; да не отбележиш на каква дълбочина 
достига абсидната основа в зоната на погребе-
нието, нито дълбочината, на която е намерен 
призрачният скелет под престола? Да пишеш в 
Дневника, че е измерено колко скелет № 95 
излиза навън от „зида", без да поясниш какво 
представлява този зид? 

Освен това може ли да се говори за 
„точност" в Дневника, след като имаме преце-
дентът с пасажа от 13 юни, посветен на двете 
дупки от колове, които пресичали уж крайни-
ците на скелет № 95 (според Джингов), а 
според Михайлов — абсидната основа. На 10 
февруари т. г. на срещата в БАН двамата 
археолози неочаквано застанаха на едно трето 
становище, че двете дупки от колове пресичали 
едновременно и долните крайници — левия 
точно през коляното, а десния — малко над 
него, а заедно с това пресичали и абсидната 
основа все на същите места — левия крайник 
точно през коляното, а десния—малко над 
него. И двамата обаче забравиха за скица № 31 

в Дневника, където ясно се вижда, че двете 
колелца не са „дупки", а нарисуваните коленни 
кости, и, второ, че тези „дупки" (даже ако 
приемем, че са дупки от колове) са навътре от 
ръба на абсидната основа и в никакъв случай 
не може да се твърди, че я „пресичат". 

Истината е, че Дневникът, воден от Джин-
гов,  е  явно  опорочен,  приблизителен  и  
м н ог о  с ъ м н и т е л е н .  

Това е по първата част на оценката на 
АИМ. 

Втората част на оценката започва с 
разглеждането на ръкописния Дневник на 
разкопките, воден от арх. Сава Бобчев, и по-
точно с предисторията по неговото „открива-
не". Все едно кой е представил Дневника на 
Бобчев на комисията, оглавявана от акад. 
Д. Косев, все едно кой го е ксерографирал и 
осакатил, като е извадил няколко от най-
важните страници — всичко това за спора на 
сегашния етап няма никакво значение: Дневни-
кът в оригиналния си вид е широко достояние 
както на Ст. Михайлов, така и на неговите 
опоненти заедно с най-важната и неразделна 
част от него — Тетрадка № 5 (Скицникът на 
арх. Бобчев с рисунките на скелет № 95 и 
заобикалящата го строително-архитектурна 
среда). 

Направо ще кажа: абсурдно е становището 
Дневникът и Скицникът на помощник-ръково-
дителя на експедицията от 1956 г. да не бъдат 
включени в служебната документация на 
разкопките заради това, че те не били „депози-
рани в архива на АИМ". Досега все още не е 
известно, откога „новонамерените" снимки от 
разкопките в „Св. Петка Самарджийска" се 
намират във фотоархива на АИМ (няма и как 
да се установи, защо архивът не е заведен в 
инвентарната книга!). Напълно е възможно да 
се окаже, че снимките са „пристигнали" във 
фотоархива на АИМ в началото на 1986 г., но 
може ли това да бъде повод да се оспорят 
тяхното съществуване и доказателствената им 
стойност? 

Абсолютно същото се отнася и за Дневника 
на разкопките, воден от Г. Джингов, внесен 
според някои уверения през декември 1980 г. в 
архива на АИМ. На какво основание ще 
елиминираме Дневника на помощник-ръково-
дителя на разкопките арх. С. Бобчев, а ще 
приемем Дневника, воден от надничаря Джин-
гов, като се има предвид освен това, че 
арх. С. Бобчев е съставил своите скици в 
рамките на служебните си задължения и 
възложената му със Заповед № 65 от директора 
на АИМ задача? Колкото до възражението, че 
скиците на С. Бобчев съдържали „противоре-
чия" по отношение на положението на скелет 
№ 95, датите на заснемането и датите на 
откриването", мога с пълна увереност да кажа 
същото и за Дневника, воден от Г. Джингов по 
нареждане на Ст. Михайлов. Стана вече дума 
за тези нетърпими в някои случаи противо-
речия, които поставят под въпрос най-важните 
страници от Дневника. 
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Чудно е, че съставителите на документ 
№182 още не са разбрали, че в скиците на 
Бобчев мащабът е условен и затова не може и 
не бива да се търси точност в изобразяването 
на фигурата на скелет № 95. Това са рисунки с 
означени в тях мерки и именно мерките са 
важни в тези скици, а тъкмо в мерките досега 
арх. Бобчев не е опроверган нито в един слу-
чай. Това е истината за скиците на арх. Бобчев, 
които издържат досега на всички опити да 
бъдат оспорени, особено след като бяха 
сравнени с новонамерените снимки от разкоп-
ките през 1956 г. в църквата „Св. Петка 
Самарджийска". 

Разсъжденията в Оценката, че самият арх. 
С. Бобчев не е смятал своите скици и бележки 
за „официална документация" и затова не ги 
бил предал в научния архив на АИМ след 
съответното разпореждане на АИМ, е словес-
на гимнастика. Нито Ст. Михайлов, нито 
Ст. Бояджиев са предали своите материали в 
научния архив на АИМ след разпореждането 
на ръководството на института (проф. Ст. Ми-
хайлов предава Дневника чак в края на 1980 г.). 
Означава ли това, че и те са смятали 
държаната у тях документация за неофициал-
на? И как може оценката за качествата на една 
документация да се поставя в зависимост от 
това, къде е била държана тя и какво мисли за 
нея този, у когото се е намирала? 

Истината е, че арх. С. Бобчев е съхранявал 
своята документация в личния си архив, 
защото е бил напълно сигурен, че ако я предаде 
в АИМ, тя може да се „изгуби" или направо да 
изчезне, както са изчезнали голяма част от 
находките, може би тъкмо най-значимите; как-
то изчезнаха значителна част от снимките, мо-
же би тъкмо най-интересните); както изчезнаха 
скиците на нар. худ. Вера Недкова; паспортите, 
с които е трябвало да бъдат снабдени 
находките; „служебният отчет" за разкопките 
през 1956 г. в „Св. Петка Самарджийска" и 
както временно беше потънал в нелегалност и 
самият Дневник на разкопките. Арх. С. Бобчев 
благоразумно е запазил и Дневника, и Скицника 
у себе си и ни е предоставил по този начин един 
безспорно автентичен, точен и прецизен доку- 

мент за погребението, свързано със скелет 
№ 95, който издържа с пълен успех проверката 
на експертната комисия (вж. Протокола от 25 
октомври 1985 г.). 

Когато в Оценката се говори за скиците на 
арх. С. Бобчев, непрестанно се пише или 
открито се намеква за „известни" противоре-
чия, но нито веднъж съставителите на Оценка-
та не са си дали труд да кажат точно за какви 
противоречия става дума (изключвам опитите 
за мащабно измерване на скелета). С общи 
наукообразни фрази скиците на арх. С. Бобчев 
не могат да бъдат оборвани, независимо кой се 
подписва или ще се подпише под тези фрази. 
Опитите да бъдат изведени противоречията в 
скиците на арх. С. Бобчев от сравняването им 
със снимките в негова вреда говорят само за 
едно, че съставителите на Оценката са в пълно 
неведение по цялата материя, свързана с 
устройството на абсидната основа. Между 
другото това бе многократно доказано на 10 и 
12 февруари т. г. при двете срещи в БАН, на 
които бе доказана пълната несъстоятелност на 
скиците на арх. Бояджиев, който призна своето 
поражение и побърза да изтегли както скиците, 
предложени на 10 февруари, така и скиците, 
представени на 12 февруари 1986 г. (вж. Сте-
нограмата на обсъждането). 

Заключението на Оценката е вече анахро-
низъм след срещите на 10 и 12 февруари в 
БАН, където участвуващите специалисти 
археолози и архитекти — съставители на 
Оценката, напълно се провалиха с представе-
ните от тях скици и разработки за погребение-
то, свързано със скелет № 95. 

Заключението в Оценката, че те вече са 
успели да докажат, че гроб № 95 е по-стар от 
църквата „Св. Петка Самарджийска", при това 
положение може да бъде израз само на техния 
учудващ и неизчерпаем оптимизъм. 

Може да се съжалява само, че документ 
№182 излиза от името на института и носи 
подписа на неговия директор акад. Димитър 
Ангелов. 

Николай Хайтов 
20.ІІ.1986 г. 

205 



7.11.1986 г. 

Становище на работната група, 
назначена от директора на Археологическия институт с музей, по 

археологическите факти и съображения, 
изложени в книгата на Н. Хайтов 

„Последните мигове и гробът на В. Левски“ 

Уводни думи 

Всички въпроси, свързани с живота и 
дейността на Апостола на свободата Васил 
Левски, са обект на изследване преди всичко на 
българската историческа наука. Това се отнася 
безспорно и за въпроса, къде е бил погре-
бан В. Левски. 

Повдигането на тези въпроси в книгата на 
Николай Хайтов, както и категорично поддър-
жаната от него версия за начина, по който са 
протекли последните минути от живота на 
Апостола, за неговите думи, поведение, за 
мястото на погребването му и за пренасянето 
на трупа и повторното му погребване в 
църквата „Св. Петка Самарджийска" изискват 
отговор преди всичко от специалистите исто-
рици. 

Но тъй като за гроб на Васил Левски 
Николай Хайтов обявява един от откритите 
при разкопките на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" гробове и по този повод се 
намесва в изясняването на археологически 
въпроси, тази част от книгата му бе обсъдена 
на заседание на Секцията за средновековна 
археология в Археологическия институт с 
музей (АИМ) при БАН на 14 септември 1985 г. 
В обсъждането участвуваха много археолози. 
Мнението на всички беше, че гроб № 95 не 
може да бъде по-късен от построяването на 
църквата, следователно не може да бъде от 
Възраждането. 

По нареждане на зам.-председателя на БАН 
акад. Н. Тодоров с устна заповед на директора 
на АИМ от 20 януари 1986 г., бе създадена 
работна група в състав: ст.н.с. Димитър Овча-
ров (завеждащ Секцията за средновековна 
археология), ст. н. с. Магдалина Станчева, ст. 
н. с. Георги Джингов, ст. н. с. арх. Стефан Бояд-
жиев, н. с. Станислав Станилов, която да 
анализира отново всички факти така, както са 
отразени в документацията на разкопките, 
според наблюденията и съображенията на 
специалистите, както и да направи анализ и 
оценка на хипотезата на Николай Хайтов и на 
нейната аргументация. 

На следващите страници е представен 
резултатът от работата на тази група. 

I 
Разкопките 

1. Разкопките са започнали на 8 май 1956 г. 
със заповед № 65/23. IV. 1956 г. на директора на 

АИМ. За ръководител на разкопките е опреде-
лен младши научният сътрудник Стамен Ми-
хайлов, а за негов помощник младши научният 
сътрудник арх. Сава Бобчев. Ръководството на 
института е придало в помощ на Стамен Ми-
хайлов археолога-дипломант Георги Джингов. 

2. Проучванията са правени във връзка с 
оформянето на пл. „Ленин". 

3. Резултати.   Разкопките   са   проведени 
от 8 май до 20 юни, като са проучени вътреш 
ностите на църквата и пространството около 
нея от южната и западната страна. Установено 
е, че запазената сега църква е строена в края на 
XIV или началото на XV в., че към нея по- 
късно  е  прибавена  южна  пристройка,   че  е 
имало преддверие, което е разширявано по- 
късно,    че   средновековната    църква    стъпва 
отчасти върху стените на разрушена късно- 
антична сграда. Установено е също, че площта, 
върху която е изградена църквата, принадлежи 
на стар некропол, като само част от гробовете 
му са запазени, а останалите са разрушени и 
насипът е  наситен  с човешки  кости.   Както 
навсякъде в София и тук насипът се характери 
зира с изобилие от строителни и битови мате 
риали. 

4. Състояние и оценка на документацията. 
По време на разкопките е водена следната 
документация: 

— Дневник — 94 с, воден от Георги Джин-
гов под ръководството на Стамен Михайлов 
(архив на АИМ, инв. № 2683), започнат на 8 
май и завършен на 20 юни 1956 г. Воден е 
всекидневно, съдържа данни за процеса на 
работата и откритото. Движимите находки са 
номерирани по реда на откриването. В текста 
има 40 скици с молив на детайли от разкопава-
нето. Номерирани са всички находки, вклю-
чително костите. 

Чертежи — 3 бр., изработени от арх. 
Сава Бобчев и обнародвани в статията на 
Стамен Михайлов в: Изследвания в памет на 
Карел Шкорпил. С, 1961, 167—178. (Църквата 
„Св. Петка Самарджийска".) 

- Фотодокументация — 37 кадъра, напра-
вени от фотографа на АИМ Петър Хлебаров, 
съхранявана в архива на АИМ. Трябва да се 
отбележи, че фотодокументацията е правена 
при крайно неблагоприятни условия, които са 
се отразили на нейното качество. 

Друг вид документация в архива на АИМ 
не се съхранява. 

5. Находки.  Съобразно с номерацията в 
Дневника от разкопките са регистрирани 142 
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броя находки, като всяка е получила номер по 
реда на откриването. По вид находките са: 
керамика, кости, монети, проби от хоросан и 
др. Събрани са материали от различно време, 
включително монети, сечени след Освобож-
дението. 

Резултатите от проучванията са докладвани 
и обсъждани в АИМ при БАН и са обнарод-
вани в два отделни труда: Изследвания в памет 
на Карел Шкорпил. С, 1961, 167—178; Извес-
тия на Археологическия институт. Т. XXII. С, 
1959, 291—327. 

6. Оценка на методите. Разкопките се 
отнасят към т. нар. спасителни, което налага 
ускорен ход на работа, а това се отразява 
неминуемо върху методите на работа. Въпреки 
трудностите ръководителят и сътрудниците му 
са положили достатъчно усилия вярно да 
установят и документират археологическите 
факти. Обаче ръководителят е наблегнал 
главно на научните резултати и е подценил 
задълженията си по по-нататъшното съхраня-
ване на описаните и прибрани находки. Голяма 
част от тях след изследванията не са представ-
лявали музейна ценност. Онези, които е 
следвало да бъдат инвентирани, не са устано-
вени досега във фондовете на музея, изключи-
телно претоварени поради липса на площ. 
Материали от тези разкопки не са постъпили в 
Музея за история на София. Не са депозирани 
в архива на АИМ и архитектурните заснема-
ния на арх. Сава Бобчев. 

Основният и най-важен документ за' про-
верка на фактите са изключително старателно 
и точно воденият полеви Дневник, както и 
фотодокументацията. 

По време на заседанието на комисията, 
оглавявана от акад. Димитър Косев, ст. н. с. 
Дойно Дойнов (началник Управление „Дър-
жавни архиви" при Министерския съвет) е 
предоставил за ползуване ксерокопия от Днев-
ника, воден от арх. Сава Бобчев. Налице са 
бележките от 8 до 30 май и от 20 до 23 юни 
1956 г. Липсват страниците за дните, през 
които са били разкривани гробовете в абсида-
та. На заседанието на Секцията за среднове-
ковна археология, състояло се на 14. IX. 1985 г., 
Н. Хайтов заяви: „В оригинала го има до 20 
юни без прекъсване. Оригиналът е при мен". 
(Вж. Стенограмата.) 

През 1959 и 1972 г. арх. Стефан Бояджиев 
по своя инициатива е правил редица скици и 
измервания, които съхранява в личния си 
архив. 

II 
Гробът в северната част на абсидата 

— изследване и датиране 

Става дума за гроба, чиито кости при 
прибирането са получили полеви № 95. Това не 
означава, че до откриването на този гроб са 
разкопани 94 скелета, но по-нататък ще 
използуваме условно тази цифра както за 
гроба, така и за скелета. При разкопките в 

олтара са намерени останки от няколко гроба. 
Гробове са открити и на други места в 
църквата. Всички те са приблизително на 
еднаква дълбочина — 0,75—0,85 т от тухления 
или на 1,10 до 1,20 т от мраморния под. 
Градежът на църквата засяга два от скелетите. 
Единият попада под зиданата основа на 
олтарната трапеза, а част от долните крайници 
на другия — под абсидната стена. 

Местоположението на скелет № 95 (по 
фотодокументацията) е следното: черепът се 
намира на около 20 ст от североизточния ъгъл 
на основата на олтарната трапеза. Краката, 
насочени на изток, видимо са пресечени от 
основата на абсидната стена. При това поло-
жение дължината на скелета вън от стената е 
1т. Черепът е леко наклонен към лявото рамо 
— положение, което обикновено се получава 
при слягането на пръстта след изгниването на 
меките тъкани. Ръцете са свити в лактите, като 
дясната е върху гръдния кош, а лявата — в 
областта на корема. 

В Дневника на разкопките изрично е 
отбелязано: „При разчистването не се намери-
ха никакви вещи или предмети около скелета, 
свързани с облеклото или носени от погреба-
ния приживе предмети". (Вж. Дневник, с. 37.) В 
Дневника е отбелязано намирането на железни 
гвоздеи (Дневник, с. 35). Възможно е те да 
произхождат от изгнил дървен ковчег. В 
Дневника е отбелязано намирането на „фраг-
менти" от глинени съдове и „парчета тухли" 
(Дневник, с. 37). Тези фрагменти не могат да се 
свържат с гроба, тъй като навсякъде под 
паважа на София пластовете са наситени с 
такива материали. Нито описанието, нито 
графичната скица в Дневника, нито снимките 
дават основание да се допуска, че при разкри-
ване на скелет № 95 крайниците от коленете до 
стъпалата са били под абсидната стена. 
Краищата на запазената част от костите на 
краката достигат апсидната стена точно на 
мястото, където тя застъпва разрушения къс-
ноантичен зид. С цел да се изясни това сложно 
положение на 8 юни разкопвачите изваждат в 
този участък долепения до абсидата банкет 
(тухлено стъпало). След отстраняването на 
банкета продължава разчистването на осно-
вите на абсидата и в пръстта се намират 
натрошени кости предимно от череп. Открива-
нето на тези кости още веднъж потвърждава, 
че площта, затворена в олтарното простран-
ство, е част от некропол. След задълбочава-
нето на изкопа на 13 юни се откриват 
крайните запазени части от бедрените кости на 
краката до коленете. Едновременно с тях се 
откриват и двете дупки от колове, за които в 
Дневника се казва, че минават през крайниците 
(Дневник, скица 39). Снимки на тези новоот-
крити дупки не са налице, но направените на 31 
май снимки на скелет № 95, където личат 
откритите преди това дупки, показват, че 
очертанието на стеничките им е на равнището 
на горната повърхност на бедрените кости 
(снимка № 1 и скица „Реконструкция"). Едната 
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дупка е непосредствено до дясната бедрена 
кост от външната й страна (юг), другата е на 
около 5—6 ст до лявата бедрена кост от 
вътрешната й страна (юг). При откриването 
дупките не са били пълни с пръст и разкопва-
чите са ги запазили, като ги запушили с хартия 
(снимка № 2). Следователно коловете са 
забити при наличието на скелет №95. 

Тухленият банкет има обща дълбочина 
35 ст и започва непосредствено от тухления 
под. Основите на абсидата слизат чувствител-
но по-дълбоко и лягат върху античния зид. 
Когато е бил правен изкопът за основи на 
абсидата, са били унищожени долните краища 
на краката на скелета. Откриването на късно-
античния зид става едва след вдигане на 
горната половина на скелета. Разкопвачите се 
опитват да потърсят продължението на край-
ниците и тогава установяват, че абсидната 
стена ляга плътно върху късноантичната. 
„Част от основата на абсидата е споена с по-
стария зид, който е под нея." (Дневник, с. 68.) 

От документацията, правена по време на 
разкопките, може да се установи следното 
заключение за датировката на гроб № 95: той 
се датира преди изграждането на църквата. 
Датата на изграждането на църквата по 
археологически, архитектурни и изкуствовед-
ски изследвания се определя в края на XIV или 
в началото на XV в. Иначе казано, гробът е по-
стар от това време. 

III 
Критика на археологическите доводи 

в книгата на Н. Хайтов 

1. За дупките от колове в абсидата 

Разположението на споменатите вече дупки 
от изгнили колове в непосредствена близост с 
долните крайници на скелет № 95 е от 
решаващо значение. 

Преди всичко следва да се изтъкне, че 
дупките са открити при скелета и на северо-
запад от него. Две от тях се намират в 
областта на коленете на скелета. За тях в 
Дневника е написано следното: „Разкриха се 
още две дупки от фундирането на основите, 
които минават точно през крайниците (левият 
— коляното, а десният — малко над него, 
ек. 31" (св. к. — наш). 

Като тълкува тази част от Дневника, Н. 
Хайтов твърди, че дупките остават под бедре-
ните кости и с това иска да докаже, че скелет 
№95 принадлежи на труп, който е положен на 
това място след набиването на коловете, 
т. е. след построяването на църквата. Оттук и 
изводът му, че положеният труп е бил на 
Васил Левски. 

За да поясни мисълта си, Н. Хайтов пише 
дословно следното: „... ако дъбовите колове 
по някакво чудо отново поникнат, те ще 
продупчат краката на покойника — единият 

през коляното, а другият — малко над него, 
т. е., че двата крайника на скелет № 95 са били 
намерени върху две дупки от изгнили коло-
ве" (с. 67). 

Трябва да се признае, че казаното в това 
изречение от Н. Хайтов наистина е вярно, 
защото, ако „поникналият по чудо кол" 
преминава през костите на долните крайници 
на скелет № 95, то съвсем ясно е, че по време на 
строежа на църквата при набиването на 
коловете в изкопа на основите й единият от тях 
е пронизал лявото коляно, а другият — костта 
над дясното коляно на скелет № 95. 

Сам по себе си този факт е достатъчен, за 
да докаже, че скелет № 95 предхожда строежа 
на църквата, откъдето и изводът, че скелет 
№ 95 не може да се датира в XIX в. и така да се 
припише на Васил Левски. 

До същото заключение води и разположе-
нието на останалите две дупки — тези, които 
са малко по-близо до таза на скелет № 95. За 
техният вид и положението им спрямо бедре-
ните кости на скелета вече беше казано. 

За да докаже, че изкопаването на гробната 
яма за скелет № 95 е станало в абсидата на 
отдавна построената църква „Св. Петка Са-
марджийска", Н. Хайтов си служи и с изчисле-
нието на обемното съдържание на дупките от 
изгнилите колове, като пресмята какво количе-
ство от изкопаната пръст от дупката за 
вмъкване на стъпалата на трупа ще се побере в 
дупките. При това свое тълкуване Н. Хайтов 
допуска поредица от грешки, и то не при 
изчисляването на дециметровия обем на 
дупките: 

а. Н. Хайтов съвсем неправилно смята, че 
колове с диаметър 8 ст могат да бъдат дълги 
2,5 т. При всички случаи в римо-византийски и 
средновековни български сгради дължината на 
забитите в изкопите за основи колове се движи 
между 0,70 и 1 т при диаметър средно 8 ст. 
Вероятно   поради   това   свое   убеждение   Н. 
Хайтов е приел като отговарящ на действител 
ността   дългия   1,40   т   кол,   който   според 
напречния разрез на арх. Н. Мушанов и арх. 
К.Горанов (вж. Приложението в книгата на 
Н. Хайтов) е пробил коляното на скелет № 95. 

б. Не е вярно, че дупката за вместването на 
стъпалата на трупа е била изкопана в пръст. 
Ако   се   приеме,   че   такава   дупка   е   била 
действително   изкопана,   тя   трябва   да   е   в 
споената с бял хоросан твърда каменна основа 
на абсидата. Това означава, че при копаенето 
не пръст, а отломки от цепен камък и бучки 
хоросан ще падат в гробната яма и намиращи 
те се в нея дупки от изгнили колове.  При 
разкопките обаче такива отломки не са откри 
ти нито в ямата, нито в дупките от колове. 

в. При предполагаемото изсичане на дупка 
в основите, дълбока не 30—35 ст, както пише 
Н. Хайтов, а 60—70 ст, за да може да побере 
не само стъпалата, а краката до коляното, 
копаещият дупката  неизбежно  ще утъпче  и 
заличи   напълно   дупките   от   колове.   А   на 
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снимките се виждат техните отлично запазени 
горни части. 

г. Математическите изчисления, направени 
от Н. Хайтов (с. 65), имат чисто теоретичен 
характер, защото пръстта, особено когато е 
примесена с малко по-едри камъни, въобще не 
може да се вмества в толкова тесни дупки. 

д. Напълно   произволно   и   в   разрез   с 
всякакви езикови правила е твърдението на Н. 
Хайтов, че „.. .когато се каже, че една дупка 
минава през крайник (крак), това нищо друго 
не означава, освен че тази дупка се намира под 
крайника" (Н. Хайтов, цит. кн., с. 67). Замяната 
на предлога „през" с „под" е необяснимо, тъй 
като   двата   предлога   имат   определено   и 
различно   съдържание.    Още   повече,   че    в 
Дневника неслучайно и категорично е опреде 
лено, че въпросните две дупки минават „точно 
през крайниците", и това отразява действител 
ното положение на нещата, което разкопвачите 
са видели в момента на откриването. 

2. Въпросът с теленото копче 

Като аргумент за датирането на гроб № 95 
в епохата на Възраждането Н. Хайтов посочва 
(цит. кн., 69-71) телените копчета, открити 
при този скелет. Тази тема е развита много 
подробно в книгата му във връзка с уточняване 
облеклото на В. Левски. Тази страна на 
въпроса тук не ни занимава. Ще се спрем само 
на въпроса за намирането на телените копчета. 

Според Дневника на разкопките и скиците в 
него при скелет № 95 не е имало никакви 
предмети. 

Източниците на Н. Хайтов за наличието на 
телени копчета са: доклад на Димитър Бучин-
ски до директора на АИМ от 22 декември 
1978 г. (22 години след разкопките); доклад на 
Д. Бучински до директора на НАМ от 4 април 
1977 г. (определя копчетата като бронзови), 
изказване на Д. Бучински във филма „Легенда 
за Левски" — 1980 г. В книгата си Н. Хайтов 
цитира тези текстове и изказването (69—70). В 
тях не само се говори за копчетата, но веднага 
Д. Бучински определя тяхната датировка — 
XIX в., а според това и датата на гроба. 
Уточнено е, че са две копчета: мъжко и женско. 

Вторият източник на Н. Хайтов за намира-
нето на телено копче (едно) са записките в 
Дневника на арх. Сава Бобчев, където на 31 
май е отбелязано: „До скелета — телено копче 
(гроб на Апостола) ?..." По-късно, през 1981 г., 
арх. Сава Бобчев (в. „Пулс", 28. IV. 1980 г. — 
по Н. X., с. 71) вече твърди, че двойното телено 
копче е „недвусмислено основание", че гробът 
не може да бъде по-стар. 

Теленото копче е твърде старо изобретение 
за закрепване на дрехата. У нас се среща в 
гробове от XIV в. насам. В София са открити 
такива копчета в гробове от XVI и XVII в. 
Датирани в XVI в., телени копчета са открити 
в гроб при разкопките на Ив. Сотиров в 
Чипровци. Могат да се приведат още много 
примери. Тези копчета никога не са бронзови, 

а от медна, може и посребрена тел или от 
сребро. 

Що се отнася до факта, открито ли е или не 
такова копче в гроб № 95, следва да се приеме 
като най-меродавна информацията на Дневни 
ка на разкопките и снимките. Георги Джингов 
отбелязва намирането на телено копче, но в 
наоса на църквата. Но такъв предмет в никакъв 
случай не може да бъде доказателство за 
датиране в XIX в. независимо от местонами- 
рането. ' 

3. За особеното положение на покойника 

Мястото на скелета спрямо абсидата и 
късноантичния зид Н. Хайтов обяснява 
(цит. кн., 71—80) така: „Третият също сериозен 
довод на археолога Михайлов, че скелет № 95 
не е на Левски, е особеното положение на 
покойника (точното определение гласи: осно-
вите на абсидата „минават над скелета" — Ст. 
Михайлов, цит. съч., 1961, с. 174)." Явно е 
преиначен смисълът на текста от публикацията 
на Ст. Михайлов. В писаното от него за гроба 
няма определението „особено". Напротив, при 
разкопаването на сграда, строена върху некро-
пол, това положение се получава естествено. 

На с. 72 Н. Хайтов е посочил три според 
него противоречиви сведения на Ст. Михайлов 
за мястото на скелета спрямо абсидната стена. 
Те обаче са почерпани от статии и изказвания, 
появили се повече от 20 години след публика-
цията и се опитват да обяснят професионалния 
израз, употребен в нея. От друга страна, Н. Хай-
тов в разсъжденията си употребява явно 
насочващите изрази: „скелет №95 „забива" 
петите си 23 ст по-дълбоко...", петите се 
„ударили в него" (античния зид) и така с 
последователност внушава тезата си за отно-
сителната хронология на погребването. Той 
поставя двата глагола в кавички, което също 
заблуждава читателя и не е правилно, защото 
те не са цитати от Ст. Михайлов, а са изрази на 
Н. Хайтов. 

На с. 72—73 само по четенето на Дневника 
Н. Хайтов установява 10% наклон на скелета 
от запад на изток. Той разсъждава върху 
измерените в процеса на разкопките за два дни 
дълбочини. Според него, когато разкопаването 
започнало от черепа, там дълбочината била 
100 ст, а когато се появили бедрените кости, тя 
била 110 ст и това е сигурно свидетелство за 
наклоненото положение на скелета. В Дневни-
ка обаче тези дълбочини се отнасят за два 
различни гроба — на 30 май е мерена 
дълбочината на скелета в северната част на 
абсидата, а на 31 май — на скелета в южната 
част на абсидата. Н. Хайтов тук е смесил две 
информации от два дни, които се отнасят за 
два различни гроба: на 30 май — за гроб № 95, 
а на 31 май — за гроб № 79 (Дневник, 35—37). 
Отбелязваме, че дори да съществуваше някак-
во наклонено положение на скелет № 95, от 
разкопаването на некрополи, датирани в раз-
лични епохи, се знаят разлики в наклона 10—30 
и   даже   повече   сантиметри.    Наклонът   се 
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получава най-вече от изменения в плътността 
на почвата по различни причини. 

Скицата на арх. Н. Мушанов и арх. К. Гора-
нов (Приложение XIII в книгата на Н.Хайтов) 
е невярна по отношение на наклона, понеже е 
правена по горното разсъждение на нейния 
автор. В Дневника също не е отбелязан наклон. 

На с. 73 и 74 Н. Хайтов обсъжда сведенията 
за наличието на нарочно изкопана дупка в 
късноантичния зид, за да се поставят там 
краката на покойника. Като не намира в 
Дневника сведения за навлизане на краката в 
земя, той прибягва до услугите на други лица, 
които нарича очевидци. Техните сведения са 
твърде отдалечени от времето на откриване на 
гроба, имат общ характер и са противоречиви. 
От тях в разкопките е участвувал само един — 
арх. Сава Бобчев. Но неговите сведения за 
проникване на стъпалата вътре в „нарочно 
изкопано от тях място" са от 1979 г., т. е. 23 го-
дини след разкопките. В Дневника и в публи-
кацията за такава дупка не се споменава. Тя не 
личи и на снимките, правени по време на 
разкопките. Още през 1972 г., при оголването 
на основите на абсидата по време на консерва-
цията, арх. Ст. Бояджиев е направил снимки на 
същия участък, в който е въпросната вдлъбна-
тина. Снимката обхваща и съседната до него 
част от стената на север. В тази снимка ясно 
личи, че са се отронили и други камъни по 
дъгата на основата от вътрешната част на 
абсидата и са се образували и други вдлъбна-
тини (вж. снимки на Стефан Бояджиев № 3 и 4). 
Преди цялостното оголване от вътрешната 
страна на основата на абсидата, с което се е 
оформило подземното пространство за експо-
зиция в църквата, няма никакви данни за 
каквито и да било вдлъбнатини в късноантич-
ната стена и в абсидната основа (вж. снимка на 
Ст. Бояджиев № 15). 

Главен аргумент на Н. Хайтов за дупката е 
скицата на арх. С. Бобчев в приложението към 
неговата книга. Тя е изработена четири дни 
след изваждането на скелета. За този ден в 
Дневника е отбелязано, че арх. Сава Бобчев 
прави архитектурно заснемане, когато са били 
на място само бедрените кости. Долната им 
част с костите на стъпалата изобщо никога не е 
засвидетелствувана в действителност. В тази 
скица скелетът е разположен твърде произвол-
но. Вместо действителното положение на 
главата при североизточния ъгъл на олтарната 
трапеза тя е нарисувана при средата на 
северната й стена, а при североизточния ъгъл 
на трапезата опират лакътните кости на 
дясната ръка. Краката са представени като 
изцяло запазени, включително костите от 
пръстите на краката. Скицата на арх. С. Бобчев 
съдържа и други неточности. Най-важната от 
тях е дупката, изобразена като сводеста ниша с 
гладки стени. Тя обаче е нанесена в абсидната 
стена, докато късноантичната е останала 
незасегната. А Н. Хайтов настоява, че костите 
от краката на скелет № 95 влизат в дупка в 
късноантичната   стена.   Тези   неточности   в 

скицата на С. Бобчев могат да се обяснят с 
това, че тя е работен чертеж. Но поставянето 
на скелета в това положение и изобразяването 
на дълбоко изрязана сводеста ниша в основата 
на абсидния зид е произволно и е в грубо 
противоречие с останалата документация. От 
всичко това е ясно, че твърдението на Н. 
Хайтов за „удивителното покритие" между 
скиците на Г. Джингов и на арх. С. Бобчев не е 
вярно. 

Дупката е означена и на скицата на арх. 
Н. Мушанов и арх. К. Горанов (на Приложе-
ние XII), и то вече в късноантичния зид, където 
те рисуват долните части на крайниците. В 
тяхната скица не са означени дупките от 
колове. Ръцете на скелета са представени 
опънати край тялото, черепът не е наклонен, 
което категорично противоречи на оригинал-
ната документация. 

4. Антропологични доводи 

Извършването на атропологичната оценка 
на скелета от гроб № 95 е било напълно 
възможно, тъй като състоянието, в което се е 
намирал той при откриването, е било сравни-
телно добро. Това е отбелязано в публикация-
та на Ст. Михайлов от 1961г., където се казва, 
че този скелет е най-добре запазеният в 
сравнение с останалите. Тази констатация се 
потвърждава и от фотодокументацията. На 
място скелетът е бил огледан от д-р П. Боев. 
Своето становище антропологът е изложил 
вероятно устно, защото запазен протокол от 
него няма. Антропологична експертиза в 
пълния смисъл на думата не е имало, затова 
заключенията на д-р П. Боев са отбелязани в 
статията като „предварителни проучвания" и 
данните от тях са използувани от автора в 
самото изложение. 

Н. Хайтов оспорва и отрича достоверност-
та на този антропологичен оглед, като се 
позовава на по-късните противоречиви изказ-
вания на д-р П. Боев, и категорично твърди, че 
,,.. .такава експертиза върху скелет № 95 не е 
извършвана и няма антропологични доводи, 
които да отхвърлят възможността скелет № 95 
да е на Левски". Но доказателство за антропо-
логичен оглед има и това се вижда от един 
факт, на който Н. Хайтов не е обърнал 
внимание. На скицата на олтара, правена от 
арх. С. Бобчев на 12. VI. 1956 г. (на Приложе-
ние X), при черепа на нарисувания скелет № 95 
арх. С. Бобчев саморъчно е написал: „Тук 
почива Васил Левски въпреки д-р Боев". Тази 
бележка показва съвършено ясно, че П. Боев е 
видял именно този скелет, изказал е становище 
конкретно за него и очевидно още тогава е 
влязал в противоречие с тези, които са го 
определяли като принадлежащ на В. Левски. С 
това отпадат съмненията, дали антропологът е 
видял въпросния скелет, и се уточнява времето, 
когато това е станало. А това би могло да 
стане единствено между 30 май (деня на 
откриване на скелет № 95) и 8 юни (деня, в 

210 



който   част   от   костите   на   скелета   били 
вдигнати от археолозите). 

5. За възрастта на погребания в гроб № 95 

Състоянието на скелет № 95 е такова, че по 
него е било възможно да се направи заключе-
ние относно възрастта на погребания. Такова 
антропологично-анатомично заключение е би-
ло направено на място от д-р П. Боев и за 
неговото съдържание единствен меродавен 
източник е текстът, съдържащ се в статията на 
Ст. Михайлов от 1961 г.: „Всички покойници в 
олтара са били възрастни индивиди. Това личи 
най-добре от изтърканите зъби и зарастването 
на някои алвеоли на извадените кътници, както 
и от пълното заличаване на шевовете на 
черепите, особено от вътрешната им страна. 
Скелетът от гроба в северната половина на 
олтара, изглежда, е женски." 

Следователно скелет № 95, дори той да не е 
правилно определен като женски (Ст. Михай-
лов пише „изглежда", което без съмнение е 
мнението на д-р П. Боев), е на индивид, чиято 
възраст не отговаря на тази на В. Левски, и 
принадлежи очевидно на „старото гробище", 
за което говори Ст. Михайлов. Разсъжденията 
за връзката между расовия тип на Васил 
Левски и този на скелет № 95 са безполезни, 
тъй като не се разполага с достатъчно данни 
нито за единия, нито за другия. 

Във връзка с въпроса за възрастта на скелет 
№ 95 Н. Хайтов отделя две страници (91—92) 
по въпроса за „възрастта" на останалите 
гробове вън и вътре в църквата. Той търси 
противоречия у Ст. Михайлов, който в една 
своя предварителна бележка от 1956 г. (Памет-
ници на културата и музеи, 1956, кн. 1, с. 36) 
съобщава: „Във и около църквата се откриха 
множество гробове. Някои от тях са зидани с 
тухли. Едни от гробовете са свързани с 
църквата и са по-нови от нея, а други нямат 
такава връзка и са по-стари от църквата. От 
направените изследвания можа да се установи 
с положителност, че църквата е била изградена 
върху старо гробище." Цитираният от Н. 
Хайтов пасаж в статията на Ст. Михайлов от 
1961 г. гласи: „Ако се изхожда от градежа и по-
специално от формата и размерите на тухлите, 
както и от няколко къса керамика, намерени в 
гроб № 4, и една стъкленица от гроб № 3, 
можем да отнесем зиданите гробове, а с тях и 
останалите погребения към ранновизантийска-
та епоха (св. к. Н. X.), без да е възможно засега 
да определим с по-голяма точност това 
време" (с. 175). 

Наистина противоречия между двата текста 
има, но то е станало, след като Н. Хайтов си е 
позволил, вероятно съвсем съзнателно да 
изключи от цитата следващото изречение на 
Ст. Михайлов, а именно: „Гробището е изпол-
зувано, изглежда, и по-късно от българите." 
Следователно Ст. Михайлов не си противо-
речи и допуска присъствието на гробове, по-
късни от ранновизантийските, но по-ранни от 

времето на изграждането на църквата. При-
помняме, че наличието на гробище (некропол), 
предшествуващо построяването на църквата, 
бе отбелязано от нас при анализа на докумен-
тацията на разкопките. 
6. По въпроса за „изтърваните възможности 

за датиране" 
На с. 93 и 94 от своята книга Н. Хайтов 

недвусмислено твърди, че е имало „много все 
изтървани възможности за научна датировка 
на гробовете вътре и вън от църквата „Св. Пет-
ка Самарджийска". Според него скелет № 95 е 
могъл отлично да бъде датиран по намерените 
под него „стари тухли, камъни и глинени 
тръби", отбелязани в Дневника. Само че там 
(76—77) изрично е посочено, че това са 
парчета, а по тях установяването на форми и 
размери е невъзможно. И следователно отнася-
нето им към една или друга епоха е несигурно. 
Същото важи и за ,,парчета[та] от стари тухли, 
керемиди и глинени тръби (№109)", открити 
под скелета, застъпен от олтарната трапеза, 
както и върху площта на целия олтар, макар 
записаната в Дневника дебелина на тухлите 
5 ст (с. 67) да насочва с известен резерв към 
късната античност. 

Колкото до намерените в гроб № 1 две 
метални копчета (№64) и жичките с увита 
около тях сърма (№61), вероятно останки от 
одежда (вж. Дневник, с. 44), те биха могли да 
се отнесат към Средновековието, особено към 
XIII—XIV в. Такава датировка за гроба е 
приемлива и поради факта, че част от него бе 
възстановена от западната стена на допълни-
телно изградената южна пристройка, предназ-
начена за женско отделение. 

Обсъждайки въпроса за находките, събрани 
по време на разкопките и регистрирани с 
полеви номера от 1 до 142, включващи 
предимно фрагменти от керамични съдове и 
по-малко от стъкло и порцелан, много гвоздеи 
— ковани и фабрични, голям брой монети, 
сред които преобладават стотинки от емисии 
след 1880 г., както и някои единични находки, 
трябва да отбележим, че в голямата им част 
техният вид, състоянието и ситуацията, в която 
са намерени, едва ли щяха да допринесат, 
както допуска Н. Хайтов, за установяване на 
точна или приблизителна дата на интересува-
щите ни гробове. 

Без да омаловажаваме значението на сним-
ките, трябва и тук да отбележим, че за 
датирането на гробовете те нямат определящи 
качества. Друг е въпросът за ролята, която 
имат в изясняването на дискусионните въпроси 
при търсенето на истината. Доказателство са 
допълнително издирените негативи във фото-
ателието на музея, увеличения от които 
прилагаме и ползуваме в нашия анализ. 

7. За характера на погребението 
На с. 94 и сл. Н. Хайтов оспорва т. нар. 

редовно погребение на скелет № 95 със 
следните аргументи: 
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а. Липсата на следи от ковчег той смята за 
признак   на   „нередовност".   Позовава  се   на 
статия   на   етнографа   Д.   Маринов   (Н.Х., 
94—95). Етнографските сведения за задължи 
телната употреба на ковчег не се отнасят за 
епохата, към която археологическите аргумен 
ти безспорно датират гроба — преди края на 
XIV  в.   Известни  са  не  десетки,   а  стотици 
примери на погребване по християнски обичай 
без сандък и без приложения или, както се 
изразяват археолозите, без гробен инвентар. 

б. Наклонът на скелета, т. е. разликата във 
височината на главата (черепа) и костите на 
трупа,  също  не  означава   „нередовност"   на 
погребването. Много често главата се поставя 
по-високо. А и в случая, ако гробът е копан за 
поставяне тялото на В. Левски, защо е било 
необходимо да се прави наклонен изкоп, както 
смята Н. Хайтов? 

Действително, ако си послужим с израза на 
Н. Хайтов, „във висша степен нередовно" 
(с. 95) би било погребване в олтара, при което 
се разбива стена, за „да се продълбава дупка в 
античния зид". 

Трябва да се подчертае, че това изобщо е 
едно от най-неприемливите предположения на 
Н. Хайтов по следните причини: 

— В Дневника и по-горе в това изложение е 
показано каква е връзката между античния и 
средновековния зид. 

— При направата на този гроб крайниците 
на покойника са били положени отчасти върху 
разрушения античен зид, като са наместени 
вероятно  с  удълбаване  или  изравняване  на 
легло за тях. Подобни случаи са известни в 
некропол   около   църквата   „Свети   Спас"   в 
София. 

— Най-същественото възражение обаче на 
тезата на Н. Хайтов е фактът, че ако гробната 
яма е копана при съществуването на църква, 
ако тя се е оказала къса за полагането на  
тялото на В. Левски, както смята Н. Хайтов, 
най-лесно е било тя да се удължи към запад, 
където има голямо  свободно  пространство, 
вместо   да   се   кърти  стената   на   църковния 
олтар. Оформянето й към запад и север е щяло 
да стане в мека пръст, без усилия. Н. Хайтов 
твърди, че това не било направено, за да не се 
тъпче върху гроба. Върху гробове в църквите, 
покрити с плочи или с какъвто и да било друг 
под, почти винаги се стъпва. Освен това при 
извършване на обреда около олтарната трапе 
за свещеникът непременно е стъпвал и върху 
този гроб в сегашното му положение. 

Дълбочината на гробната яма от равнище-
то на епохата, когато тя е направена (преди 
XIV в.), е трудно сега да се определи. По-скоро 
може да се каже, че гробът се оказа твърде 
плитко под пода на църквата. А това не би 
било направено, ако той е копан при съществу-
ваща църква, защото ще се чувствува мириз-
мата от разлагането на трупа. Така че 
дълбочината на гроба спрямо тухления под на 
църквата съвсем не е в полза на датировката в 
XIX в. 

8. За останалите гробове в абсидата 
на църквата 

Н. Хайтов завършва частта за „Археоло-
гическите доводи за и против..." с разсъжде-
ния за другите гробни находки в олтара на 
църквата. Като оставим настрана неговите 
разчитащи на сензационен ефект определения, 
като „Самотен череп" и „Обезглавеният",щесе 
позовем на съдържащите се в Дневника на 
разкопките данни: 

а. В Дневника е отбелязано напълно ясно, 
че „под стъпалото на дълбочина  55 ст от 
тухления под се виждат дребни парчета от 
разбит череп в куп" (Дневник, 35—36). Следо 
вателно става въпрос за останки от череп, а не 
за цялостно запазен череп. В своята публика 
ция Ст. Михайлов обяснява тази находка като 
резултат  от  разрушаването  на  заварен  при 
строежа   на   църквата   скелет,   който   е   бил 
„разрушен   от   основите   на  абсидата".   Въз 
основа на състоянието на намерените черепни 
кости този извод е приемлив и логичен. Тези 
останки трябва да се тълкуват в пряка връзка 
със  съществуващия   на   това   място   по-стар 
некропол. Още повече, че на 8. VI. 1956 г. при 
окончателното разчистване на този гроб са 
били   намерени   и   други   кости   от   скелета 
(Дневник,  с.  63).  Опитът  на  Н.  Хайтов да 
обясни тези части от череп и други скелетни 
кости като „самостоятелен череп" с внушение, 
че става въпрос за погребение на  отрязана 
глава, е абсолютно несъстоятелен. Неоснова 
телно е и предположението на Ст. Михайлов, 
направено по-късно, че тези кости от череп 
могат да се свържат с костите на „скелета без 
череп" (№ 79). 

б. Намереният в южната част на олтара 
„скелет  без череп"  е отбелязан  на няколко 
места в Дневника на разкопките (на 31 май, 5 и 
7 юни). На 5 юни е записано: „На 103 ст под 
каменната настилка, почти върху лявото рамо 
на скелета, се намериха натрошени кости вкуп, 
между които от череп, от челюст с два зъба и 
един отделен малък зъб" (Дневник, с. 48). Два 
дни по-късно (7 юни) четем: „Вляво от скелета, 
над лявото рамо, натрошени дребни кости в 
купчина" (Дневник, с. 57). 

Следователно черепни кости е имало, и то в 
голямо количество, което сам Н. Хайтов 
признава в книгата си (с. 100). Защо тогава е 
било необходимо той да обявява, че това е 
погребение на обезглавен човек, когато факти-
те са съвсем ясни, и защо е било необходимо то 
да се обявява за „криминално"? Могат ли да 
бъдат определени намерените кости от череп, 
между които е запазена дори челюстта с два 
зъба, като „остатък от отсечената глава"? 
(пак там, с. 100). 

В действителност е налице още едно 
доказателство за съществуването на по-ранно 
от църквата гробище и този гроб трябва да се 
отнесе към него. Напълно допустимо е черепът 
на този скелет да е бил частично унищожен при 
по-късни прокопавания в терена. Показателен 
е и фактът, че останките от черепа са открити, 
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както изрично се отбелязва в Дневника, „вър-
ху" и „над" лявото рамо на мъртвеца и да се 
припомни казаното по-горе за гроб № 95, в 
който главата на погребания също е била 
извъртяна наляво в резултат на сляганията на 
неустойчивата почва. Потвърждение на факта, 
че църквата е изградена върху по-стар некро-
пол, е и положението на олтарната преграда 
спрямо гроб № 81. Тя го пресича. Недопустимо 
е да се мисли, че може да се погребва, като част 
от трупа е в олтара, а другата — извън него. 
Това би наложило разрушаване на цялата 
олтарна преграда (вж. снимка № 6а, план, 
надлъжен и напречен разрез). 

в. На с. 102—104 на своята книга Н. Хайтов 
е спрял вниманието си на скелета, открит под 
олтарната трапеза. Като сравнява дълбочи-
ната на скелет №95 и предполаганата от него 
дълбочина на фундамента на олтарната трапе-
за, той стига до заключението, че скелетът от 
олтарната трапеза е много по-дълбок от скелет 
№ 95. В Дневника на разкопките тази дълбо-
чина не е отбелязана. На плана на арх. С. Боб-
чев не е дадена долната линия на фундамента, 
но очертанията му достигат долната линия на 
фундамента на абсидата. Приблизително на 
това равнище (според Дневника и снимката) е 
скелет № 95. На скицата на арх. Н. Мушанов и 
арх. К. Горанов долната линия на фундамента 
на олтарната трапеза е 15—20 ст по-ниско от 
скелет № 95. Следователно сигурно е, че 
останките от скелета под престола са били по-
дълбоко от скелет № 95. Така определената за 
всички скелети в олтара дълбочина 1,20 т от 
Ст. Михайлов не отразява точно състоянието 
на нещата в този случай. 

Използувайки тази неточност, Н. Хайтов 
атакува заключението на Ст. Михайлов, че 
скелетът бил полуунищожен при строежа на 
църквата. Поради липсата на по-подробна 
документация не е възможно да се определи 
къде точно лежат запазените части на този 
скелет и дали той е засегнат от изкопа на 
фундамента на олтарната трапеза. На с. 103 
(цит. кн.) Н. Хайтов намеква, че този скелет не 
принадлежи по време към останалите. Това не 
може да се установи сигурно, дори и да има 
разлика в дълбочините. В почти всички 
проучвани некрополи от различни епохи съот-
ношението на гробовете в дълбочина показва 
разлики, които достигат един, а понякога и 
повече метри. Но въпреки това гробовете 
принадлежат на един и същи хронологичен 
период. Скелетът под олтарната трапеза, без 
да е засегнат от изкопа на нейния фундамент, 
може да е частично унищожен от предхождащо 
строежа на църквата нарушаване на пластовете 
тук. Още веднъж припомняме, че в градска 
среда стратиграфията е многократно наруша-
вана и причините за това невинаги могат да се 
установят. 

Заключение 
1. Книгата на Н. Хайтов „Последните 

мигове   и   гробът   на   Васил   Левски"   е   по 

същество публицистично произведение, което 
засяга проблеми на две близки науки — 
историята и археологията. Както се каза и в 
уводните думи, това изложение се занимава 
само с археологическите въпроси, засегнати в 
книгата. 

Археологията днес се ползува с голяма 
популярност както в света, така и в нашата 
богата на археологически паметници страна. 
Тези паметници са народно достояние, нацио-
нална гордост на България. Поради това 
археологическите публикации не са и не трябва 
да се смятат предназначени за тесен кръг 
специалисти археолози. Те дават първокласни 
извори за много други науки, разясняват 
много страници от историята и културата на 
нашите земи и се четат често и от неспециа-
листи. 

Всичко това не означава, че археологиче-
ската наука няма своя специфична методика, 
терминология и език. Естествено тяхното 
добро усвояване и ползуване е въпрос както на 
развитието на самата наука, така и на 
възможностите на отделния учен. И все пак 
подготовката, самоподготовката и професио-
налният опит — както личен, така и колекти-
вен, който се предава в процеса на работата, в 
обсъжденията чрез публикациите и пр., отде-
лят възможностите за преценка на специа-
листа-археолог от тези на интересуващия се не-
специалист. 

В книгата на Н. Хайтов разсъжденията и 
заключенията въз основа на археологическите 
данни и факти са на непрофесионалист и това е 
съвсем естествено. Една част от лицата, които 
му оказват по един или друг начин съдействие 
в неговия спор и с историците, и с археолозите, 
също са непрофесионалисти. Специалистите, 
които Н. Хайтов привлича повече от 20 години 
след откриването на гроб № 95, за различни 
чертежи и измервания, които той приема в 
подкрепа на тезата си, също не са археолози. 

2. Непрофесионализмът не би могъл да се 
вменя във вина на Н. Хайтов, ако той не 
претендира да прави своя анализ на фактите и 
заключенията по-добре от всички специалисти 
— както участници в разкопките, така и в 
обсъжданията по-късно. Нещо повече, Н. Хай-
тов твърде често прекрачва границата между 
добросъвестното отношение към фактите и 
спекулата с тях. Той се занимава подробно с 
привидни противоречия. Преувеличава някои 
неточности или пропуски, които безспорно са 
налице, но които не са от характер да 
променят основния извод на всички специа-
листи археолози. А именно, че гроб № 95 е по-
стар от изграждането на църквата, че той не 
може да бъде от XIX в. Този извод противо-
речи на тезата на Н. Хайтов. 

Обосновавайки тезата си, Н. Хайтов си 
служи с постоянно, твърде объркващо читате-
ля преплитане на съображения, използува 
сензационни изрази, последователно подменя 
хипотезата с теза, упражнява натиск чрез 
изрази,   подчертавания,   кавички,   където   е 
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уместно и не, служи си с остри фрази. От друга 
страна, той избягва онези елементи от научната 
публикация и документацията, които не са в 
полза на неговата теза. Много често играта с 
фактите и думите обърква читателя и оставя у 
непознатия впечатлението за много добро-
съвестно съпоставяне на информациите. Дейст-
вително дори и специалистът трябва да следи и 
открива противоречията. 

3. На много места в своята книга Н. Хайтов 
се занимава с въпроси, които напълно излизат 
от нейната тема. В желанието си да злепостави 
Ст. Михайлов той се впуска в критика на 
неговите научни становища по други въпроси. 
Но и това не го задоволява и той преминава 
към обобщения. В заключителната част на 
книгата си (от с. 142 докрая) той се нахвърля 
грубо върху „нашите учени", които „се изтре-
паха да доказват, че Мадарският конник не е 
българска работа"; някои от тях отрекоха, че 
славянското селище при Нови пазар е наистина 
славянско, оспориха надписа на Чъргубиля 
Мостич, оспориха царския пръстен на Калоян 
и сетне (това бе върхът на самоотричането) 
разтръбиха не само у нас, но и в чужбина, че 
дори Плиска, столицата на Първата наша 
държава, не е българска, а „сварен от българи-
те, византийски цял-целеничък град" (с. 143). 

Накрая бихме искали да заявим, че книга 
като тази на Н. Хайтов, която засяга въпроси и 
за Васил Левски и следователно засяга дълбо-
ко всеки българин, трябваше да се постави на 
обсъждане от специалисти преди отпечатва-
нето й. Това би трябвало да бъде искане на 
самия автор, ако той е бил искрено загрижен за 
установяване или поне за доближаване до 
истината. 

Но и след обсъждането на отпечатаната 
вече книга в Секцията за средновековна 
археология на АИМ Н. Хайтов не се разколе-
бава ни най-малко, въпреки единното мнение 
на археолозите, че гроб № 95 не може да бъде 
датиран в XIX в. Напротив, следват отговори 
на изказалите се, при които са използувани 
някои от същите прийоми, както в книгата — 
премълчаване на неудобни факти, неразбира-
не (съзнателно или не) на изтъквани аргу-
менти и пр. 

В началото на книгата си Н. Хайтов казва, 
че би искал с нея да реабилитира българския 
народ, да го освободи от греха, че не се е 
погрижил за гроба на своя велик син Васил Лев-
ски и преди, и след Освобождението. Според 
нас Н. Хайтов не само не успява да направи 
това, но с книгата си отправя неоправдани 
обвинения към много поколения, на които 
принадлежат роднини, съвременници и съмиш-
леници на В. Левски, негови изследователи, 
български институти, българското общество, 
съвременните български учени и техните ин-
ститути и ръководства. 

Има ли, питаме ние в отговор на Н. 
Хайтов, българин, който би желал да пре-
небрегне установяването на гроба на Апостола 
Васил Левски, ако това е възможно и ако за 
изказаното предположение има основания? 
Наистина ли в социалистическа България само 
няколко души начело с Н. Хайтов милеят за 
тази истина? 

Усилията за разкриване на една историче-
ска истина не трябва да се щадят, но пътят на 
установяването й трябва да бъде път на 
методично и добросъвестно научно дирене, а 
не на масиран пропаганден натиск върху 
общественото мнение. 

Отговор на Становището на Джингов, Станчева, Бояджиев, 
Станилов и Овчаров 

(Само по въпроса за положението на скелета и двете дупки) 

Ще започна направо с фактите: 1. За скелет № 95 е 
казано на с. 207 от Становището, че „част от 
долните крайници" са „под абсидната стена". 
„Нито описанието, нито графичната скица в 
Дневника (31), нито снимките, четем по-нататък, 
дават основание да се допусне, че при разкриването 
на скелет № 95 крайниците от коленете до стъпа-
лата са били под абсидната стена. Краищата от 
запазената част от костите на краката достигат 
абсидната стена точно на мястото, където тя зас-
тъпва разрушения късноантичен зид" (с. 207). 

Да видим сега какво пише в Дневника (с. 35 от 
30 май): 

„Долната част на скелета от таза надолу (двата 
долни крайници) лежи под основите на зида". 

Пак от Дневника узнаваме, че: „Скелетът е 
излязъл на сто сантиметра от зида" (с. 37 от 31 
май). 

На графичната скица № 31 в Дневника (с. 74) от 
13 юни ясно се вижда, че долните крайници на 
скелет № 95 (бедрените кости) прекосяват зида и 
навлизат в него (коленете влизат в зида). 
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Може ли да се твърди при това положение, 
както пише на с. 207 от Становището на 
групата археолози, че „краищата на запазената 
част от костите на краката (двете бедрени 
кости на скелета) достигат абсидната стена 
точно на мястото, където тя застъпва раз-
рушения античен зид"? 

Първо, костите не само че достигат абсид-
ната стена, но я подминават, и второ, мястото, 
където те влизат в абсидната основа, се намира 
не „точно" където тя застъпва разрушения 
античен зид, а доста по-наляво, както се вижда 
от скица №31, където между пресечната точка 
на абсидния с античния зид има дупка от кол 
(пилот) и следователно там абсидната основа е 
пръст, а не античен зид. 

Становището се позовава на Дневника и 
скица № 31 в него, но въобще не ги анализира, 
инак щеше да е ясно на авторите къде се 
пресичат абсидната с античната стена. 

2. Пак на с. 207 в Становището четем, че 
снимките на новооткритите на 13 юни дупки 
от колове под долните крайници на скелет 
№ 95 „не са налице", но направените на 31 май 
снимки на скелет № 95, където личат откритите 
преди това дупки, показват, че очертанието на 
стеничките им е на равнището на горната 
повърхност на бедрените кости (сн. 1). При 
откриването им дупките не са били пълни с 
пръст и разкопвачите са ги запазили, като ги 
запушили с хартия (сн. 2). Следователно 
коловете са били забити при наличието на 
скелет № 95 — обобщават авторите на 
Становището. 

На скелет № 95 са направени на 31 май 
десет снимки, но на нито една от тях, където 
дупките до бедрените кости личат, не може да 
се установи, та макар и с най-минимален 
процент на сигурност, че „стеничките им са на 
равнището на горната повърхност на бедрените 
кости". Освен това нищо вярно няма, че 
„при откриването им дупките не са били пълни 
с пръст". Всичко това се установява чрез една 
от първите снимки на скелет № 95, направена 
след разкриването на бедрените кости. Дясната 
бедрена кост на тази снимка личи отлично 
очертана, но дупка, прилепнала до нея вдясно, 
няма. Виждат се само четири бели, вероятно 
хоросанени, бучки. Тази най-важна бъдеща 
дупка се появява на следващата снимка, 
направена, когато пръстта вдясно от дясното 
бедро е била разчистена. Тогава до четирите 
бели хоросанени бучки се вижда югозападният 
ръб на очерталата се вдясно от бедрото 
непълна дупка. (Останалата част от дупката е 
невидима, защото се намира под дясната 
бедрена кост.) Че това е така, личи по 
вестника, с който е затъкната дупката, за да не 
пада в нея пръст. „Запушалката" е плътно 
прилепена на бедрената кост и затова се 
очертава между костта и вестника бяла права 
линия. Това не би станало, ако дупката не беше 
отчасти под дясната бедрена кост. 

Два, и то категорични извода могат да се 

направят от съпоставянето на двете споменати 
снимки на скелет № 95: 

Първо. Горната повърхност на дупката не е 
на равнището на бедрената кост, а под нея. Не 
е възможно изгнилият кол да е бил забиван 
върху сварената бедрена кост, защото несъм-
нено би я строшил. Костта е цяла и следова-
телно скелетът е внесен след строежа на 
църквата. 

Второ. Снимка № 1, направена преди 
разкриването на дупката до дясната бедрена 
кост, е доказателство, че дупката по време на 
погребението е затъпкана и донякъде запълне-
на с пръст, което е още едно доказателство, че 
покойникът е погребан след изгниването на 
дървото. 

3. На с. 208 от Становището четем следния 
знаменателен пасаж (цитирам): 

„Когато е бил правен изкопът за основи на 
абсидата, са били унищожени долните краища 
на краката на скелета. Откриването на късно-
античния зид става едва след вдигане на 
горната половина на скелета (това става на 
8 юни — б. м.). Разкопвачите се опитват да 
потърсят продължението на крайниците и 
тогава се установява, че абсидната стена ляга 
плътно върху късноантичната." 

В този пасаж авторите на Становището са 
се опитали, меко казано, да ни подведат. 
Наистина горната част на скелет № 95 на 8 
юни се демонтира и след това се открива 
античният зид под абсидната основа, но 
разкритата отсечка от античния зид се намира 
не в зоната на погребението, а в южната 
половина на олтара. Така че тя не е разкрита, 
когато се е копаело, за да се потърси 
„продължението на крайниците на скелет 
№95". Тези крайници са, както вече стана 
дума, вляво от пресечната точка на античния с 
абсидния зид. Там не е имало никакъв повод и 
смисъл да се търси продължението на краката 
на скелет № 95, защото на археолозите е било 
много добре известно, че те не са там, а в 
северната половина на олтара. 

Разкопвачите се опитват да потърсят „кра-
ката" на скелет № 95 чак на 13 юни, когато се 
откриват и двете нови дупки от укрепването на 
основите (Дневник, с. 68). Така че не на 8 юни, 
а чак на 13 юни те са могли да установят, че 
крайниците на скелет № 95 „от коленете до 
стъпалата не са били под абсидната стена". И 
още, че „когато е бил правен изкопът за основи 
на абсидата, са били унищожени долните 
крайници   на   скелета". 

А сега да помислим: признава се в Станови-
щето, че част от долните крайници на скелет 
№95 са „под абсидната стена". По-нататък се 
твърди, че „крайниците от коленете до стъпа-
лата не са били под абсидната стена". Следова-
телно, когато се казва, че долните крайници на 
скелет №95 са „под абсидната стена", явно е, 
че става дума за двете бедрени кости. Тези мои 
разсъждения се подкрепят и от Дневника на 
разкопките (вече ги цитирахме), че скелетът от 
таза   надолу  лежи   „под  основите  на   зида" 
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(абсидния зид). По-нататък се казва, че ске-
летът е излизал от „зида" 100 ст, значи „под 
зида" са били 72 ст.  

И така: поне за двете бедрени кости 
археолозите със сигурност твърдят, че една 
част от тях са били разкрити „под абсидната 
стена". Това обаче влиза в противоречие с 
писаното на с. 6, ред 2 отгоре надолу, в 
Становището, че краищата на бедрените кости 
са достигнали (опрели) само до мястото, 
където абсидната стена „застъпва разрушения 
късноантичен зид". А със сигурност може да се 
установи по снимките, че двете бедрени кости 
са навлизали „под абсидната стена" поне с 2/3 
от дължината си, което се вижда много ясно на 
всички снимки на скелет № 95. 

И сега идва най-важното: щом се твърди, че 
скелет № 95 не е имал кости от коленете 
надолу, защото те са били унищожени по 
време на строежа на църквата, как може да се 
обясни оцеляването на онази част от бедрените 
кости, които са били също под основите на 
абсидата, за които в Становището се признава, 
че са намерени от коленете нагоре цели? 

4. Бедрените кости на скелет №95 щяха със 
сигурност да бъдат унищожени, ако скелет №95 
беше сварен от строежа на църквата, дори 
само при изкопаването на темела за основата 
на абсидата, като се има предвид, че основата е 
била стабилизирана с т. нар. банкет. Това е 
едно широко около 30 сантиметра уширение на 
основата, което излиза в „банкет"-стъпка. Под 
него   са   били   набивани   за   уплътняване   на 
почвата   дървени   колове.   Този   „банкет"   е 
означен най-подробно на скицата на Бобчев 
(вертикален разрез) от 1 юни наравно с долния 
ръб  на  абсидната  основа,  а  равнището  на 
същата е на 85 ст дълбочина от тухлената  
настилка   на   олтара.   Скелет   №   95   според 
Дневника е разкрит на 65—75 ст дълбочина от 
тухлената настилка на олтара и следователно 
се е намирал   10—20 ст над равнището на 
абсидната основа, съответно над равнището на 
банкета, със забитите в него в шахматен ред 
дървени колове (както е отбелязано това в 
Дневника   на   разкопките   и   в   скицата   на 
Джингов). 

Възможно ли е бедрените кости, седящи 
10—20 ст по-високо от абсидната основа и от 
банкета, да останат цели по време на строежа, 
ако скелет № 95 е сварен от строежа? 

5. Вече говорихме, а и в Становището не се 
отрича, че част от бедрените кости са били под 
основите на   абсидата. Но като се знае, че 
основите на абсидата са 10—20 ст по-надолу 
от скелета, явно те (костите) не са влизали „под 
абсидата", а във абсидата, и, разбира се, в 
дупката. Същата дупка се вижда и на всичките 
снимки на скелет № 95 и особено на снимките 
на арх. Бояджиев. Това е ниша около 50 ст 
широка и 30 ст висока. На снимките се вижда 
и навлизането на долната част на бедрените 
кости  в  дупката.   Всичко  това  е  видимо  и 
неоспоримо. Дупката е начертана и в скиците 
на арх. Бояджиев, значи той не се опитва да я 

прикрие. Може ли при това положение да се 
отрича съществуването на дупката? 

Разбира се, че може, но в подобно отрица-
ние не може да има нищо обективно и то не 
може да промени фактите. Дупката в абсидата 
е най-безспорният от всички други факти, все 
едно дали в нея са били сместени само част от 
долните краища на бедрата, или и краката под 
коленете. Все едно, този факт доказва, че 
скелет № 95 е внесен след строежа на църквата. 

6. Дясната раменна кост на скелет № 95 
лежи отчасти върху зидчето, на което се крепи 
монолитният каменен блок от подолтарната 
основа   (вж.   снимката).   Може   ли   да   има 
съмнение,  че престолът,  а заедно с това и 
църквата са изградени „след погребението" на 
скелет № 95? 

7. Вчера,  10 февруари, на обсъждането в 
БАН  под председателството  на  акад.Н.То 
доров, Г. Джингов призна, че нишата, в която 
са били краката на скелет № 95 от коленете 
надолу, не е била изобщо разкривана на 13 
юни 1956 г., за да не се срути абсидната основа. 

Оказа се, че онова, което аз вече изказах 
като предположение, е вярно: нишата, в която 
са били сместени краката на скелет № 95 от 
коленете надолу, не е била изобщо разкопава-
на! Те са си оставени там! Археолозите сега 
може да твърдят, че нямало крака, но как може 
да се настоява, че те били унищожени по време 
на строежа, щом изобщо не са ги разкопавали 
и не са видели има ли ги, или ги няма? 

След всичко изложено дотук направо ще 
кажа: опитът на археолозите, автори на 
Становището, да анализират документацията 
по разкопките е претърпял пълен провал. Аз 
четох това становище, подчертавах и се убедих, 
че рядко има пасаж, който не търпи възраже-
ния, и то основателни, да не е уязвим, да не 
съдържа противоречия и недоразумения! 

Върху този документ може да се направят и 
други също много интересни изводи, но за това 
сега няма да говоря. Ще отбележа само едно: 
във времето, когато документацията по раз-
копките, която сега е в ръцете ни, беше 
неизвестна, е било възможно Средновековната 
секция при АИМ да излиза в подкрепа на 
проф. Михайлов и да твърди, че гробът на 
Левски не може да е в „Св. Петка Самарджий-
ска". Но сега, при голямата и богата докумен-
тация, която се натрупва благодарение най-
вече на акад.Н.Тодоров, вече никой не може 
да се позовава на липсата на документация, за 
да оправдае едно или друго погрешно стано-
вище. 

Да не забравяме, че става дума за гроба на 
Левски. Все едно дали ние или вие ще сгрешим, 
всеки отсега нататък ще носи пълна отговор-
ност за своите становища. 

Това е, което имам да кажа от мое име и от 
името на моите съмишленици на днешната ни 
среща. 

Николай Хайтов  
12 февруари 1986 г. 
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Медицинска експертиза 
по спора относно гроба на Васил Левски 

и разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийска“ 
извършени през май-юни 1956 г. 

Д-р Спас Разбойников 

Необходима и възможна ли е днес меди-
цинска експертиза? 

Днес, когато спорът около гроба на Апо-
стола Васил Левски още продължава, а костите 
и останалите многобройни, описани в Дневни-
ка на разкопките находки са изчезнали по един 
необяснен още начин, медицинската експертиза 
не може да отговори със сигурност на въпроса, 
дали скелет инв. пол. № 95 е бил на Левски или 
не. Но такава експертиза, изградена върху запа-
зените документи и други доказателствени 
материали, може да допринесе за изясняване 
на някои основни въпроси, по които досега не 
са се произнасяли медици, или са били 
недооценени от спорещите страни. Тази екс-
пертиза може да помогне за приближаването 
към едно приемливо решение. Запазени са 
немалко важни документи от времето на 
разкопките: Дневникът на разкопките, воден 
тогава от студента (сега ст. н. с.) по археология 
Георги Джингов; втори Дневник, воден от 
участника в разкопките н. с. при АИМ (по-
късно професор) архитект Сава Бобчев, него-
вият блок със скици и архитектурни заснема-
ния (т. нар. Тетрадка № 5) също по време на 
разкопките; фотоснимки от дните на разкоп-
ките от завеждащия фотоотдела с фотоархив 
при АИМ Петър К. Хлебаров; първите научни 
публикации от тогавашния ръководител на 
разкопките н. с. при АИМ (по-късно професор 
по археология) Стамен Михайлов, Вера Нед-
кова – тогава завеждаща Отдел „Консервация и 
реставрация" при АИМ (по-късно народен 
художник и герой на социалистическия труд), 
която по нареждане тогава на акад. Кр. Мия-
тев е изготвила скица на гроба в олтара със 
скелета на следващия ден след откриването и 
разчистването му; сведения от участника в 
разкопките Димитър Бучински; други сведения 
и показания от очевидци; описание на намере-
ните при разкопките археологически находки 
(изчезнали по-късно); изказванията на антро-
полога ст.н.с. д-р Петър Боев, който  е 
трябвало да направи антропологическа пре-
ценка на скелет № 95; писмените данни от 
анкетата на професора от Духовната академия 
Христо Гяуров, отразяващи народната памет 
относно събития във връзка с тайно пренасяне 
тялото на Апостола през нощта след обесване-
то и препогребването в олтара на малката църк-
ва „Св. Петка Самарджийска", които данни се 
оспорват от някои изследователи на въпроса, 
въпреки че няма основание да се приеме, че 
тази анкета е едно недобросъвестно и пред-
намерено действие от страна на нейния автор, 

познат и уважаван професор богослов, и че 
народната памет често се ползува като извор 
за установяване и изясняване на исторически 
събития. 

Медицинската експертиза въз основа на 
посочените доказателства може днес да отго-
вори компетентно на въпроса, възможно ли е 
скелет № 95 да е на Апостола Васил Левски, 
или не е възможно. 

Спорните въпроси, по които медицинската 
експертиза може днес да вземе становище и да 
изгради едно обосновано върху съществува-
щите доказателства заключение, са: 

1. Расовият тип на В. Левски и на скелет 
№ 95. 

2. Особени   белези,   по   които   би   било 
възможно  да  се   идентифицира  скелетът   на 
В. Левски. 

3. Общото състояние  на  скелет № 95  в 
цялост и детайли. 

4. Пол,   ръст  и  възраст  на  покойника  в 
северната част на олтара. 

5. Положението на горните крайници и на 
тялото с оглед на трупното вкочаняване. 

6. Състоянието   на   шийните   прешлени  с 
оглед на обесването като причина за смъртта. 

7. Счупвания на кости на долните крайници, 
за които говорят някои от участвуващите в 
спора. 

8. Характер и редовност на погребението. 
9. Защо скелетът е вмъкнат под тухленото 

стъпало и в долната част на абсидния зид? 
10. Давност на погребението — преди или 

след строежа на църквата — с оглед на някои 
медицински и археологически данни. 

1. Расовият тип на скелет № 95 не може да 
се установи с категоричност, тъй като черепът 
е твърде повреден, както личи от снимките. 
Антропологът д-р П. Боев няколко (4) пъти е 
потвърждавал в своите изказвания, че е 
отишъл късно на разкопките, скелетът е бил 
вече изваден от гроба и не е можал да го 
изследва, показани му били няколко скелета от 
погребенията там, но не е видял скелета, 
показан на снимката, публикувана от Ст. Ми-
хайлов (вж. публикацията на д-р П. Боев във 
в. „Пулс", 1981). Два от черепите, намерени в 
олтара на църквата, представлявали според 
Дневника на разкопките „кости от череп в 
куп". Тъй че твърдението на д-р Боев, че 
всички скелети били „византийски" или „дина-
ро-медитерански", не може да се подкрепи с 
неоспорими доказателства. Не е известен със 
сигурност и расовият тип на самия Левски. Д-р 
Боев смята, че е от „северната раса", без да 
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има за това сигурни доказателства. Друг спе-
циалист, д-р Бакърджиев, през 1937 г. е изка-
зал мнение, че Левски принадлежи към „тра-
кийската антроположка група", което е повече 
вероятно, без да може да се приеме за сигурно. 
Известно е, че нашият народ не принадлежи 
към един-единствен расов тип. 

В заключение трябва да се посочи, че 
съпоставката на расовия тип на Левски и на 
скелет № 95, и двата неустановени със 
сигурност, не дава възможност да се направят 
категорични изводи. 

2. Във връзка с раняването на Левски от 
турски куршум при залавянето му неговият 
съратник,   а   през   1884   г.   председател   на 
Комисията за изграждане паметник на Левски 
и   издирване   на   костите   му   и   главата   на 
Бенковски   Христо   П.   Ковачев   посочва,   че 
черепът би могъл да се разпознае „по разру 
шаването  на  костта  зад ухото"  (от лявата 
страна — според Христо Иванов — Големия и 
Николчо   Цвятков).   Също,   че   „на   горната 
челюст отстрани има един преден зъб счупен". 
Но „разрушаване на костта" зад лявото ухо 
следва да се отхвърли, защото огнестрелно 
нараняване   на  черепна  кост  в  съседство   с 
мозъка, дори да не е пробивно, се съпровожда 
със  загуба   или   помрачаване  на  съзнанието 
непосредствено след нараняването. А знаем, че 
Левски след залавянето си е ходел свободно и 
дори е бил с превръзка на главата. Освен това 
такова   сериозно   нараняване   при   липса   на 
навременно   медицинско   лечение   бързо   се 
усложнява с инфекция, проникваща в дълбо 
чина. Левски не е имал такова усложнение, 
видно от протичането на периода до съденето 
и самата смърт. Нараняването е засягало само 
меки тъкани, вероятно и ухото, и не е оставило 
следи по черепа, дори той да би бил налице .за 
изследване. Относно счупения (или издаващ се 
малко навън според някои) преден горен зъб, 
за който има сведения и от други съвременни 
ци, въпросът би бил друг, ако беше налице 
черепът,   при   условие   че   е   запазена   поне 
горната челюст, за да бъде изследван внима 
телно. За съжаление тази възможност е про 
пусната с изчезването на скелета. 

3. Скелет   №   95   според   описанието   на 
Стамен   Михайлов  (от   1956  и   1961   г.),   на 
Георги Джингов, Сава Бобчев, Димитър Бу- 
чински, Вера Недкова — все очевидци, е бил 
доста добре запазен, без разместване. Като се 
има   предвид,  че  след  изгниване  на   меките 
тъкани,    вкл.   сухожилия   и   връзки,   които 
задържат   всички   кости   заедно,   костите   са 
лежали съвършено свободно и лесно биха били 
размествани при копане на това място, не е 
възможно и такъв скелет да е местен, без да се 
разместят костите. Това показва, че до разкри 
ването му на 30 и 31 май 1956 г. скелетът е 
лежал в пълен покой. Значително разрушени са 
лицевите  кости  (според  наличните  снимки), 
резултат най-вероятно на разкопаването при 
самото откриване. Димитър Бучински пише в 

своя доклад до директора на АИМ (1978 г.): 
„Аз видях, че един работник удари силно с 
кирката си и се показа един череп... Веднага 
слезнах в трапа и посъветвах работника да 
копае по-внимателно." 

Разчистването по-нататък продължава вни-
мателно. Счупвания на костите или на гръо-
начните прешлени не са отбелязани в двата 
Дневника на разкопките и не се виждат на 
снимките, освен на лицевите кости. 

4. Относно пола на покойника (скелет № 95) 
в известен период от спора е изказвано съмне-
ние. Например Ст. Михайлов в публикацията 
си през 1961 г. казва: „Скелетът в северната 
половина на олтара изглежда женски", и се 
позовава на антрополога д-р П. Боев. Но 
последният никъде и при никое свое изказване 
не е заявил, че „скелетът в северната половина 
на олтара" е или изглежда женски, т. е. скелет 
№ 95. При своето изказване във филма 
„Легенда за Левски" той изрично казва, че и 
трите скелета от олтара на „Св. Петка Самард-
жийска", които са му показвани, са на мъже. 
Самият израз на Ст. Михайлов „изглежда 
женски" няма характер на категорично твърде-
ние. Сава Бобчев заявява, че този скелет е на 
мъж. Категорично доказателство би могло да 
се получи при изследването на таза, главно на 
малкия тазов пръстен. Но това не е направено, 
а на публикуваната снимка се вижда, че 
тазовите кости не са добре разчистени, за да се 
направи по-точна преценка. Доколкото може 
да се съди по снимките, скелет № 95 има 
относително за ръста висок и нормално широк 
гръден кош, т. е. от мъжки тип. Но този белег е 
по-несигурен от формата на таза. В заключе-
ние: няма основания за съмнение, че скелет 
№ 95 е действително мъжки. 

Ръстът на покойника е измерен според 
видимата дължина на добре запазената рамен-
на кост от ст. н. с. д-р Йордан Йорданов (Инст. 
по морфология при БАН), като е използувана 
таблицата на Пирсън — един от известните и 
достоверни методи (в Съветския съюз се 
ползуват и таблиците на Бец и на Роле, които 
дават същите резултати). Така ръстът на този 
покойник е определен на около 172 ст, т. е. 
среден ръст. Ст. Михайлов, а също и д-р П. Боев 
твърдят неизвестно въз основа на какви 
сведения, че Левски е бил с „нисък" ръст, 
докато всички съвременници на Левски без 
изключение го описват като добре сложен, 
мускулест, строен и със среден ръст. Тъй че не 
може да се отхвърли въз основа и на този 
показател вероятността скелет № 95 да е на 
Левски. 

Спор по въпроса за възрастта на покой-
ника. 

Д-р П. Боев прави на няколко пъти 
изказвания относно възрастта на показаните 
му скелети в църквата, като веднъж казва, че 
всички били на 50 години, друг път над 50 
години, или над 60 годишни, при това, без да се 
аргументира защо, на какво основава мне-
нието си. 
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Проф. Ст. Михайлов, макар и не медик, е 
по-категоричен — в статията си „Изследвания 
в памет на Карел Шкорпил" той пише: „Всички 
покойници от олтара са били възрастни 
индивиди. Това личи най-добре от изтърканите 
зъби и зарастването на някои алвеоли, както и 
от пълното заличаване на шевовете на чере-
пите." 

Становището относно възрастта на покой-
ника, намиращ се в северната част на олтара, 
от медицинско гледище е следното: възрастта 
може да се определи с приблизителна точност 
до завършване на ръста, т. е. най-много до 25-
годишна възраст. Черепните шевове до това 
време също са зараснали. След тази възраст не 
съществуват сигурни и точни показатели, по 
които може да се определи възрастта — дали е 
30, 40, 50 или примерно 60 години. До 25 
години възрастта може да се определи прибли-
зително по епифизните зони и линии, както и 
по появата, сливането и изчезването на точките 
на вкостяване в костите на крайниците. За тази 
цел при необходимост се правят и 
рентгенови снимки на дългите кости. По-късно 
такова изследване не може да даде достоверен 
отговор. Развитието на всички трайни зъби, 
включително мъдреците, приключва към два-
десетата, най-много двадесет и четвъртата 
година, за мъдреците по изключение и по-
късно, което не може да послужи за показател. 
След двадесет и пет годишна възраст започва 
износване, изтриване на зъбите, на зъбния 
емайл, а след тридесетата има вече износване, 
при което се оголва и зъбният дентин. По 
степента на износването по-късно не могат да 
се правят достоверни заключения за възрастта, 
тъй като то е до голяма степен индивидуално. 
Запълването (зарастването) на зъбните алвео-
ли след изваждане на зъби става в непродъл-
жителен срок. Тъй че и при двадесет и пет 
годишен индивид може да има запълнени 
алвеоли на загубени зъби. Като знаем, че през 
миналия век, особено през османското роб-
ство, качеството на зъболечението е било на 
ниско равнище и при разрушаване на зъб или 
силни болки обикновено лечението е било 
изваждане, напълно възможно е да се срещне 
зарастване на зъбни алвеоли и при млади хора. 
Левски е загинал на възраст приблизително 35 
години и 7 месеца, тъй че наличието на 
зараснали зъбни алвеоли на някои извадени 
кътници — ако такова е установено конкретно 
при скелет № 95 (за каквото изследване няма 
документация), при това — доколкото е 
очевидно от снимките — при разрушена лицева 
част на черепа, вкл. челюсти, не е доказателст-
во, че този скелет е на „възрастен" индивид и 
че не може да бъде на Васил Левски. Експертът 
антрополог не е посочил никъде, че е изследвал 
този скелет в това отношение и е намерил 
подобни изменения. Възрастови изменения 
настъпват индивидуално и в гръбначния стълб, 
и в някои стави, в смисъл на изкривявания, 
артрози (т. нар. шипове). Но относно скелет 
№ 95 няма документация за подобно изследва- 

не. На наличните снимки не личат подобни 
изменения на гръбначния стълб, напротив — 
той има правилна линия. Но и такива 
изменения не са категорично доказателство за 
напреднала възраст, тъй като те (артрозите на 
гръбначния стълб, на коленни и тазобедрени 
стави) могат да настъпят и у млади индивиди в 
резултат на заболяване, а могат да липсват у 
лица, примерно по-възрастни от 60 години. В 
заключение: няма сигурни данни от медицин-
ско гледище, че скелет № 95 принадлежи на 
индивид, по-възрастен от 30-40 години, и че 
не може да бъде на Васил Левски. 

5. Трупното вкочаняване започва обикно-
вено 2-3 часа след настъпване на смъртта. И 
след 4-6 часа, а понякога докъм 10-ия час от 
смъртта обхваща всички мускули на трупа. 
При низходящия тип то започва от лицевите 
(дъвкателните) мускули и се разпространява 
надолу. При това ръцете в лактите, което в 
случая особено ни интересува, остават не 
прави, а леко свити. След 1-2 денонощия 
трупното вкочаняване започва да намалява и 
изчезва. Левски е обесен на 18 февр. (нов стил) 
1883 г. сутринта. Точният час не е установен 
със сигурност. Снет е от бесилката според 
различните свидетели по „пладне", следобяд 
или надвечер същия ден. При снемането на 
трупа от бесилката са изминали във всеки 
случай 6—8 или повече часове, тъй че следва да 
се приеме, че трупното вкочаняване е настъпило 
и така е погребан. Ако се приеме, че тялото е 
изровено през нощта от клисаря при църквата 
„Св. Петка Самарджийска" Христо Хамбар-ков 
и Ботевия четник Илия Лазаров Джагаров, 
пренесено е в чувал на гръб по околни тъмни 
улици около един часа същата нощ в църквата 
и там е погребано — тялото е било занесено в 
църквата в състояние на трупно вкочаняване. 
Но по снимките на скелет № 95 се вижда, че 
ръцете са скръстени по християнския погреба-
лен обичай, макар и не на еднакво равнище — 
дясната върху долната част на гръдния кош, а 
лявата върху корема. Съгласно с опита и 
практиката на съдебната медицина възможно е 
да се промени положението на крайниците в 
състояние на трупно вкочаняване, без да се 
счупят кости и т. н., като се употреби 
определена сила, която зависи главно от 
дебелината на мускулатурата. За да се надвие 
съпротивлението на най-дебелата мускулатура 
(най-развитата) и се раздалечат напр. бедрата 
в тазобедрените стави или се свият коленете, е 
необходима сила докъм 100 к§. За да се свият 
горните крайници в лакътните стави, е необхо-
дима по-малка сила, примерно до 50 к§. При 
индивиди в състояние на отслабване, изтоще-
ние, с намалена или изменена в резултат на 
гладуване или болест мускулатура необходи-
мата сила е още по-малка. Известно е от 
описанията на очевидци, че прекаралият в 
турските затвори Левски при разпити, мъче-
ния, недостиг на сън и храна и др., ранен, 
когато е воден към бесилката, „бил много 
изнемощял от страданията..., слаб и бледен". 
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След механическо преодоляване на трупното 
вкочаняване движенията в съответните стави 
могат да се извършват съвсем свободно, без 
крайникът да се връща в първоначалното си 
положение. 

В заключение: от положението на горните 
крайници на скелет № 95 не може да се направи 
извод, че същият не може да бъде на Васил Лев-
ски, тъй като трупното вкочаняване не е 
давало възможност да се свият горните 
крайници в лакътните стави. 

6. Шийната част на гръбначния стълб на 
скелет №  95,  както  се  вижда  на  някои  от 
снимките,   има   нормална   форма   и   линия. 
Доколкото може да се прецени от тези снимки, 
няма данни за счупване или изместване на 
шийни прешлени. Поставен е въпросът: въз 
можно ли е това при обесване, както е станало 
с Васил Левски? Съгласно с опита и практиката 
на съдебната медицина при обесване обикнове 
но  не се  получават повреди на гръбначния 
стълб, и в частност на неговия шиен отдел. Не 
се получават счупвания дори на хрущялите на 
гръкляна. Изместване или счупване на прешле 
ни са наблюдавани по изключение при тежки 
трупове, когато е имало скачане или падане от 
височина с примка на шията и внезапно силно 
друсване. Но подобно явление е наблюдавано 
рядко.   В  нашия  случай  няма  основание за 
възражение, че скелет № 95 не може да бъде на 
Левски,   защото   не   се   виждат   повреди   на 
шийната част на гръбначния стълб. 

7. За счупвания на кости на долните крайни 
ци от фундиращите пилоти говорят участници 
те в разкопките проф. Ст. Михайлов и ст. н. с. 
Г.  Джингов.   В публикацията си от   1961   г. 
Ст. Михайлов пише: „Тъкмо на това място са 
запазени две дупки от фундирането с колове... 
Скелетът обаче е засегнат от коловете, при 
поставянето   на   които  е  счупена  костта   на 
десния  крак  под коляното...  Дупките имат 
диаметър от 0,05 до 0,10 т. Точната дълбочина 
не може да се определи, понеже са запълнени." 
При следващи свои публикации той определя 
мястото на тези две дупки „между краката" на 
скелета или „точно при краката на набедения 
Левски", като вече посочва, че дупките били 
незапълнени и това е доказателство, че на това 
място след строежа на църквата не е копано 
или ровено, за да се погребе тялото на Левски. 
Явно е едно несъответствие между описанията, 
че дупките били „запълнени" или „непокътна 
ти", което не дава възможност да се разбере 
истината.   Отговор   дават  фотоснимките,   на 
които до самите бедрени кости на крайниците 
на   скелет   №   95   се   виждат   двете   дупки, 
запълнени до около 2—4 ст под горния им ръб 
с  пръст,  без  костите  на  това  място  да  са 
счупени, дори изобщо засегнати. Няма фото- 
снимка,  на  която да се  вижда счупване на 
бедрена или подколенна кост на двата край- 
ника. 

Дъбовите колове с диаметър до 10 ст са 
били набити за укрепване на слабата почва 
непосредствено преди да започне изграждането 

на абсидната стена и на тухленото стъпало 
откъм вътрешната й страна. С течение на 
времето коловете са напълно изгнили и при 
разкопките през 1956 г. не е намерена и следа 
от тях, останали са само дупките от тези 
колове. 

В Дневника на разкопките Георги Джингов 
отбелязва на  13 юни 1956 г . :  „В олтара  
се разкриха още две дупки от фундиране на 
основите, които минават точно през крайници-
те (левият коляното, а десният — малко над 
него)." Не е отбелязано да е имало счупване 
или засягане на костите от коловете, които 
следва да са лежали според това описание под 
костите („крайници" в истински смисъл не е 
имало, тъй като меките тъкани са изгнили 
отдавна и са останали само костите). В 
разговора си с Г. Джингов през есента на 
1985 г. го запитах спомня ли си да е имало 
счупване на костите от тези колове. Той 
отговори, че не си спомня, би трябвало да 
прочете Дневника, за да си припомни по-добре. 
Толкова по-учудваща за мен беше публикация-
та на Ст. Станилов в бр. 6 от 1985 г. на сп. „Ве-
кове", в която се цитира посоченият пасаж от -
Дневника на разкопките за тези два кола и се 
посочва изказването на Г. Джингов, според 
което този пасаж означава, че „коловете-
пилоти са пречупили костите". Принуден съм 
да отбележа, че цитатът е даден там с промяна 
на една дума, което изменя смисъла рязко: 
писано е: .. .левият — коляното, а десният 
малко под него". В оригинала на Дневника е 
писано „над" дясното коляно и точно там се 
вижда на снимката дупката на кола до самата 
кост, която е интактна. Изменението „под" 
дясното коляно може да е резултат на 
случайна грешка на автора или да е резултат 
на колегиалност по отношение на Ст. Михай-
лов — за да се съгласува с неговото твърдение, 
че е имало счупване на десния крак именно под 
коляното. 

Останалите участници в разкопките и оче-
видци — арх. Сава Бобчев, народният худож-
ник Вера Недкова, Димитър Бучински, д-р 
Петър Боев, в някои от своите изказвания 
твърдят, че не е имало никакво счупване на 
костите на долните крайници на скелет № 95 
(д-р П. Боев казва, че всички показани му 
скелети били интактни, без счупени кости на 
крайниците). На никоя от известните снимки не 
се вижда счупване на костите на долните 
крайници от коловете-пилоти. Ако би имало 
такова счупване, то би трябвало да бъде 
непременно заснето и документирано като 
особено важно доказателство за датиране 
времето на погребението на този покойник. А 
именно, че е отпреди строежа на църквата и че 
коловете са счупили или разтрошили при 
набиването костите на долните крайници на 
лежащия по-дълбоко скелет. 

На 14 септ. 1985 г. Г. Джингов е заявил, че 
дупките са наистина под костите. Д. Бучински 
също твърди, че дупките слизат надолу, а 
костите лежат над тях и са здрави. Това се 
вижда ясно и на фотоснимките. 
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В заключение: твърдението или предполо-
жението, че костите на долните крайници на 
скелет № 95 са счупени или разтрошени от 
набитите за укрепване на почвата колове-
пилоти, тъй като погребението е било по-старо 
от църквата, не се доказва. Напротив — 
опровергава се от фотоснимките, на които са 
представени дупките от коловете и интактните 
кости. Следва да се направи изводът, че 
погребението е извършено след строежа на 
църквата и след изгниването на коловете (т. е. 
дълго след строежа на църквата, който според 
проф. Ст. Михайлов е отпреди около 500 
години). Следователно погребаният може да е 
бил В. Левски. 

Строшаването на костите на долните край-
ници на скелета от минаващите през тях 
колове-пилоти би било решаващ аргумент за 
погребение преди строежа на църквата и би 
дало основание за категорично заключение, че 
скелет № 95 не би могъл да бъде на В. Левски. 

8. Съществуват редица данни, които дават 
сериозно основание да се приеме, че при скелет 
№ 95 се касае за нередовно погребение, 
извършено при особени обстоятелства, макар 
и с основните белези на християнския погреба-
лен ритуал. Това се отнася и за скелета без 
глава, който е в южната част на олтара. 
Самото погребване в олтар, неразрешено от 
църковните правила, е показателно за нередов-
ност и че се касаело вероятно за особени 
погребения. Обяснението, че въпросните остан-
ки са от старо гробище на това място, а не са 
погребения в олтар, което би поставило всичко 
в спокойна светлина, не е убедително. Защото 
непосредствено под църквата са намерени не 
останки от гробище, напр. надгробни камъни, 
надписи и т. н. отпреди времето на османското 
робство, а дебели зидове от стара, голяма, 
вероятно обществена сграда от римската епоха 
— отпреди византийско време. Освен това 
София е била през хилядолетията — в 
римската епоха, във византийско време, по 
времето на българската държава и по-късно, 
град-крепост. Крепостните стени, които личат 
и сега, са заграждали една неголяма площ, в 
която са се намирали жителите, техните 
домове и имущество, управниците, войската с 
нейните складове и оръжия, всеки метър в 
крепостта е бил ценен. Не е известен подобен 
укрепен град в Европа, при който в централната 
му част да се намира гробище — те са били 
винаги извън стените на града. За София 
източно и западно от същинския град. По-
малки или по-големи некрополи е имало около 
самите християнски църкви, където са били 
погребвани духовни лица, известни граждани и 
дарители. Не е правила изключение и малката 
„Св. Петка Самарджийска", която е играла 
ролята на квартална църква. Непосредствено 
до нейната западна и южна страна са разкопа-
ни пет зидани и две обикновени погребения 
(гробни ями), в които са намерени множество 
предмети, които, макар и изчезнали, са описа-
ни в Дневника на разкопките и дават сериозно 

основание за датиране поне на някои от 
погребенията от периода след строежа на 
църквата — напр. монетите, макар и неописа-
ни добре и нефотографирани (и изчезнали), 
повечето от тях турски, немски, само две 
неидентифицирани по-стари („под дебел слой 
патина" — вж. Дневника на разкопките). 

Съвсем друг характер имат погребенията в 
олтара. Покойникът в северната част на 
олтара е погребан много плитко: в Дневника 
на разкопките е посочено, че се намира на 
дълбочина 75 ст от тухления под на олтара. 
Арх. С. Бобчев в своята скица от 1 .VI. 1956 г., 
вертикално сечение, посочва 45 + 20 = 65 ст под 
същия под. На фотоснимките също ясно личи, 
че гробът е плитък за нормално погребение. 
Това са фактически данни, които не могат да 
бъдат оспорвани. Освен това погребението е 
извършено без ковчег, което противоречи на 
основните изисквания за нормално погребение. 
Също без следи от облекло и без каквито и да 
било принадлежности или ритуални предмети. 
Ръцете не са на еднаква височина — двете на 
гърдите или на корема, както е обичаят. Освен 
това „Скелетът... лежи върху парчета от стари 
тухли, камъни, глинени тръби и др." — четем в 
Дневника на разкопките. Това означава, освен 
че погребението е от времето след строежа на 
църквата, че покойникът не е положен в 
нормално изкопан дълбок гроб, от който тези 
отпадъци бяха отстранени. Главата е извита 
наляво, вместо да е в нормално положение. 
Най-сетне долната част на долните крайници 
със стъпалата е вмъкната в дупка, издълбана в 
долната част на абсидната стена, както ясно 
личи на някои от фотоснимките. 

Скелетът в южната част на олтара е 
обезглавен, няма никакво разместване на 
костите му, липсват също следи от ковчег, 
облекло и ритуални предмети, а върху лявото 
му рамо има кости от глава. Това е дало 
основание на някои участници в спора около 
тези погребения да предположат, че се касае за 
екзекутиран от османлиите родолюбец рево-
люционер, при погребването на който отсече-
ната глава е положена в същия гроб, върху 
рамото, и че в този олтар през османското 
робство са погребвани борци — мъченици за 
свободата. 

За подобно предположение, както се вижда, 
съществуват основания, въпреки че неоспори-
ми доказателства засега няма. 

9. Защо скелет № 95 е вмъкнат в долната 
част на абсидната стена? 

Това е станало по две причини. Първо, 
макар и неразрешено погребение в олтара, ако 
все пак служители в църквата са се решили да 
го извършат, допустимо е било това да стане в 
източната, североизточната или югоизточната 
страна на олтара, но в никакъв случай не би 
било допустимо да се копае и погребва 
западно от олтарния престол — това място е 
свещено, неприкосновено, там може да стъпва 
само свещеник по време на служба. А всички са 
длъжни да заобикалят престола откъм източ- 
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ната страна. Тъй като олтарът на тази църква е 
малък, разстоянието от престола до абсидния 
зид е било късо, не е достигало, затова се е 
наложило след изкопаване набързо на срав-
нително плиткия гроб да отворят дупка на 
същото равнище в долната част на абсидния 
зид, за да бъдат сместени стъпалата и долната 
част на подколенниците. Че наистина същест-
вува такава дупка, а не просто неравност в 
долната част на абсидния зид, потвърждават 
категорично мнозина от непосредствените 
участници и наблюдатели на разкопките. 
Освен това някои от снимките на разкрития 
гроб със скелета показват нагледно и неоспо-
римо този факт. Относно дълбочината на тази 
дупка, това, че тя е над равнището на долния 
ръб на абсидния зид, потвърждават следните 
факти: дълбочината, на която лежи скелет 
№ 95, е според Дневника на разкопките около 
75 ст под тогавашния под на олтара, самият 
абсиден зид има около 94 ст дълбочина и лежи 
непосредствено върху стария дебел римски зид. 
(Вж. Дневника, това може да се види и сега, 
като се огледа църквата отвън откъм абсида-
та.) Тъй че абсидният зид слиза още около 
20 ст под равнището на скелет № 95. Това се 
потвърждава от записаното в Дневника на 7 
юни: в северната част на олтара, където вече е 
лежал открит скелет № 95, е изкопано още 
20 ст надолу, за да се разчистят основите на 
абсидния зид. При тези данни не може да има 
никакво съмнение, че дупката е била в долната 
част на самия абсиден зид, а не под него. А 
това е още едно неоспоримо доказателство, че 
погребението на този покойник е станало след, 
а не преди строежа на църквата, и то много 
след строежа, тъй като дъбовите колове са 
били напълно изгнили. Вероятно това погребе-
ние да е станало през XVIII, а може би през 
XIX век, когато е бил обесен Левски. 

Втората причина за вмъкване на покойника 
в абсидния зид: ако покойникът е бил наистина 
Васил Левски, който е бил йеромонах, т. е. 
духовно лице, а по време на османското 
робство духовните лица са били погребвани до 
църквите, до самия абсиден зид отвън, както 
ни обясни професорът от Духовната академия 
Васил Николов, то твърде вероятно е, че са се 
решили да го погребат откъм вътрешната 
страна на абсидната стена, за да не се разбере. 
Левски е бил смятан и от самите свещено-
служители, не само от останалия народ, за 
велик български син мъченик, равен на светец. 
Затова му е било отредено заслужено погребе-
ние на това място. И ако ръководството на 
българската църква след Освобождението е 
научило този факт, то очевидно го е приело с 
мълчание, не желаейки да наруши покоя на 
великия народен син. Всички знаем, че българ-
ската църква е била родолюбива, участвувала е 
активно в освободителната борба. Самият Хр. 
Гяуров е знаел разказите за погребването на 
Апостола в олтара на тази църква още поне от 
публикациите през 1837 г., но не е реагирал 
иначе, освен да събира мълчаливо сведения. И 

когато почват разкопките, да следи и да заяви, 
че са открили гроба на Левски. 

10. Давност на погребенията. В точки 7, 8 и 
9 бяха посочени доказателства, че погребение-
то в северната половина на олтара (скелет № 95) 
не може да бъде отпреди строежа на църквата, 
а дълго след като тя е построена. Ще посоча 
още няколко данни в този смисъл от 
медицинско и археологическо естество — 
след като учените-археолози Ст. Михайлов, 
Г. Джингов, Д. Овчаров, архитект Ст. Бояд-
жиев и др. предлагат свои медицински прецен-
ки и заключения, ще си позволя да посоча 
някои обикновени доводи от археологически 
характер. 

Проф. Ст. Михайлов заявява в своите първи 
публикации, че скелет № 95 е най-запазеният. 
Освен това е известно, че този покойник е 
погребан на влажно място, със слаба почва, 
което благоприятствува за по-бързо гниене. 
Освен това съгласно с опита на съдебната 
медицина трупове, погребани без ковчег и 
облекло, гният и се разрушават по-бързо от 
погребаните в зидани гробници или в ковчег, 
облечени. И щом този скелет въпреки посоче-
ните неблагоприятни моменти е „най-запазе-
ният", следва да се приеме, че се касае за едно 
сравнително по-ново погребение — може би от 
втората половина на XIX век. Това увеличава 
вероятността, че се касае за останките на Васил 
Левски. Във и около зиданите гробници и 
гробни ями откъм югозападната страна на 
църквата са намерени, опаковани и номери-
рани множество предмети (инв. полеви номера 
до 142). Между тях има много строителни ма-
териали, парчета от тухли, керамика — те биха 
могли най-компетентно да бъдат преценени от 
специалистите-археолози, ако бяха запазени. 
Освен тези и много други находки намерени са 
и над 30 монети, които очевидно не могат да 
произхождат от периода преди строежа на 
църквата — в ранновизантийската епоха не е 
могло да има в гробниците турски или немски 
монети. Но намерени са и фрагменти от 
порцелан — напр. в пръстта на гробница № III 
(в нея е имало към 20 ст пръст и очевидно е 
била отваряна за повторно погребение вероят-
но в същата фамилия — към краката на новия 
скелет са намерени кости от по-старо погребе-
ние накуп, както се практикува обикновено). Из-
вестно е, че порцеланът в Европа е изнамерен 
през XVIII век в Саксония от Бьотгер, а преди 
това са били известни само китайският и япон-
ският порцелан — голяма рядкост в тази 
отдалечена епоха, по-скъпи от златото и 
достъпни само за кралски дворове, при това 
притежаващи характерни белези за идентифи-
циране. Очевидно порцелановите находки в 
некропола на „Св. Петка Самарджийска", 
произхождащи от XIX или най-рано края на 
XVIII век, не са китайски порцелан. Фрагменти 
от порцелан са намерени и на други места в 
църквата, на различна дълбочина, както е 
описано в Дневника на разкопките. 

Ние, българите, дължим много на археоло- 
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гическата наука и винаги сме уважавали 
нейните труженици и специалистите археолози. 
Но при разкопките в църквата „Св. Петка 
Самарджийска" са допуснати очевидно някои 
грешки: не са запазени костите и останалите 
находки, още повече, след като се е знаело, че 
са свързани със спора за гроба на един велик 
български син. 

Заключение 
Не съществуват категорични и неоспорими 

доказателства, че откритият на 30-31 май 
1956 г. при разкопките в олтара на църквата 
„Св. Петка Самарджийска" в неговата северо-
източна част, означен с инв. пол. № 95 скелет 
не може да бъде на Апостола Васил Левски. 

Доказателствата установяват по един несъм-
нен начин, че се касае за сравнително по-ново 
погребение, дълго време след строежа на 
самата църква, извършено по необичаен начин, 
но със запазване на някои черти на християн-
ския погребален ритуал. В светлината на 
сведенията, произлизащи от изворите на на-
родната памет, че на това място е бил тайно 
пренесен през нощта след обесването и пре-
погребан Васил Левски, възможно и твърде 
вероятно е да са открити там останките на 
Апостола Левски. 

София, 9 февруари 1986 г. 
(подпис) 

Допълнение към медицинската експертиза от 9 
февруари 1986 г. относно погребенията в олтара 

на църквата „Св. Петка Самарджийска", открити по 
време на разкопките в същата църква през 1956 г. 

Д-р Спас Разбойников 

По времето, когато се състояха обсъжда-
нията в БАН и се подготви медицинската 
експертиза от 9 февруари 1986 г., бяха 
поставени основните въпроси: какво представ-
лява откритият в северната част на олтара 
скелет с инв. пол. № 95, каква е давността на 
погребението и възможно ли е този скелет да е 
на Апостола Васил Левски. 

Доказано беше по неоспорим начин, че това 
погребение е от времето след строежа на 
църквата, и че не съществуват сериозни 
доводи, които биха отхвърлили възможността 
да са открити останките на Васил Левски. 
Категорично доказателство, че това погребе-
ние е извършено много след строежа на 
църквата, е фотоснимката, намерена през 
януари 1986 г. във филмовия архив на АИМ 
при БАН, на която се вижда скелет № 95 
заедно с бедрените кости и двете описвани 
неколкократно от проф. Стамен Михайлов и 
ст. н. с. Георги Джингов дупки от фундиращи 
колове до самите тези кости. По време на 
разкопките коловете са били напълно изгнили 
и са останали запълнените малко под горния 
им ръб с пръст дупки, като дясната бедрена 
кост лежи върху самата дупка и закрива около 
1/4 от диаметъра на дупката, откъм вътреш-
ната (медиалната) страна на дупката. При това 
бедрената кост не е счупена, тя е съвършено 
интактна. Другата дупка лежи непосредствено 
до вътрешната страна на лявата бедрена кост, 
ръбът на дупката е видимо застъпен от костта, 
която също е цяла, интактна. Ако погребение- 

то би било преди набиването на тези колове, 
костите на това място биха били разтрошени. 
Има и други доказателства за датирането на 
това, а и на други погребения в некропола при 
тази църква, които тук няма да посочваме. Те 
бяха отчасти споменати в експертизата от 9 фе-
вруари 1986 г. 

Въпросът, какво представлява погребението 
в южната част на олтара, т. нар. скелет инв. 
пол. № 79, не е бил досега обект на спорове и 
не беше поставен за изясняване от гледна точка 
на медицинска експертиза. Това е така, защото 
в Дневника на разкопките на 5 юни 1956 г. 
лаконично е отбелязано, че след доразкрива-
нето на това погребение е било установено, че 
скелетът няма череп. На 7 юни е отбелязано, че 
скелетът е бил вдигнат. Няма сведения и 
документация за този скелет от участниците в 
разкопките или очевидци — арх. Сава Бобчев, 
Димитър Бучински, худ. Вера Недкова, което 
означава, че те не са го видели през краткото 
време, преди да бъде вдигнат. Няма и 
фотоснимки от фотографа на АИМ Петър Хле-
баров, които да показват този скелет без череп. 
Той не е бил видян и от проф. Христо Гяуров. 
Очевидно този скелет е бил видян след 
окончателното му разчистване единствено от 
ръководителя на разкопките Ст. Михайлов и 
от водещия Дневника Г. Джингов. Тъй като те 
са уведомили останалите интересуващи се, че 
скелетът в южната част на олтара е бил без 
глава, а се е знаело, че Левски не е бил 
обезглавен, и интересът е бил насочен именно 
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към търсене и идентифициране на неговите 
останки, никой повече не се е заинтересувал 
задълбочено от тази находка. 

Но при проверката във фотоархива на 
АИМ през месец февруари 1986 г. при издир-
ването и откопирването на всички намерени 
кадри от разкопките в олтара се откриха важни 
и неизвестни досега фотоснимки, включително 
на скелет № 79 (в южната част на олтара), 
които хвърлят нова светлина и налагат разши-
ряване на медицинската експертиза върху 
скелетните находки в олтара на църквата. 

Погребението в южната част на олтара – 
скелет № 79 

Това погребение е открито на 31 май (вж. 
Дневника). Разкриването и почистването ста-
ват на етапи, слой по слой. Този ден са 
разкрити последователно тазът с костите на 
десния долен крайник до стъпалото включи-
телно, костите на горните крайници, които са 
свити в лакътните стави и са прибрани върху 
корема, долната част на гръдния кош с някои 
ребра. След това са разкрити костите на левия 
долен крайник. Етапното разкриване личи по 
фотоснимките, които са правени последовател-
но. През същия ден, 31 май, горната част на 
скелета още не е разкрита. В Дневника е 
отбелязано: „Черепът остава под каменната 
настилка, която не е вдигната. Почисти се в 
разкритата част и се направиха фотоснимки." 

На следващия ден, 1 юни, продължава 
доразкриването на същото погребение: В 
Дневника е записано: „В олтара продължи 
разчистването и цялостното доразкриване на 
скелета в южната част... Направи му се 
фотоснимка." Тези фотоснимки, на които се 
вижда скелет № 79 без най-горната му част, са 
налице. Първите от тях бяха известни още през 
януари 1986 г., но те не даваха повод за 
обсъждане. 

През следващите дни, 2-4 юни, не се е 
работило на разкопките поради дъждовното 
време. Следващият запис в Дневника, трети по 
ред относно това погребение, е от 5 юни: „В 
олтара продължи разкриването на погребение-
то в южната част. На 103 сm под каменната 
настилка, почти върху лявото рамо на скелета, 
се намериха натрошени кости вкуп, между 
които от череп, от челюст с два зъба и един 
отделен малък зъб. Скелетът няма череп... В 
пластовете, които са насипани, личи разбърк-
ване точно в тази част." Не се отбелязва в 
Дневника да са правени фотоснимки, за да се 
документира този факт — че разкритият 
изцяло скелет няма череп. Между откритите 
във фотоархива на АИМ снимки не се намери 
снимка на този скелет, от която да се вижда, че 
същият няма череп. Този запис в Дневника 
остава непотвърден чрез фотодокументиране, 
въпреки че в олтара, и в частност относно 
скелет № 95 и 79, са направени множество 
фотоснимки. 

Последният запис, отнасящ се за същото 
погребение, е от 7 юни: „Извади се погребение-
то   в   южната   част   на   олтара...   Вляво   от 

скелета над лявото рамо натрошени нечерепни 
дребни кости в купчинка." Не е отбелязано да 
са правени фотоснимки непосредствено преди 
или при изваждането на скелета. През този 
ден фотографът на АИМ Петър Хлебаров е 
бил на разкопките и е правил снимки на зидове 
в централната част на гроба (с. 57 на Дневника) 
и на скелета в зиданата гробница I (с. 59 от 
Дневника). Вероятно този ден по своя инициа-
тива Хлебаров е направил и една снимка на 
скелет № 79, както е бил почистен и преди да 
бъде вдигнат. Това не е отбелязано в Дневника. 
Тази снимка е особено важна, защото тя 
показва скелета цял, с глава, което променя 
основно всички предишни представи. Въз 
основа на съществуващата документация фо-
тографът Хлебаров е бил единственият очеви-
дец освен Ст. Михайлов и Г. Джингов, ако не 
се вземат предвид работниците на разкопките 
(които не са оставили документация), който е 
видял скелет № 79 в южната част на олтара 
цялостно разкрит и преди да бъде вдигнат. 

Снимката на този скелет не е съвсем ясна — 
не е на фокус или е правена от ръка без 
допълнително осветление и не е спазена 
абсолютната неподвижност на камерата. Не-
зависимо от това детайлите над 1 ст могат да 
се различат добре. 

Ако тази снимка се съпостави с известните 
предишни снимки на скелета на „Обезглаве-
ният", налице са много общи характерни 
подробности, които дават основание да се 
заключи, че се касае за снимки на един и същи 
скелет: характерното напречно счупване на 
дясната бедрена кост малко под средата с 
фрагменти към долния край на проксималната 
(горната) част на костта, начупването на 
средно-долната част на таза със запазване на 
дясното крило (илиачната кост) и характерно 
напречно-косо начупване и деформиране на 
лявото крило, формата на проксималната 
(метафизарната, най-горната) част на дясната 
бедрена кост, характерното съседство на скеле-
та със стената (абсидната стена) откъм дясната 
му страна, фактът, че скелетът лежи в 
обикновена гробна яма, и други подробности. 

Относно скелет № 79 (в южната част на 
олтара) в Дневника на разкопките е отбеляза-
но, че е открит на дълбочина 110 ст под 
каменната настилка (с. 37) и че на 103 ст под 
тази настилка „почти върху лявото рамо на 
скелета" са намерени натрошени кости (с. 48). 
т. е. този скелет лежи приблизително на 
еднаква дълбочина със скелет № 95 (100 ст под 
каменната настилка). Фактът, че тези две 
погребения лежат твърде плитко, че са извър-
шени след строежа на църквата, при извънред-
ни обстоятелства — в олтара. — не може да се 
оспорва със сериозни доводи. 

Относно новооткритата фотоснимка на 
скелета в южната част на олтара в цял ръст 
следва да се отбележи, че горните крайници и 
най-долните свободни ребра са отстранени, 
извадени вероятно преди изваждането на целия 
скелет на 7 юни. Отстранена е и долната част 
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на счупената дясна бедрена кост. Счупванията 
на таза, на дясната бедрена кост и на Лявата 
подколенница (отстранена) са се получили 
вероятно при разкопаването първия ден. Про-
дължаването на разкриването на скелета в 
следващите дни е ставало по-внимателно, 
поради което не личат счупвания на костите на 
горните крайници, ребрата, прешлените (на 
първите известни снимки), както и на черепа 
(на последната новооткрита снимка). 

Скелетът е сравнително добре запазен. 
Запазени са и костите с по-тънка и порьозна 
(спонгиозна) структура — ребрата, метафизни-
те части на дългите тръбни кости. Останалите, 
главно тръбните кости на крайниците, тазови-
те кости, прешленните тела, са добре запазени 
и оформени, с гладки очертания, което говори 
за сравнително неголяма давност на погребе-
нието. Ако сравним скелет № 95 и скелет № 79 — 
и двата от погребения след строежа на 
църквата, извършени при приблизително 
еднакви условия — без ковчег и облекло, на 
еднаква малка дълбочина, — трябва да 
заключим, че погребението в южната част на 
олтара е от по-ново време. 

Погребението в южната част на олтара 
независимо от данните, че е извършено при 
извънредни обстоятелства, носи белезите на 
християнския погребален ритуал: главата е на 
запад, лежи по гръб, ръцете са свити и 
положени върху горната част на корема. На 
една от снимките на скелет № 79, която го 
показва разкрит почти до под ключиците, се 
виждат ясно гръдните прешлени (9 до 12), 
гледани отпред (вентрално), което е несъмнен 
белег, че скелетът лежи по гръб. Това се 
потвърждава и от положението на ребрата, 
формата на дясната бедрена кост. 

На снимката на цялостно разкрития скелет 
(новооткритата снимка) черепът лежи върху 
лявата си страна. Това се е получило след 
изгниването на меките тъкани, на връзките, 
които задържат костите, вкл. прешленните 
тела и черепа. След изчезването на връзките 
черепът е могъл да се върти навсякъде и ако се 
приеме, че главата при погребението е била 
леко извита наляво, по-нататък поради слягва-
нето на насипа и натиска отгоре главата се е 
извъртяла и е заела стабилното положение на 
лявата си страна. Тилната кост е заоблена и не 
препятствува подобно извъртане. На тази 
снимка се вижда, че черепът е добре запазен, 
запазена е дори и долната челюст, която се 
вижда в профил, със започнало разрушаване на 
същата. Ако се допусне вероятността, че 
погребението в южната част на олтара може да 
е на Васил Левски, обяснението за извъртането 
на главата получава логично и просто обясне-
ние. В състоянието на трупно вкочаняване, 
както е бил погребан без съмнение Апостола, 
ръцете са могли да бъдат свити без затрудне-
ние, но извършващите препогребването не са 
посмели да насилват и главата. Известно е от 
описанията на очевидците, че Левски е висял на 
бесилката с извита наляво глава. 

За съжаление костите на скелет № 79 също 
не са запазени. Ако така добре запазеният 
череп на скелет № 79 би могъл да бъде 
изследван, дали щеше да се открие полусчупе-
ният, малко изместен напред горен резец на 
Левски и ние бихме получили отговора — от-
крити ли са останките на Апостола и знаем ли 
най-сетне със сигурност неговия гроб. 

Заключение 
Новонамерените и толкова дълго съхраня-

вани, но неизвестни за изследователите и 
непубликувани досега фотоснимки от разкоп-
ките в олтара на църквата „Св. Петка Самард-
жийска" показват, че в този олтар са извърше-
ни след строежа на църквата, а може би и през 
миналия (XIX) век, две погребения, при 
извънредни обстоятелства, които биха могли 
да бъдат свързани с преданията, че на това 
място е бил тайно пренесен и препогребан след 
обесването си Васил Левски. 

Погребението под олтарния камък — инв. 
пол. № 102 

Ще цитираме Дневника на разкопките, тъй 
като единствено в него съществуват сведения 
за това погребение: 

30 май   1956  г.,  с.   35  —  „Продължават 
изкопите в абсидата върху цялата площ..." 

31 май, четвъртък, с. 38 — „Разкриха се 
основите на олтарния камък. Иззиданата от 
турски  тухли  горна  част  на  престола  лежи 
върху   монолитен,   грубо   одялак   камък   с 
размери 65 х 65 ст и височина 40 ст (средни 
размери).    МОНОЛИТНИЯТ   камък   е   положен 
върху   основа   речни   камъни   и   тухли,   без 
спойка.  Между тях се намериха парчета от 
турски тухли и едно парче от антична. Също и 
дребни кости, които се намериха при разкри 
ването на долния ръб на олтарния камък." 

Трябва да се отбележи, че: основите на 
олтарния камък са били разкрити, описана е и 
основата под него, но няма погребение, а само 
речни камъни, тухли, парчета от тухли, дребни 
кости (вероятно животински — не е отбеля-
зано). 

9 юни, събота, с. 66 — „Отмести се олтар-
ният камък. В чернозема се намериха камъни и 
парчета от стари тухли и кости. Под тях, част 
от скелет от редовно погребение (№ 102)." 
Няма нищо повече записано около тази 
находка: каква е тази част от скелет, на каква 
дълбочина, какво е станало с останалата част и 
т. н. Няма и никаква документация от друг 
характер, не се упоменава и да са направени 
фотоснимки, както са правени на всички други 
погребения в олтара. По-късно при разисква-
нията е съобщавано, че намерената част от 
погребението представлява череп с част от 
гръден кош. 

От гледна точка на медицинската преценка 
Монолитният олтарен камък има основа 

65 х 65 ст, под нея биха могли да се скрият 
главата и горната част на гръдния кош, ако е 
имало такова погребение, макар че на 31 май 
при разкриването на основите на олтарния 
камък    не са намерени      никакви      човешки 
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кости. Ако е имало действително такова 
погребение, то би следвало да лежи под 
равнището на лежащия в непосредствено 
съседство скелет № 95 (на 20—30 ст по-
дълбоко) и в такъв случай останалите части на 
това погребение — долна част от гръдния кош, 
таз и долни крайници — биха били запазени и 
намерени, но ги няма. Известно е, че най-бавно 
изгниват и се разрушават тъкмо тазовите 
кости и доста дебелите дълги тръбни кости на 
долните крайници и щом са намерени череп и 
горна част на гръден кош, т. е ребра, ключици, 
шийни и гръдни прешлени, задължително биха 
се запазили и костите надолу. Не съществува 
логично и приемливо обяснение за липсата на 
тези кости. 

Тъкмо за посочената дата — 9 юни 1956 г., 
участвуващият в разкопките ст. н. с. (тогава 
н. с.) арх. Сава Бобчев е бил там и е правил 
архитектурно заснемане, което трае с часове -
отбелязано в Дневника на разкопките. Но 
самият С. Бобчев в своята Тетрадка за 
разкопките, завършена през 1972 г. в оконча-
телна редакция, изрично опровергава, че под 
олтарния камък е имало погребение. То не е 
документирано или потвърдено и от никой от 
участниците. 

В новонамерените и откопирани снимки от 
фотоархива на АИМ относно находките в 
олтара не се намери никаква снимка на 
погребение под олтарния камък. В заключение 
следва да се установи: няма никакви неоспори-
ми и убедителни данни, че в олтара, под самия 

олтарен камък е имало още едно самостоятел-
но погребение. 

При преценката на Дневника на разкопките, 
на останалата запазена документация, а и на 
всички издирени фотоснимки от разкопките в 
1956 г., пазени досега в АИМ, се установява, че 
докато в Дневника до датата 31 май 1956 г. 
вписванията не се опровергават от останалите 
данни и имат характера на неоспорима доку-
ментация. След тази дата на няколко пъти се 
отбелязват в същия Дневник записвания, които 
не се потвърждават, а се опровергават от 
обективни данни, носят неверен и дезинфор-
миращ характер. Тук ще отбележим, от 
гледище на медицинската преценка две от тях: 
сведението, че скелет № 79 в южната част на 
олтара бил без череп, и сведението за съмни-
телното погребение под олтарния камък — 
съответно записи от 5 и от 9 юни 1956 г. Също 
че дясната бедрена кост на скелет № 95 е 
счупена от пилот — (13 юни). 

Обобщаващо заключение 
Две от погребенията в олтара, именно № 95 - 

в северната част и № 79 — в южната част, без 
съмнение извършени дълго след строежа на 
църквата при извънредни обстоятелства, биха 
могли да се свържат със сведенията за 
препогребването на Апостола Левски в този 
олтар през нощта след обесването му. Въпро-
сът изисква допълнителна преценка. 

София, 26 февруари 1986 г. 
/подпис/ 

Становища на Н. Хайтов по: 
Датирането на скелет № 95 като „ранновизантийски' 

пример за археологическа акробатика 

В доклада си от 1985 г., депозиран в 
Секцията по средновековна археология, в 
отговор на моята книга за гроба на В. Левски 
проф. Ст. Михайлов отрича да е датирал 
всички гробове вън и вътре в църквата „Св. 
Петка Самарджийска" като „ранновизантий-
ски" и ме обвинява, че съм си послужил с 
„непозволени фалшификации" при цитирането 
на пасажи от неговите статии, обвинява ме в 
„спекулации", „недобросъвестност" и т. н. 

За да може читателят да изгради собствена 
преценка за това, кой от двама ни е прав или 
крив, ще започна настоящата глава с една 
пълна „инвентаризация" на становищата на 
проф. Стамен Михайлов, изразени между 1956 
и 1986 г. във връзка с датирането на скелет 
№95 (на Левски). 

Първа датировка— 1956 г. 
„Във и около църквата „Св. Петка Самард-

жийска'" са открити множество гробове, някои 

от тях са зидани с тухли. Едни от гробовете са 
свързани с църквата и са по-нови от нея, а 
други нямат такава връзка и са по-стари от 
църквата" (сп. „Музеи и паметници на култу-
рата, кн.  И956 г., с. 36). 

Втора датировка, I вариант 
„При разкопаването на абсидата ние се 
натъкнахме на три редовни погребения... Те 
произхождат от старо гробище, съществувало 
на това място, преди да бъде издигната 
църквата, навярно през епохата, предшествува-
ща непосредствено падането на страната ни 
под османско робство" (Ст. Михайлов. Църк-
вата „Св. Петка Самарджийска". — В: Сборник 
в памет на Карел Шкорпил. С, 1961, с. 174). 
Втора датировка—1961 г., II вариант 

„Ако се изхожда от градежа, по-специално 
от формата и размерите на тухлите, както и от 
няколко къса керамика, намерена в гроб №4, и 
една стъкленица в гроб № 3, можем да отнесем 
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зиданите гробове, а с тях и останалите 
погребения към ранновизантийската епоха, без 
да е възможно засега да се определи с по-
голяма точност това време" (Ст. Михайлов. 
Църквата „Св. Петка Самарджийска" — Со-
фия."— В: Сборник в памет на Карел Шкор-
пил. С. 1961, с. 175). 

Опровержение —1985 г. „Никъде не 
съм писал, че гробовете в абсидата се 
датират като ранновизантийски. Такива могат 
да бъдат преди всичко гробовете, изградени с 
тухли... " (Доклад пред Секцията по 
средновековна археология, 1985, с. 45). 

Трета датировка—1980 г. 
„Вътре в църквата бяха открити няколко 

ранновизантийски зидани гробници, а също 
така и по-късни средновековни гробове, които 
изцяло или отчасти лежат под основите на 
църквата. Ранновизантийските гробове са от 
времето между IV и VI век, а по-късните — от 
XII — XIV век" (Ст. Михайлов. София—древ-
на и млада, 81—82). 

Четвърта датировка—1985 г. 
„В този така ограничен хронологически 

пласт — примерно между VI — VII и края на 
XIV — началото на XV в., безспорни са две 
неща: гробът под олтарната трапеза, който е в 
този пласт, не може да предхожда античния 
строеж на това място..., на второ място, 
гробът не може да бъде и след построяването 
на църквата" (Доклад, 1985, с. 52). 

По-нататък, като говори за лошото състоя-
ние на скелет №95, Ст. Михайлов пише: 
„Всичко това е сериозно указание, че скелетът 
от северната половина на олтара е най-ранният 
скелет в олтара" (Доклад, 1985, с. 37). 

Изводът е ясен: скелет № 95 (на Левски) е 
по-стар от скелета под олтарната трапеза, 
който се датира „между VI — VII и края на 
XIV — началото на XV в." 

Опровержение второ — 1985 г. 
„В моите писания за църквата „Св. Петка 

Самарджийска" и косвено за гроба на Левски 
няма никакво противоречие по същество. В тях 
прозира само известна несигурност по точното 
датиране на гробовете, а също и на самата 
църква. Останалите противоречия са във въоб-
ражението на Хайтов" (Доклад, 1985, с. 57). 

На обсъждането на книгата „Последните 
мигове и гробът на Васил Левски" в 
Средновековната секция .при АИМ на 14 
септември 1985 г. проф. Ст. Михайлов заяви: 
„Има само, другари, един решителен аргумент, 
но той е против тезата на Николай Хайтов... 
Това е твърдо установената хронология, почи-
ваща върху стратиграфски наблюдения, от кои-
то се вижда, че основите на църквата са положе-
ни върху заварени на това място стари гробове, 
които предхождат църквата, която ориентиро-
въчно се датира към края на XIV и началото на 
XV век". (Стенограма от  обсъждането.) 

Ето колко „твърдо" е установена относи-
телната хронология при датирането на пог-
ребенията в църквата „Св. Петка Самард-
жийска". 

Ще отбележа само, че през 1956 г. гробовете 
се делят на по-нови и по-стари; през 1961 г. те 
са определени от „епохата, предшествуваща 
непосредствено падането на страната ни под 
османско робство", а след това в същата 
публикация (1961 г.) са датирани като „ранно-
византийски". През 1980г. гробовете отново се 
разделят на „ранновизантийски" и други — 
„от XIII и XIV век", а през 1985 г. за 
„безспорно" се признава само, че гробът под 
олтарната трапеза и този на „набедения 
Левски" се вместват в периода VI—VII и нача-
лото на XV век, във всеки случай преди строежа 
на църквата „Св. Петка Самарджийска". 

Ще отбележим още, че само при един от то-
ку-що изброените опити за датирането на 
скелет №95, а заедно с него и на останалите 
олтарни погребения, Ст. Михайлов си е 
послужил с доводи: това срещаме в публикаци-
ята от 1961 г., с. 175, където олтарните 
погребения са определени като „ранновизан-
тийски" по „градежа", „формата и размера на 
тухлите", както и от няколко къса керамика в 
зидания гроб № 4 и една стъкленица от зидан 
гроб №3". 

Няколко възражения възникват едновре-
менно при този първи опит за обосновано 
датиране: 

Първото е, че олтарните погребения (в т. ч. 
и погребението, свързано със скелет №95), не 
могат да бъдат датирани по градежа и 
формата на тухлите от зиданите гробове № 3 и 
4, след като са в гробни ями без никакъв 
„градеж". 

Второто възражение е свързано с опита на 
Ст. Михайлов да датира шест погребения в 
ями (т. ч. и скелет №95) по две находки, 
намерени в зидани гробове № 3 и 4, които 
нямат нищо общо с погребенията в гробни 
ями. 

Към третото възражение ни навежда об-
стоятелството, че същите две находки — „ня-
колко къса керамика" от гроб №4 и „една 
стъкленица" от гроб № 3, са недействителни. 

А ето и доказателствата за това: 
„Няколко къса керамика" в гроб № 4 се 

споменават у Михайлов за първи път при 
описанието на същия гроб:„Под скелетите се 
намираха фрагменти от глинени съдове, пра-
вени на колело и добре изпечени, които могат 
да бъдат отнесени към ранновизантийската 
керамика у нас" (публикация на Ст. Михайлов 
от  1961 г., с.  172). 

Явно това са същите няколко къса кера-
мика, по които е определен ранновизантийс-
кият характер на погребенията във и около 
църквата „Св. Петка Самарджийска". Те са 
намерени (както проф. Михайлов твърди) „под 
скелетите" в гроб №4. Всичко би било добре, 
ако не беше Дневникът на разкопките (на Г. 
Джингов), където пише: „В гробницата се 
намериха фрагменти от глинени съдове (Р) 
(№108). Цял скелет не се намери, а само 
долните крайници в нормално положение (к)" 
(Дневник, с. 69). 
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Никъде в Дневника не намираме, че под 
скелетните останки в гроб № 4 са открити 
„фрагменти от глинени съдове, правени на 
колело, добре изпечени", които са могли да 
бъдат отнесени „към ранновизантийската ке-
рамика у нас". В замяна на това там на с. 69 е 
отбелязано също, че „под дъното на зиданата 
гробница № 4 се открива скелет от редовно 
погребение", в пръстта при разкриването са 
открити „предмети от метал", „парче стъкло", 
„метално копче", а под стъпалата — „един 
пирон", но византийска керамика, добре изпе-
чена, правена на колело и пр., и под тоя скелет 
(ако вярваме на Дневника на разкопките) също 
не е намирана. Изводът може да е само един: 
тази керамика е просто една късна измислица на 
археолога Ст. Михайлов в усилията му да се 
опре все пак на нещо при датирането на 
гробовете като „ранновизантийски". 

Да разгледаме сега втория предмет, по 
който проф. Михайлов е извършил датирането 
на погребенията в „Св. Петка Самарджий-
ска" — загадъчната стъкленица от гроб №3. 

Тази стъкленица се споменава от Ст. 
Михайлов за пръв път при описание на 
предметите, намерени в гроб №3, където 
четем: „Към една по-ранна епоха могат да 
бъдат отнесени няколко фрагмента от малки 
стъклени шишенца, които с високата си тънка 
шийка и сравнително обемисто туловище, с 
цилиндрична или леко сплескана форма на-
помнят някои ранновизантийски стъкленици" 
(Ст. Михайлов, публикация от 1961 г., с. 171). 

В Дневника на Г. Джингов (с. 88) при 
описанието на находките в гроб №3 е казано 
само: „парчета от стъклени шишета", не от 
„стъкленици". Явно от тези парчета произли-
зат „фрагментите от малки стъклени шишен-
ца", които „напомнят" на Ст. Михайлов 
някои ранновизантийски стъкленици. 

Обърнете внимание на еволюцията, която 
изтърпяват няколкото парченца от стъклени 
шишета: първо, те се превръщат във „фрагмен-
ти от малки стъклени шишенца", а след това 
цяла-целеничка стъкленица, която „напомняла" 
на Ст. Михайлов за някои ранновизантийски 
стъкленици. 

Ето така е извършено датирането на 
всичките гробове вън и вътре в църквата „Св. 
Петка Самарджийска" — по една невписана в 
Дневника и друга, много съмнителна находка 
от гробове № 3 и 4. 

Възниква въпросът: нима по време на раз-
копките не са били разкрити други подходящи 
за датиране гробни находки? 

Ръководителят на разкопките Ст. Михай-
лов се оплаква тъкмо от това, че проявената от 
него несигурност в датирането на погребени-
ята във и около църквата „Св. Петка Самард-
жийска" се дължи на липсата „на материали с 
уточнена хронология" (Доклад, 1985, с. 48). 

В отговор на това оправдание съставих 
една сравнителна таблица за гробните находки 
в църквата „Св. Петка Самарджийска", наме-
рени по време на разкопките през 1956г. според 

Дневника, от една страна, и публикацията на 
Ст. Михайлов от 1961 г., от друга (вж. 
Приложение № 1). Прибягнах към тоя скучен, 
но надявам се, убедителен документ, за да 
докажа един-единствен, но затова пък изуми-
телен факт, че от общо 57 (петдесет и седем) 
находки, повечето с подчертана археологичес-
ка „самоличност", намерени в единадесетте 
гроба вън и вътре в църквата „Св. Петка 
Самарджийска" през 1956г., проф. Ст. Михай-
лов е споменал в своята научна публикация 
само 10 (десет), а е извършил датировката, 
както вече казахме, на всички гробове въз 
основа само на 2 (две) находки — едната 
отчасти, а другата напълно измислена. 

Явно неоправдано е, при това положение, 
твърденията на Ст. Михайлов, че не били 
разкрити материали „с уточнена хронология", 
след като от гробовете са извадени и инверта-
ризирани над 17 вида находки, в т. ч. 
фрагменти от керамика, тухли, керемиди, 
водопроводни тръби, лули, стъкла, седеф, 
порцелан, метални копчета, останки от одеж-
ди, телени гарнитури, пръстени, монети с 
уточнен произход, значки, игли, пирони и 
пр. — все предмети с характерна самоличност. 
В зидана гробница № 3 е бил открит „порцела-
нов съд" (инв. № 135). Нима Ст. Михайлов не 
се е досетил, че производството на порцелан в 
Европа започва след XVII в., така че находката 
не може да е антична? Да не говорим за 
турските монети от гроб № 3, за многоброй-
ните предмети, намерени в гробната яма 
„около скелет № 95" и в ямата на „Обезглаве-
ният". 

Ст. Михайлов отбелязва, че „турските" 
материали намерени в гробница №3, „не се 
свързват с гробницата", но не се е обосновал 
защо. Ако той беше запазил 57-те гробни 
находки от църквата „Св. Петка Самарджий-
ска", щеше да е възможно и сега, в наше време, 
„грешката" в датирането им да бъде поправе-
но, но изглежда, че той своевременно се е 
„освободил" от коварните находки, които биха 
могли да издадат тайната на погребенията във 
и около църквата „Св. Петка Самарджийска". 
Освободил се е и от Дневника на Джингов, като 
го е „съхранил" на сигурно място, затова пък 
ни е оставил едно безценно признание, което 
решава въпроса за датирането на тези погре-
бения най-категорично. Признанието се намиг 
ра в неговата публикация от 1961 г., с. 173: „На 
дълбочина от 0,35 m от тухлената настилка в 
наоса се показаха основи на зидове от римска 
Сердика... Горната част на тези основи (на 
дълбочина един метър от тухления под) беше 
засипана с пръст, наситена с късни материа-
ли— от последните години на османското 
робство." 

Двата зида от римска Сердика, за които 
става дума. прекосяват „по диагонал" почти 
цялото пространство от вътрешността на 
църквата „Св. Петка Самарджийска", което 
означава, че под цялото това пространство на 
един  метър  дълбочина   от  тухления  под се 
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разстила пластът, наситен с късни материали 
от последните години от османското робство, 
в който плават всички гробове вън от църква-
та, вкл. гробове №3 и 4, по които те са 
„датирани" като ранновизантийски, както и 
гробът на скелет №95. 

Сам Ст. Михайлов установява, че „всички 
гробове, и зидани, и такива, които са направо 
на земята, се намират на не повече от 0,70 до 1 
метър дълбочина от пода на църквата", и 
признава с това, че те наистина се намират в 
еднометровия „турски пласт" от последните 
години на османското владичество. 

Това е „твърдо установена относителна 
хронология, почиваща на стратиграфски на-
блюдения", оповестена от Ст. Михайлов в 
собствената му статия. По-живописно сгромо-
лясване на смехотворните опити гробовете вън 
и вътре в църквата „Св. Петка Самарджийска" 
да бъдат определени като ранновизантийски 
едва ли би могло да се очаква дори от най-
върлите опоненти на Ст. Михайлов. 

Връх на всичко е обаче следващата стъпка 
на проф. Михайлов при датирането, или по-
точно в предатирането на гробовете вън и 
вътре в църквата „Св. Петка Самарджийска". 
Тя е свързана с определянето на възрастта на 
самата църква. Ето и точната формулировка: 
„Ако към всички тези, сочещи все към една и 
съща епоха, прибавим елемента и обстоятел-
ството, че във и около църквата през време на 
разкопките, като се изключат гробниците, не се 
намериха никакви други материали преди XIV 
век, можем да заключим, че църквата е строена 

непосредствено след падането на страната ни 
под османско робство, с най-голяма вероят-
ност към края на XIV или началото на XV 
век" (Ст. Михайлов. Цит. произв., 1961, с. 176). 

Но това означава, че всички материали, 
намерени по време на разкопките, с изключе-
ние на тези от зиданите гробове произхождат 
от времето след четиринадесети век. Между 
другото това са материалите от гробните ями 
в олтара, от гробната яма на скелет №95 (на 
Левски) и, разбира се, материалите, лежащи 
под него. Ето и точната информация по 
въпроса: „Започва засипването на изкопа. 
Скелетът в северната половина на олтара лежи 
върху парчета стари тухли, камъни, глинени 
тръби и други". (Дневник на разкопките, с. 82, 
13 юни 1956г.) 

Тези материали произхождат от времето 
след XIV век. Следователно скелетът над тях, 
или по-точно погребението, свързано с него, е 
от времето след XIV век. (Да не говорим за 
останалите „ранновизантийски" погребения.) 

Аз нарекох още в началото опитите за 
датиране на олтарните и другите погребения в 
църквата „Св. Петка Самарджийска" археоло-
гическа акробатика, но това не е най-точното 
определение. Случаят е много по-сериозен: той 
може да бъде посочен като типичен случай на 
антинаука и на крайна недобросъвестност. 
Остава да се гадае дали всичко това е сторено 
само поради професионална безпомощност 
или нарочно, в името на една кошмарна цел: да 
се прикрие истинската възраст на едно погре-
бение, за да се отрече гробът на Левски: 

Сравнителна таблица за гробните 
находки, намерени в църквата 
„Св. Петка Самарджийска" през 1956 г., 

според Дневника на разкопките и публикацията 
на Ст. Михайлов от 1961 г. 

Вид и количество на гробните находки (по Дневника 
на разкопките, воден от Г. Джингов) 

Вид и количество на гробните находки (по публика-
цията на Ст. Михайлов) 

1. Цялостно погребение в яма (женско отделение) 
„Близо до краката на скелета — метална значка с изображение на 
лъв, щит, цифрата 1 и         Неотбелязани каска" (15)1 

2. Зидан гроб № 1 
На повърхността на гроба — „фрагменти от 
глинени съдове без глазура" (48) 

„Два ковани пирона" (48) 

В    гроба — „късове    от    глинени    съдове    и 
стъкло" (51) 

„В   насипа,   с   който   бе   запълнен   гробът, 
няколко къса неглазирана керамика от епохата 
на османското робство" 
„Четири ковани гвоздея от изгнилия дървен 
капак" 
Неотбелязани 

 

1 Цифрите в скоби означават инвентарните номера. 
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„Фрагменти от глинени съдове", „пирон" (55) 

„Над      гърдите" — „дребни      останки      (от 
одежди?),     жички     с     увита     около     тях 
сърма" (64) „Две метални копчета" (64) 

Неотбелязани 

„На гърдите" — „две метални копчета с 
кръгла полусферична форма", а също така 
„останки от облекло, украсено със сърма" 

3. Зидан гроб № 2 
В     изкопаната     пръст     над     него     и     в 
страни — „фрагменти от глинени съдове" (77) 
„Върху гърдите — златен пръстен" (а) „В 
пръстта над скелета — фрагменти от глинени 
съдове" (36) 
„Фрагменти от стъкло" (86), „от седеф" (86) 
„Под скелета" — „фрагменти от глинени съдо-
ве" (92) 
„В пръстта" — „фрагменти от глинени съдове" 
(105) „Фрагменти от стъкло" (105) 

Неотбелязани 

„Златно пръстенче" 
Неотбелязани 

Неотбелязани. Но има текст: „Находки, с 
които може със сигурност да се датират 
гробовете, не бяха открити нито при единия, 
нито при другия гроб" (гроб № 1 и гроб № 2) 

 

При разчистването на гробницата 
от стъклени шишета" (135) 

„Порцеланов съд" (135) 
„Ковани пирони" (135) 
„Игла и монети" (135) 
„В пръстта при изкопа — „две турски монети' 
(сребърна 1225 г. и друга 1200 г.) (137) 
„Телена гарнитура" (137) 
„Фрагменти от глинени съдове" (141) 
„Пирони" (141) 
„Лула" (141) 

гроб № 3 
„Фрагменти   от   малки   стъклени   шишенца, 
които...   напомнят   някои   ранновизантийски 
стъкленици". 
Неотбелязани 
Неотбелязани 
Неотбелязани 
„При разчистването на скелета — две турски 
монети 1786 и 1840 г." 
Неотбелязана 
„Фрагменти от глинени съдове, гвоздеи, лули и 
др., произхождащи от последните векове на 
османското владичество у нас. Тези материали 
не се свързват с гробницата" 

5. Зидан гроб № 4 
В пръстта под свода на гроба — „метал, части" 
(16) 
„Парчета от одежда" (116) 
„Пирон" (117) 
В пръстта: „Фрагменти от глинени съдове и 
стъкло" (105) 
В   гроба — „фрагменти   от   глинени   съдове" 
(114) 
На дъното на гробницата — „парчета от стро-
шени глинени съдове" (114-а) „На 86 ст 
дълбочина — също" (115) В извадената 
пръст — „фрагменти от глинени съдове" (129) 
Под свода на гробницата — „дръжка от глинен 
съд" (131) 
„Синджир от кадилница" (133) „Цял скелет 
не се намери,  а само долните крайници" (с. 
69) 

Неотбелязано 
Неотбелязано 
Неотбелязано 

Неотбелязано 

„Под скелетите — фрагменти от глинени съдо-
ве, правени на колело, добре изпечени, които 
могат да бъдат отнесени към ранновизантий-
ската керамика у нас" 

Неотбелязана 
„Вътре (в гроба) се намериха кости от два 
скелета, отчасти разбъркани" 

6. Скелет под дъното на зидан гроб № 4 
 „При разкриването на скелета — „предмети от 

метал" (106) 
„Парче от стъкло" (106) 
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Неотбелязани 
Неотбелязано 

4. Зидан 
„парчета 



„Метално копче" (106) Неотбелязано 
„При стъпалата — кован пирон" Неотбелязано 

7. Зидан гроб № 5 
„Фрагменти от глинени съдове без глазура" 
(118) Неотбелязани 
В   пръстта   около   скелета — „фрагменти   от „Фрагменти от глинени съдове" 
глинени съдове" (120) 
„Фрагменти от стъклени съдове" (120) „Фрагменти от стъклени съдове" 
„Пирони" (120) „Гвоздеи" 

8. Скелет в яма между гроб № II и южната стена 
В пръстта — фрагменти от глинени съдове" 
ЮЗ) Неотбелязани 

9. Скелет в яма до западната стена 
„Около него — парчета стъкло" Неотбелязано 

10. Ске^т № 95 (на Левски) 
(гробна яма в олтара) 

„На нивото на гробната яма — фрагменти от 
глинени съдове" (39) Неотбелязани 
„Около скелета — фрагменти от глинени съдо 
ве" (41) Неотбелязани 
„Парчета от стъкло" (41) Неотбелязани 
„Пирони" (41) Неотбелязани 
„Скелетът лежи върху парчета стари тухли, 
глинени тръби и др." (132)                                         Неотбелязано 

11. Гробът на „Обезглавеният" 
(гробна яма в олтара) 

„Фрагменти от глинени съдове" (54) Неотбелязани 
„Монета" (69) Неотбелязана 
„Над лявото рамо — къс от глинен съд" (72) Неотбелязано 
„Под   лявото   рамо — фрагмент   от   глинени 
съдове без глазура" (80) Неотбелязани 
„Под скелета — фрагменти от стари тухли" Неотбелязани 
(82) 

12. Скелетът под олтарния камък 
(в гробна яма) 

„Над      скелета — фрагменти      от      глинени 
съдове" (104) Неотбелязано 
„Под скелета — фрагменти от стари тухли с 
дебелина 5 ст" (109) Неотбелязано 
„Под скелета — фрагменти от стари кереми 
ди" (109) Неотбелязано 
„Под      скелета — фрагменти      от      глинени 
тръби" (109) Неотбелязано 

13. Разбит череп в куп 
„Дребни парчета от разбит череп в куп" (с. 15)         „В един гроб беше запазен само черепът, който 

се намери източно от олтарния камък до самия 
зид на абсидата" (174) 
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Равносметка 

А. Находки, намерени в гробовете вън от олтара 

Отбелязани в 
Дневника на разкопките 

 

1
 

Гроб в яма 1 брой 
2
 

Гроб № 1 6 броя 
3
 

Гроб № 2 8 броя 
4
 

Гроб № 3 9 броя 
5
 

Гроб № 4 10 броя 
6
 

Скелет под гроб № 4 3 броя 
7
 

Гроб № 5 4 броя 
8
 

Скелет в яма до   
 южната стена 1 брой 
9
 

Скелет в яма до   
 западната стена 1 брой 

Общо гроба — 9 43 броя 

Отбелязани в 
публикациите на Ст. Михайлов 

4 броя 
1 брой 
4 броя 
1 брой 

10 броя 
 

10. Скелет № 95 
11. „Обезглавеният" 
12. Скелет под ол 

тарния камък 
13. Разбит череп в куп 

Б. Находки от гробовете в олтара на църквата 

5 броя 
5 броя 

4 вида 

 

В олтара — 4 14 броя 
 

Всичко гроба —10 57 броя 10 броя 

Последните разкрития на д-р П. Боев 

Отново за антропологическата експертиза 
върху скелет № 95 на Васил Левски 

В книгата „Последните мигове и гробът на 
Васил Левски" се занимах, твърде подробно 
с т. нар. антропологическа експертиза на д-р П. 
Боев и доказах, че такава експертиза върху 
скелет № 95 (на Левски) в научния смисъл на 
думата не е извършвана. Едно от основанията 
за подобен извод бе статията на д-р Боев във 
в. „Пулс" от 26 май 1981 г. „Относно гроба на 
Апостола", в която антропологът направи 
категорично признание: „Скелетът, чиято сним-
ка виждаме в студията на професор Михай-
лов, не е бил видян от мене" (т.е. от д-р Боев), 
и следователно експертизата, ако тя изобщо е 
извършена, не се отнася до спорния скелет 
№95, защото снимката в студията на проф. 
Михайлов е снимка на скелет № 95 (на Левски). 

След подобна декларация не съм очаквал, 
че антропологическата експертиза на д-р Боев 

отново ще влезе в научно обръщение при спор 
за гроба на В. Левски, но се оказа, че съм се 
лъгал. На обсъждането за книгата ми за 
гроба на Левски в Секцията по средновековна 
археология на 14 септември 1985 г., ръково-
дещият събранието обяви в списъка на доказа-
телствата срещу нея протокола на една коми-
сия, оглавена от акад. Д. Косев, която през 
1983—1984г. се бе занимала с гроба на Левски 
и бе дала заключение, че този гроб не е в 
църквата „Св. Петка Самарджийска". Едно от 
главните основания за вземането на това 
решение е едно писмо от 1984 г. до председа-
теля на комисията, в което д-р Петър Боев се 
отмята от изявленията си във в. „Пулс" и дава 
ход на предишните свои твърдения, че е 
извършил експертиза върху скелет №95 и 
установил, че той не може да е на В. Левски. 
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Освен това на обсъждането на книгата ми за 
гроба на В. Левски на 14 септември в Секцията 
по средновековна археология при АИМ д-р 
Боев направи ново изказване, в което потвър-
ди, че нито един от скелетите, разкрити в 
олтара на „Св. Петка Самарджийска" през 
1956 г., не е могъл да бъде на Апостола на 
свободата В. Левски. 

При такова развитие на нещата явно е, че 
се налага отново да се обсъди въпросът с 
антропологическата експертиза на скелет № 95 
(на В. Левски) с оглед на новите моменти в 
позицията на д-р Петър Боев. 

Ще започнем с писмото на Боев до 
председателя на комисията акад. Д. Косев от 
1984г. 

Две са „новините" в това писмо: едната е, 
че д-р Боев е извършил антропологическата 
експертиза „през юли или по-късно" (това е 
казано три пъти). Другата новост е, че той е 
освидетелствувал „пет скелета", всички „непо-
кътнати", а „запазените" черепи показвали до 
един динаро-медитерански расови белези. Из-
тъква се в писмото, че всички скелети били на 
възрастни лица и че най-младият „бил над 50 
години". Писмото завършва с познатите съж-
дения, че нито един от скелетите не е можело 
да бъде на Левски (с. 1, 3 и 4).  

Нови неща има и в изказването на П. Боев 
при обсъждането на книгата ми на 14 септем-
ври 1985 г. в Секцията по средновековна 
археология. В това изказване той оповести за 
пръв път, че е извършил експертизата върху 
скелетите в олтара на „Св. Петка Самарджий-
ска" през 1956 г., един ден след откриване на 
скелет № 95, т. е. на 31 май 1956г. Той каза, че 
разгледал „четири скелета с добре запазени в 
антропологическо отношение черепи". Освен 
това Боев забелязал, че на единия от ске-
летите „зидът пресича краката" (вж. Стено-
грамата от обсъждането, с. 37). 

Изказването на антрополога завърши с 
познатото заключение, че скелетите, разкрити 
през 1956г. в олтара на „Св. Петка Самар-
джийска", не са от расата на Левски (северна-
та раса), че „всички са над 50 години и са 
навярно от византийски трупове" (Стенограма, 
с. 38 и сл.). 

С тези два нови документа проявите на 
антрополога, свързани с експертизата му върху 
скелет № 95, стават общо пет. Натрупаният в 
тези пет изказвания твърде разнообразен 
материал би могъл да бъде най-добре обхва-
нат и осмислен в един кратък обзор на 
изказванията на д-р П. Боев по десетте 
основни въпроса, свързани с експертизата 
върху скелет № 95. 

1. Кога е бил повикан д-р Боев да извърши 
експертизата върху скелет №95? 

Цитираме: 
1981 г., 10 февруари, „кръгла маса" във в. 

„Работническо дело": 
„Аз не присъствувах на откриването, което 

е един минус, така че колко време след това са 
ме повикали, аз не помня" (с. 126 от Стеногра-
мата). 

„Аз не мога да кажа колко време след 
откриването на скелетите бях повикан, но беше 
минало доста време, може да е било след 
месец" (с. 127 от Стенограмата). 

1981 г., 26 май, в. „Пулс", статия на д-р 
Боев „Относно гроба на Апостола". 

„Бях повикан от проф. Михайлов... дълго 
време след откриването на скелетите, чак през 
лятото на 1956г. 

1984 г., писмо на д-р Боев до акад. Д. Косев: 
„Бях   повикан   по   нареждане   на   акад. 

Миятев чак през юли или по-късно" (с. 1, 2 и 4). 
1985 г., 14 септември, обсъждане на книгата 

„Последните мигове и гробът на Васил Лев 
ски" в Средновековната секция по археология 
при АИМ: 

„Експертизата извърших на място" — 
1956 г. „На мене ми беше известно тогава, че 
този скелет е бил открит предния ден" (с. 147 
от Стенограмата на обсъждането). 

Скелет № 95, както вече знаем, е открит на 
30 май, експертизата на Боев следователно е 
извършена на 31 май 1956г. Освен това 
откритите на тази дата скелет № 95 — отляво 
на престола, и скелет на „Обезглавеният" са 
били „демонтирани", т. е. раздигнати: „Обез-
главеният" на 7 юни, а черепът и гръдният кош 
на скелет № 95 — на 8 юни, а на 13 юни 
изкопите в олтара са били засипани. При това 
положение твърденията на Боев, че експертиза-
та е направена „месец след разкриването на 
скелет № 95", „чак през лятото", „през юли" 
или „по-късно", са чиста измислица. 

2. Колко скелета са освидетелствувани по 
време на антропологическата експертиза: 

1980 г., документален филм „Легенда за 
Левски", излъчен по телевизията на 16 юли: 

„В олтарната абсида на църквата „Св. 
Петка" бяха открити три скелета на мъже" 
(монт. лист на филма, с. 120). 

„Кръгла маса" на „Раб. дело" — 1981 г.: 
„От тези три скелета действително единият 

нямаше глава, другите два имаха" (с. 126 от 
Стенограмата). 

„Пулс" — 1981 г.: 
„Бяха ми показани и други скелети, които 

бяха доста разрушени, изключение правеше са-
мо един, който бе на мъж около 50 години, от 
динаро-медитерански расов тип, различен от 
расовия тип на Левски... Освен това единият 
скелет имаше възможност да е женски." 

„Кръгла маса" на „Раб. дело" — 1981 г.: 
„Не помня да е бил женски. Възможно да е 

бил. Трябва да се намери протоколът в 
Археологическия институт и да се види дали е 
женски" (с.  126 от Стенограмата). 

„Писмо до акад. Д. Косев" — 1984 г.: 
„Петте скелета лежаха в нормално положе-

ние на земята... Всички скелети бяха непокът-
нати" (с. 1, 3 и 4). 

„Обсъждане" — 1985 г.: 
„Аз прегледах четири скелета" (Стено-

грама, с.  147). 
В първите три изявления на д-р Боев 

скелетите са три, през 1984г. се качват на пет, а 
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през 1985 г. спадат на четири, а всъщност на 31 
май 1956г., дори до 8 юни антропологът е 
могъл да види в олтара на „Св. Петка" само 
два скелета—№95 и „Обезглавеният". 

Веднъж Боев твърди, че единият скелет е 
имало възможност да е бил женски, след това 
не може да си спомни дали е бил женски, а във 
филма категорично потвърждава, че трите 
скелета са били на мъже и следователно нито 
един от скелетите в олтара не е бил „женски". 

Веднъж („Пулс" — 1981 г.) Боев пише, че 
скелетите били „доста разрушени", но през 
1984г. (в писмото) той категорично поддържа, 
че скелетите са били „непокътнати". Предоста-
вя се на читателя по избор да приеме едното 
или другото. 

3. Изявленията на д-р Боев за скелет № 95 
(на Левски), наричан от него „скелетът с 
отрязаните крака". 

„Пулс" — 1981 г.: 
„Липсваше какъвто и да е било скелет, 

чиито крака да са под зида на олтара или в 
самия зид... Това ми направи впечатление, 
защото като факт е интересен, още повече, че 
това беше главният аргумент на проф. Михай-
лов да направи своята датировка. Така че 
скелетът, чиято снимка виждаме в студията на 
проф Ст. Михайлов, не е бил видян от мен." 

„Писмо" — 1984 г.: 
„Един от скелетите в абсидата бе с 

отрязани долни крайници" (с. 3). 
„Обсъждане" — 1985 г.: 
„... зидът пресича краката, това нещо на 

единия от скелетите аз го видях..." (Стено-
грама, с. 147). 

„Аз видях един скелет, който беше или 
пъхнат..., или върху него минаваше зидът" 
(Стенограма, с.  148). 

Нещата са ясни: веднъж д-р Боев заявява, 
че не е виждал скелета с „отрязаните крака" 
(скелет № 95) и следователно не го е освиде-
телствувал, а след това на два пъти се отмята и 
заявява, че го бил и виждал, и освидетелству-
вал. На обсъждането на 14 септември т. г. в 
Секцията по средновековна археология при 
АИМ показах на д-р Боев снимката на скелет 
№ 95 и го попитах виждал ли е, или не е 
виждал скелета от тази снимка. Нто и 
отговорът на антрополога: 

„Е, в тази снимка може би не съм го 
виждал. Но това, ако е същият (скелет), значи 
тогава не са паднали скуловите кости. Лицето 
беше цяло. Вие знаете, всички археолози, че 
ние после ги лепим наново" (Стенограма, 
с. 148). 

И така д-р Боев поддържа, че той е виждал 
черепа на скелет № 95 (на Левски) цял. Това 
означава, че той (черепът) или е бил изровен 
цял и след това е бил разглобен (или 
повреден) и фотографиран, или е бил открит с 
вече срината лицева част (както е на снимката) 
и след това „сглобен" или поправен, за да го 
види д-р Боев. 

За съжаление и двете възможности са из-
ключени: черепът не може да е бил изровен със 
срината лицева част и след това „сглобен", 

както д-р Боев намеква, защото от снимката на 
скелет №95 се вижда, че лицевите му кости са 
натрошени на малки парченца, което изключва 
каквато и да било възможност да бъдат отново 
възстановени. 

Остава първата възможност: черепът да е 
бил изровен цял, а лицевата му част да е била 
повредена след извършване на експертизата, 
което също е невъзможно, като се има предвид, 
че скелет №95 е фотографиран още на 31 май, 
както е отбелязано това на с. 37 от Дневника 
на разкопките. 

С други думи, д-р Боев на 31 май не е могъл 
да види друго, освен фотографирания след 
разкриването скелет №95 със срината лицева 
част на черепа, т. е. както е на снимката, по 
която той публично се е отказал да го е виждал 
и освидетелствувал. 

4. Две изявления на д-р Боев за скелета на 
„Обезглавеният:" 

„Кръгла маса" на „Раб. дело"—1981 г.; 
„От тези три скелета действително единият 

нямаше глава, другите два имаха" (Стено-
грама, с. 126). 

„Пулс"—1981 г. 
„Не намерих обезглавен скелет, което също 

би ми направило впечатление." 
5. Брой и състояние на черепите, по които е 

извършил експертизата си д-р Боев. 
„Легенда за В. Левски" —1980 г.: 
„Черепът на скелета (на Левски) беше 

напълно запазен, разбира се, не само черепът, 
но и целият скелет." 

„Кръгла маса" на „Раб. дело" —1981 г.: 
„От тези три скелета действително единият 

нямаше глава, другите два имаха" (Стеногра-
ма, с. 126). 

„Писмо" —1984 г.: 
„Запазените черепи (на петте скелета) пока-

заха до един динаро-медитерански расови 
белези" (с. 3). 

„Обсъждане" — 1985 г.: 
„На трите скелета имаше ясно, добре 

запазени в антропологическо отношение чере-
пи" (Стенограма, с. 147). 

От всичко казано дотук само едно е истина, 
че единият от скелетите в олтара не е имал 
глава. 

6. Расовият тип на скелетите в олтара на 
църквата „Св. Петка Самарджийска". 

„Пулс"—1981 г.: 
„За идентифицирането на скелета на Левски 

имаме на разположение следните данни: мъж с 
ниско и яко телосложение, расов тип — западен 
клон на северната раса." 

„Кръгла маса" на „Раб. дело" — 1981 г.: 
„Левски е от северната раса и с нисък ръст." 
„Писмо" —1984 г.: 
„Нито един от (петте) скелета нямаше 

белези на северна раса по черепа" (с. 3). 
„Обсъждане" —1985 г.: 
„Левски на живо и на скелет трябваше да 

покаже северна раса" (Стенограма, с. 147). 
Не било възможно всички скелети, разкри-

ти в олтара на „Св. Петка Самарджийска", да 
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са показвали „белези на северна раса по 
черепа", по простата причина, че „Обезглаве-
ният" не е имал никакъв череп, а черепът на 
скелет №95 в лицевата му част е бил така 
повреден, че не е било възможно да се 
определи расовият му тип. Други скелети, 
както вече става дума, не е имало. 

Второ. Никой на живо не е имал възмож-
ност да определи расовия тип на Левски и с 
пълна сигурност да го причисли към „северна-
та раса". 

Трето. Пълна измислица е, че Левски е бил 
с „нисък ръст". Ето какво говорят наличните 
данни за неговия ръст: 

Д-р Петър Караиванов, съвременник и 
сродник на Левски — описание на Апостола: 
„Среден ръст. Части на тялото — в пълна 
съразмерност. Строен, тънък, лек. Лице обло, 
бяло." (Писмо от 28 декември 1938 г. до 
Отделението за Военни музеи.) 

Захари Стоянов: „Среден ръст, пълен в 
снагата, с извънредно широко чело и продъл-
говата, приятна физиономия, очи—сини, му-
стаци— ясно жълти, почти бели, коса — тоже 
жълта" (Биография на Левски, 1943 г.). 

Иван Вазов: „Среден ръст, тънък, строен, 
очи сиви, почти сини, мустаци червеникави, 
коса руса, лице обло, околчесто—изпито от 
непрестанна мисъл и бдение" (Ив. Вазов — 
„Немили-недраги"). 

Стоян Заимов: „Среден ръст, широки пле-
щи, валчесто лице, сивосинкави соколови очи, 
руса коса, руси мустаци, атлетическа мускула-
тура" (Биография, 1895 г.). 

Даскал Иван Фурнаджиев (издайникът на 
Левски): „Със среден ръст е, светлокестеняви, 
руси мустаци, червендалесто лице и когато 
приказва, единият му зъб се показваше малко 
навън, повдига малко устата си, а очите му са 
големи и пъстри" (В. Левски и неговите 
съподвижници пред турския съд, 1972г., с. 79). 

При наличието на тези свидетелства ръстът 
на Левски не може да бъде определян като 
„нисък", а само като среден. 

7. Възраст на погребенията в олтара 
„Кръгла маса" на „Раб. дело" —1981 г.: 
„Може би гробовете са византийски". 
„Писмо" —1984 г.: 
„Видимо скелетите можеха да бъдат от 

Средновековието" (с. 3). 
„Обсъждане" — 1985 г.: 
„Може би са византийски трупове. Това не 

знаем, но въпросът е, че нямаше нито един, 
който да прилича на Левски" (Стенограма, 
с.  148). 

„Скелетите не могат да бъдат на Левски — 
визуално, което всеки антрополог го прави, и 
не само антрополог, но и всички баби, които се 
въртят около църквите" (Стенограма, с. 38). 

И така, преценени „визуално", т. е. на око, 
по метода на всички баби, които се въртят 
около църквата, скелетите са определени 
веднъж като „византийски", втори път като 
„средновековни" и трети път — отново като 
„византийски" — по избор на читателя. 

8. Възраст на покойниците, чиито скелети са 
разкрити в олтара на църквата „Св.  Петка 
Самарджийска". 

„Легенда за В. Левски"—1980 г.: 
„Скелетите, които изследвах, бяха на 50-

годишна възраст." 
„Кръгла маса" на „Раб. дело"—1980 г.: - 
„Оказаха се индивиди над 60 години" 

(с. 126). 
„Пулс"—1981 г.: 
„Един скелет на мъж около 50 години". 
„Писмо"—1984г.: 
„Най-младият беше на 50 години" (с. 3). 
„Обсъждане"—1985 г.: 
„Всички са над 50 години" (с. 148). „Това 

помня добре." 
Предоставяме на д-р Боев да обясни в 

някое от следващите си изказвания по какъв 
метод е определил кой от скелетите на колко 
години е, когато единият от двамата покойни-
ци не е имал череп, за да види срастването на 
шевовете му, а на другия (скелет № 95) 
запазената част от скелета не е била преценя-
вана в лабораторна обстановка. 

9. От кого е бил повикан и заведен д-р Боев 
в църквата „Св. Петка Самарджийска". 

„Кръгла маса" на „Раб. дело"—1981 г.: 
„След това бях извикан (от Михайлов) и 

отидох при него и той ми разказа всичко, което 
тук пред вас изнесе. Показа ми гроба. 
Скелетите бяха на място, не бяха разместени" 
(с. 126). 

„Пулс"—1981 г.: 
„Бях въведен на мястото на разкопките от 

друго лице, тъй като проф. Михайлов не 
присъствуваше на експертизата." 

„Обсъждане" —1985 г.: 
„При отиването ми в църквата имаше две 

технически лица, които ме въведоха и аз 
разгледах внимателно скелетите" (с. 147 от 
Стенограмата). 

„Пулс"—1981 г.: 
„Дълго време след изкопаването на скеле-

тите, чак през лятото на 1956 г., след като се 
вдигна шум относно възможността да е открит 
скелетът на Левски, аз бях повикан от проф. 
Михайлов, който пожела да направя експерти-
за на скелетите. Той ми разказа, че нямало 
вероятност Левски да е бил погребан в 
църквата..., тъй като зидът на олтара минавал 
през краката на един от скелетите." 

„Пулс"—1981 г.: 
„Неприятното в случая е това, че когато е 

станало разкриването (на скелетите), аз не бях 
поканен да си кажа мнението върху тяхното 
положение и да направя още тогава антропо-
логическата експертиза." 

„Пулс"—1981 г.: 
„Може би не бях поканен на разкопките, 

защото през май 1956 г. още не се говореше, че 
е открит скелет на Апостола на свободата." 

„Обсъждане"—1985 г.: 
„Когато започнаха разкопките в тази цър-

ква, аз се бях разболял от хепатит. (Разкопки-
те започват на 8 май 1956 г. — б. м.) Тогава 
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в къщи идва проф. Гяуров. Той идва при мене 
с написано на циклостил едно изложение..., че 
евентуално в тази църква е може би погребан 
Левски" (с. 147 от Стенограмата). 

И така три пъти д-р Боев твърди (все във 
в. „Пулс"), че не е бил поканен своевременно да 
извърши експертизата над скелетите, разкрити 
в олтара на „Св. Петка Самарджийска", 
защото през май още не се говорело, че е 
открит гробът на Апостола на свободата, а 
след това (на обсъждането) изведнъж разкрива, 
че той е знаел за възможността гробът на 
Левски да е в олтара на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" още когато са почнали разкоп-
ките, в началото на май, от посетилия го в 
дома му проф. Гяуров. 

10. Какъв документ е съставил д-р Боев за 
експертизата. 

„Легенда за В. Левски" — 1980г.: 
„При това положение аз написах съответ-

ния доклад, който предадох на съответните 
научни органи." 

„Кръгла маса" на „Раб. дело"—1981 г.: 
„Аз направих протокол, който предадох на 

Археологическия институт, не знам защо не е 
даден на Михайлов" (с. 126). 

„Аз не съм бил поканен при откриването на 
тези скелети... Смятам, биха се спестили 
всички тези събития, защото щяхме да напра-
вим протокол..."  (с.  126). 

„Пулс" — 1981 г.: 
„Направената антропологическа експертиза 

регистрирах с протокол. Протокола предадох 
в Археологическия институт, където е бил 
използуван от проф. Михайлов." 

„Писмо" —1984 г.: 
„След това дадох писмен доклад в една 

страница до акад. Миятев. Трябва да се има 
предвид, че преписка по тази анкета не е 
имало. Акад. Миятев беше наредил да се явя в 
църквата, без да изпраща писмо до Института 
по морфология. Затова аз представих заклю-
чение до него също без писмо" (с. 4). 

„Сега потърсих копие от този доклад в 
личния си архив, който е огромен и пълен, но 
не намерих препис от него. Така че няма 
никакъв доказателствен материал по тази 
анкета" (с. 3). 

„Кръгла маса" на „Раб. дело" —1981 г.: 
„Трябва да се намери протоколът в Архео-

логическия институт и да се види дали 
(скелетът) е женски" (с. 126). 

„Обсъждане" —1985 г.: 
„... аз това го писах в това, което дадох на 

Миятев..." (с. 148 от Стенограмата). 
И по въпроса за документа, съставен от 

Боев при експертизата, сме изправени на 
кръстопът да приемем дали този документ е 
протокол или доклад, или е най-вярно казано-
то на „кръглата маса" в „Работническо дело", 
че е „щял да направи протокол", т. е., че 
всъщност протокол не е бил съставен. 

Доказателство, че именно така е станало, 
т. е., че нито протокол, нито доклад е бил 
направен, е писмото на проф. Ст. Михайлов до 

главния редактор на в. „Пулс" от 3 юни 1981 г., 
в което четем: „Д-р Боев за пръв път съобщава 
за някакъв никому неизвестен протокол, пре-
даден в АИМ, „където бил използуван от 
проф. Ст. Михайлов". Такъв протокол нито ми 
е известен, нито още по-малко съм го ползу-
вал. Иначе как бих могъл да изопача съдържа-
нието му? И защо бих го изопачавал, когато 
антропологическата експертиза за решаването 
на въпроса съвсем не е решаваща. Решаващи са 
археологическите факти, които вече съм изло-
жил и не е нужно да ги повтарям" (с. 3).  

Излишно е да питаме възможно ли е да е 
бил съставен, все едно, доклад или протокол, 
да е бил даден в Археологическия институт и 
да не е стигнал до ръководителя на експеди-
цията проф. Михайлов? И освен това възможно 
ли е да е имал подръка проф. Михайлов писмен 
документ за антропологическата експертиза и 
да не го е използувал в своята публикация от 
1961 г., а се е позовал само на устното 
изказване на д-р Боев? 

Заключението не може да бъде друго, освен 
че писмен документ за експертизата не е бил 
съставен, другото е една от многото безцере-
монни измислици на антрополога д-р Петър 
Боев (да не ги наричаме с много по-точната 
дума лъжи). 

А сега да минем към обобщението: 
Има нещо смайващо в току-що установения 

факт (всеки има възможност сам да го 
провери!), че от общо 46 документирани 
твърдения на д-р Боев по извършената от него 
антропологическа експертиза 41 са или явно 
несъстоятелни, очевидно невероятни и само 5 
се очертават като правдоподобни! 

Случаят не е обикновен: от научно и 
морално етично гледище това е случай патоло-
гичен. 

И втори един също изумителен факт: че са 
се намерили научни работници, които да се 
доверят на неуморимия д-р П. Боев, без да 
вникнат в същината на онова, което той им 
поднася като „антропологическа експертиза" 
„върху скелет № 95" (на Левски), и то при 
напълно категорични факти, че въпросната 
експертиза изобщо не е могла да бъде извър-
шена, защото цялата лицева част от черепа на 
скелет № 95 е била „срината", т. е. напълно 
разбита. При такова състояние на черепа не е 
било възможно да бъде определен „расовият 
тип" на покойника, като се има предвид, че за 
тази цел е било абсолютно необходимо да 
бъдат измерени скуловата ширина (ширината 
между скуловите кости), размерите на лицето, 
горнолицевата височина (от горната част на 
носа до горната част на долната челюст), 
ширината на носа, очните кухини, ширината на 
долната  челюст  и  още  голям брой  
описателни белези, необходими за определя-
не на монголоидните примеси, свързани в по-
голямата си част все с лицевата част на 
черепа. 

Сам П. Боев във в. „Пулс" от 1981 г. 
обяснява на своите читатели: „Ако черепът е 
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добре запазен, анропологът е длъжен веднага 
да направи расова диагностика... Определя-
нето на расовите типове и расовите варианти 
по трети ред става чрез проучване в лаборато-
риите, където се вземат измерения и се правят 
изчисления по съществуващите класификации" 
(„Пулс", 26 май 1981 г., статия на д-р Боев 
„Относно гроба на Апостола"). 

И така първото условие за определяне на 
расата е черепът да бъде добре запазен. Не е 
възможно да се определи расовият тип със 
сигурност даже и при напълно запазен череп 
само чрез окомерна оценка „на терена", без 
лабораторни измервания и изчисления. Да не 
говорим с каква сигурност е могъл да определи 
расовия тип на Левски „на живо" по снимка, че 
да може да го сравни с расовия тип на скелет 
№ 95. 

Не е възможно освен това да се определи 
колко е старо едно погребение без лаборатор-
но изследване на остатъците от органична ма-
терия по костите, само въз основа на „визуал-
на" преценка колко костите са мазни или сухи, 
както го правят „всички баби". 

Що се отнася до възрастта на един 
покойник, тя се определя най-добре, както е 
известно, по зарастването на шевовете по 
черепите, особено от вътрешната им страна. 
Но там е работата, че по време на своята 
антропологическа разходка до олтара на „Св. 
Петка Самарджийска" на 31 май 1956 г., д-р 
Боев не е могъл да надникне в черепа на скелет 
№ 95 „отвътре" и да определи на око степента 
на зарастването на шевовете в тъмната църква 
и в още по-тъмната гробна яма без надлежна 
лабораторна обработка. Това е чиста фан-
тазия. 

Тук възниква и един също много любопи-
тен въпрос: уведомен ли е проф. Михайлов още 
веднага след разкриването на скелет № 95 на 30 
май 1956 г., че този скелет може да е на Левски, 
знаел ли е за тази възможност и д-р Боев? 
Затова се и стига до „експертиза", но защо тази 
експертиза не е извършена, както се прави — да 
се приберат костите в лаборатория и да се 
изпълнят там съответните процедури, измер-
вания, изчисления и т. н.., а се нарежда на д-р 
Боев да изпълни експертизата на място, а „не в 
лаборатория" (вж. с. 126 от Стенограмата от 
„кръглата маса" във в. „Работническо дело" от 
10 февруари 1981 г.)? Странно, но факт: 
изискването на археолозите е било експертиза-
та да бъде извършена на място, а „не в 
лаборатория". Защо е било предявено това, 
меко казано, особено изискване тъкмо към 
спорния скелет на Левски? И на всичко отгоре 
експертизата не е била отбелязана дори в 
Дневника на разкопките, което не само че е 
било редно, но и задължително. И не е бил 
съставен задължителният в подобни случаи 
писмен документ, все едно протокол, доклад, 
докладна записка или каквото и да било друго 
писмено свидетелство, за такъв важен и особен 
случай — експертиза върху спорния скелет на 
националния герой В. Левски. 

Като прибавим към всичко това и обстоя-
телството, че антропологът е бил предвари-
телно въведен в същността на спора за костите 
на Левски от Стамен Михайлов (да не 
употребяваме по-точната дума „обработен"), 
става ясно, че задачата на Боев е била 
всъщност да оформи готовото становище на 
археолога. При това — забележете — въпрос-
ното становище е било изразено (и внушено) 
на Боев, преди да бъдат разкрити долните 
крайници на скелет № 95 на 13 юни и преди да 
е било със сигурност установено под основата 
ли те влизат или „в основата", както и 
фактически се установява това при архитектур-
ното заснемане на олтара от зам.-ръководи-
теля на разкопките арх. Сава Бобчев. 

Какво означава това избързване? Нищо 
друго, освен че за Михайлов въпросът за 
датирането на скелета е бил предрешен и в 
тази насока е бил съответно обработен и 
повиканият да направи експертиза д-р Боев. 

Това е причината експертизата да бъде 
извършена „на място", а не в лаборатория и да 
не бъде съставен никакъв писмен документ. По-
късно Михайлов не може да не е разбрал, че 
долните крайници на скелет № 95 са сместени в 
дупка, продълбана в абсидната основа, но той 
вече се е бил ангажирал с едно публично 
изразено становище в спора с проф. Гяуров и 
не е събрал сили да признае своето поражение. 
Оттук нататък всичките си усилия той посве-
щава да подкрепи своята версия на всяка цена. 

Минават години. През 1959 г., когато нещата 
са още пресни, проф. Гяуров отново повдига 
публично въпроса за извършване на истинска 
антропологична експертиза върху скелет № 95, 
но — никакъв отговор. А когато през 1979г. 
избухва спорът за гроба на Левски, притисна-
тият д-р Боев, вместо да съобщи истината, 
започва да разказва своите басни и продължава 
да върши без страх и свян и да играе своята 
зловеща роля, без никой да му е поискал 
някаква сметка. Тъкмо напротив, на обсъжда-
нето в Секцията по средновековна археология 
на 14 септември 1985 г. антропологическата 
експертиза на д-р Боев беше провъзгласена за 
едно от двете основни доказателства, че от 
скелетите, разкопани в олтара на „Св. Петка 
Самарджийска" „никой не може (да се припи-
ше) на Васил Левски" (вж. Стенограмата от 
обсъждането, с. 148). 

Становището, че антропологическата екс-
пертиза върху скелетите в олтара на „Св. 
Петка Самарджийска" е доказала техния по-
стар произход от този на църквата", влезе и в 
решението на Секцията по средновековна 
археология, докладвано от нейния председател 
Димитър Овчаров пред Научния съвет на 
Археологическия институт на 2 октомври 
1985 г. без никакво разискване (!) (вж. Прото-
кол от 2 октомври 1985г. на Научния съвет при 
Археологическия институт при БАН, 1—6). 

Казах и повтарям: при двукратното обсъж-
дане на книгата „Последните мигове и гробът 
на Васил Левски" в научните звена на Архео- 
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логическия институт въпросът за антрополо-
гическата експертиза бе отминат без нито един 
що-годе сериозен опит за критически анализ на 
събраните по нея факти. Вероятността това 
тепърва да се осъществи е според мен изклю-
чена по причини, за които по-нататък отново 
ще стане дума. Засега ще кажем само, че 
Секцията по средновековна археология явно е 
решила да брани на всяка цена застрашената 

репутация на един от своите членове, та макар 
в тази цена да влиза истината за гроба на 
Апостола на свободата Васил Левски. 

Който се съмнява, нека отново да погледне 
списъка от измислиците на д-р Боев и със 
собствената си логика да прецени величината 
на причиненото от него научно бедствие. 

Н. Хайтов 
6.11.1986 г. 

Свидетелска декларация на Д. Бучински 

При разкопките на гроба на В. Левски в 
Самарджийската църква присъствувах от 9 до 
11 ч. в края на май 1956 г. Но после, след един 
месец, проучих основно строежа на Самар-
джийската църква. Това което написах за 
църквата и за гроба, съм го представил за 
обнародване. 

С настоящата декларация съобщавам още 
някои научни неща за строежа на църквата и 
гроба като отклик на последните версии на 
опонентите, които изопачават истината за 
погребението. Научните доводи, които доба-
вям към тези, които от по-рано съм писал, са 
следните: 

1. Изкопът   на   основата   на абсидата   в 
северния край е бил равен и хоризонтален и в 
него са нахвърлили два-три реда от камъни, 
посипали ги със спойка от слаб червеникав 
пясък, приличащ на кал. Над този зид са били 
положили за изравняване ред от широки тухли, 
т. нар. опус микстум. Този ред от тухли много 
ясно личи над скелета в новите приложени 
снимки. По време на изкопа за вкарването на 
краката на покойника няколко камъка от зида 
са били извадени, като се е получила дупка под 
тухления „изравнителен пояс". От двете страни 
на тази дупка зидът продължава. Това ясно 
показва,   че  тази  дупка   за   краката  е  била 
направена след построяването на абсидата. 

2. По време, когато изкопавахме пръстта 
около краката на скелета, два камъка паднаха 
отдясно на скелета и три камъка се събориха 
отляво от зида. Поради това Ст. Михайлов е 
добил впечатлението, че зидът е бил правен с 
кал и това той го пише в сборника в чест на К. 
Шкорпил.   От   това   изпадане   на   камъните 
дупката,  в  която  бяха  вкарани  краката,  се 
разшири и това личи на снимката. 

Арх. С. Бобчев е дал скицата на тази дупка 
в този вид, в който тя е била преди падането на 
камъните. 

3. Пищялките,   коленете   и   бедрата   на 
скелета бяха здрави и отиваха наблизо около 
15 ст под тухления „изравнителен ред", което 
личи на снимката. 

4. Дупките бяха с диаметър около 10—13 
ст, и имаше дупки навън от зида, чак под 
бедрата, което показва, че тялото е погребано, 
след като коловете са били изгнили.  Иначе 
коловете щяха да разбият бедрата, цифарките 
и   коленете.   Над   коленете   във   вертикално 
положение нямаше дупки от колове. 

5. Основите на олтара в северната част и 
основите   на   олтарната   маса   са   били   в 
хоризонтално положение на едно ниво. А в 
снимката на скелета, обнародвана в сборника в 
чест на К. Шкорпил от Ст. Михайлов през 
1961 г., ясно личи, че основите на олтарната 
маса   продължават   още   по-надълбоко.   При 
това положение явно е, че краката на скелета 
отиват в длъбка от извадени камъни в зида. 
Това личи ясно в новопоказаните снимки. Това 
също   е   доказателство,   че   погребението   е 
станало след направата на олтара и масата 

6. В дупките не е влязла пръст, за да ги 
засипе, понеже не е имало откъде да дойде 
толкова много пръст. Изкопвачите на погре 
бението са извадили от това място камъни, 
тялото и краката с панталоните са захлупили 
дупките и пръстта не е влезнала. А така също 
може да се предположи, че пръст е влезнала 
малко,   но  тя  е  долу,   ниско,   в  дъното  на 
дупките. Дал сведения: участник в разкопките 
Д. Бгчински 

10.11.1986 г. 
София 
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Допълнителни сведения за разкритие копчета 
в Самарджийската църква 

Когато слезнах в трапа в олтара на 
Самарджийската църква (в края на май 
1956г.), в него един работник копаеше с кирка, 
а втори работник изхвърляше пръстта с 
лопата. Аз бях облечен в сини работнически 
дрехи с каскет и бях бос. В ръцете си държах 
кухненски нож, с който чистех стенописа в 
същата църква. Краката на скелета на В. 
Левски от коленете към петите влизаха в 
изкопана длъбка в ронливия зид. Аз с ножа 
разчистих тази длъбка около краката, дето се 
образува подковообразна дупка, отдолу равна, 
а отгоре аркообразна. Затова арх. Бобчев 
такава арка нарисува в Скицника си. Но после 
изчистих черната пръст, с която беше напълне-
но пространството около краката над пищял-
ките чак до подравнителния тухлен пояс в 
абсидата в двата ъгъла. И тази дупка придоби 
форма на куб, с размери около 32 х 39 х 32 ст. 
В последствие долу се отрониха още камъни. 

После с ножа бръкнах навътре под зида, 
малко над пищялките на скелета, и разкопах 
черната пръст, колкото можех да бръкна с 
ръката си, чак до края на петите. Събраната 
пръст личи около пищялките на снимка № 2. 
След това, като извадихме с работника тази 
пръст от дупката, скелетът се виждаше напъл-
но цял — с глава, тяло, таз, бедра и пищялки, 
чак до петите. Този цялостен скелет беше 
нарисуван от художничката В. Недкова, която 
може да разпитате. 

В същата пръст, около пищялките, които 
изгребахме с работника, намерихме двете 
позеленели телени копчета. Отгоре на трапа 
стояха арх. С. Бобчев, Ст. Михайлов, Г. Джин-
гов. И аз на някои от тях дадох копчетата. 
Наоколо имаше и още хора, които видяха, че 
подадох копчетата. Свидетели са: 1) работ-
никът, 2) Донка Витанова; 3) арх. С. Бобчев, 
който пише за тези копчета в своя Дневник. 

Участник в разкопките: Д. Бучински 

(Препис)* 

Декларация 
на нар. художник Вера Недкова,  

завеждаща през 1956 г. Отдела за консервация и реставрация на 
средновековното изкуство в Народния археологически музей в София 

През май 1956 г. по нареждане на директора 
на Археологическия институт и музей 
акад. Кръстю Миятев бях изпратена в църквата 
„Света Петка Самарджийска" (където се 
провеждаха разкопки) да изготвя рисунка на 
току-що открит скелет в северната половина на 
олтара. 

В гроба, изрязан непосредствено под тухле-
ната подова настилка на църквата, с наклон 
към изток лежеше скелет направо върху 
земята, без следи от ковчег, с главата на запад, 
краката на изток и със скръстени ръце на 
гърдите. Общо взето, скелетът беше в доста 

добро състояние, без чувствителни размества-
ния нито в гръдния кош, нито в раменните 
кости, нито в таза и нито в коленете. Костите 
на долните крайници бяха здрави. Всичко това 
улесняваше неговото заснемане. Само долната 
част на крайниците от глезените надолу беше 
скрита под основите на зида. Стъпалата 
лежаха в изкопната дупка в зида. 

Веднага след като изготвих рисунката, я 
предадох на др. Кр. Миятев. 

/п/ 
Вера Недкова 
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Изложение на проф. Ст. Михайлов по спорния и безспорния въпрос 

за гроба на Васил Левски 

I. Разказите за гроба 

1. Гробът в църквата „Св. Петка 
Самарджийска" 

Писателят Николай Хайтов обнародва във 
в. „Литературен фронт" (от 25 април до 13 юни 
1985 г. включително) обширни извадки от 
своята книга за Левски, която едновременно 
излезе от печат под заглавие „Последните 
мигове и гробът на Васил Левски" чрез 
изд. „Хр. Г. Данов" (Пловдив). Напечатаното 
във вестника, както и новоизлязлата книга под 
горното заглавие засягат изключително въп-
роса за местонахождението на гроба на 
Апостола — въпрос, който през последните 
няколко години, а също и преди 9. IX. 1944 г. бе 
многократно разискван, без да се направи и 
най-малък принос за неговото разрешаване. 
Трудно е да се отговори защо в. „Литературен 
фронт" подхваща отново тази тема, след като 
в едно писмо, изх. №38 от 1983 г. до ЦК на 
БКП, подписано от тогавашния главен редак-
тор (или негов заместник, подписът не се чете), 
е казано, че „редакцията на в. „Литературен 
фронт" е убедена, че при така сложилите се 
обстоятелства въпросът за гроба и костите на 
Апостола на нашата свобода не би могъл да се 
реши със статии и обсъждания в печата. Нещо 
повече — повдигането отново на този въпрос 
само ще събуди ненужни страсти." При тази 
правилна оценка появяването на нов труд по 
този въпрос и същевременно печатането на 
част от него във вестника би било оправдано 
само при условие, че авторът на този труд 
предлага нещо ново, което да подпомогне 
разрешаването на поставения въпрос. 

За съжаление Н.Хайтов не е разполагал с 
никакви нови данни, когато е решил да пише 
своя труд (и едновременно да го печата във 
вестника). Затова и новата му книга не е 
никакъв принос в решаването на въпроса за 
мястото, където е бил погребан Левски. Нов 
момент в тази книга е само една записка на 
Захари Стоянов, който предава думите на поп 
Тодор—изповедника на Левски. Но както ще 
видим по-нататък, тази записка, въпреки че тя 
за първи път се обнародва, не съдържа нищо, 
което да не се е знаело по-рано. Това 
положение на нещата е причина авторът да 
повтаря вече отдавна известни неща. 

Основен недостатък на неговия труд е 
липсата на научен метод. При това Н.Хайтов 
не разглежда поставения проблем обективно и 
задълбочено, с цел да установи истината, а 
тълкува всичко грубо тенденциозно, за да 
докаже една предварително поставена теза — 
че гробът на Левски е в олтара на църквата 
„Св. Петка Самарджийска" (София). Ръково- 

ден от тази предвзета субективна гледна точка, 
той разглежда едностранчиво, а на места и в 
изопачен вид както наличните разкази за 
гроба, така премълчава едни и акцентира 
върху други, така и резултатите от археологи-
ческите разкопки, извършени в църквата „Св. 
Петка Самарджийска" през 1956 г. под мое 
ръководство. При това за тези разкопки той не 
знае нищо определено, а се осведомява за тях 
от хората, вече ангажирали се с тезата, която 
поддържа Хайтов. Това е тезата, почиваща 
върху един разказ на 85-годишната Мария 
Поппавлова, записан от Никола Станчев през 
1937г. и подхванат отново през 1956г. от проф. 
Христо Гяуров, който пък го възкресява върху 
основата на един разказ от дъщерята на тази 
Мария — Анастасия Бокова. Новата вълна от 
напъни да се докаже тази най-несъстоятелна 
от съществуващите тези за гроба на Левски се 
появи, колкото и парадоксално да изглежда, 2? 
години след завършване на разкопките в 
църквата „Св. Петка Самарджийска" и след 
лансирането на тезата на проф. Гяуров, когато 
в нашата ежедневна преса се появиха редица 
статии по този въпрос все с едно и съшс 
съдържание — че гробът на Левски е в олтара 
на църквата „Св. Петка Самарджийска". Сега с 
ново настървение тази версия за гроба е 
подета от писателя Н. Хайтов. 

След като тази версия бе пусната в хол. 
изведнъж спекулативна тайна обгърна гроба на 
Апостола. Заговори се за някаква клетва, за 
тайно погребение... Данни за това се черпеха 
от пресата през периода от 1937 до 1938 г. и 
най-вече от Никола Станчев, който записал 
през 1935 г. спомените на 85-годишната баба 
Мария, жена на Ботевия четник Илия Лазаров 
В действителност една тайна за местонахожде-
нието на гроба на Апостола не е оправдано 
дори преди Освобождението, а камо ли след 
това, когато да се пази тайна, е равно на 
престъпление. След обесването на Левски 
турците не са се интересували къде ще бъде 
погребан. Те го предават на българите, при-
съствували на екзекуцията, за да го погребат 
по техния християнски обичай, и то там. 
където те пожелаят. И естествено най-мало- 
вероятно е той да е бил погребан в гробището 
на престъпниците и самоубийците, което е 
било някъде в района на бесилката. Но щом 
българи са присъствували при обесването и 
при погребването, то поставя се въпросът 
възможно ли е само 6 години след трагичната 
кончина на Апостола да не се е знаело, къде е 
бил погребан. Сигурен отговор на този въпрос е 
даден в протокол № 93 от 15 февруари 1879 г. 
на Столичния общински съвет. В този доку-
мент във връзка с предстоящото изграждане  
паметника на В.Левски се казва: „След като 
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бъде изграден паметникът, в основите му ще 
бъдат положени останките на Апостола, които 
ще бъдат пренесени от старите софийски 
гробища заедно с главата на Бенковски." Ясно 
е, че ако местонахождението на гроба беше 
неизвестно, комисията щеше да предприеме 
мерки за неговото издирване. А в протокола 
съвсем определено е казано: останките на 
Апостола „да бъдат пренесени от старите 
софийски гробиша". А къде са тези гробища, 
научаваме от взаимнодопълващите се сведения 
на двамата апостоли и живи свидетели от 
онова време — Стоян Заимов и Захари Стоя-
нов. Първият от тях пише: „Левски е погребан 
в старите софийски гробища. Там е заровена и 
главата на Бенковски. Да, главата на Бенков-
ски и тялото на Левски са заровени в старите 
софийски гробища" (Ст. Заимов. Васил Лев-
ски— Дяконът. С, 1895, с. 147). Ст.Заимов не 
съобщава къде са се намирали тези стари 
гробища. Посочва само, че като бил свален 
трупът от бесилката, което станало надвечер, 
Мазхар паша казал на Али чауш: „трупът на 
мръсника" да бъде предаден на поп Тодор, 
който присъствувал при обесването и изповя-
дал Левски. Това сведение много добре се 
допълва от Захари Стоянов, който пък поясня-
ва къде е погребана главата на Бенковски, като 
косвено това указание се отнася и за гроба на 
Левски. Той пише: „Главата на Бенковски е 
закопана в новите гробища, край града на 
западна страна, от дясната страна на шосето, 
като се отива за Княжево, при мястото, 
називаемо „Халкъ капусъ". Става дума за 
„Големите порти", които вечер се затваряли. 
За тях съобщава и Ботевият четник и опълче-
нец Димитър Пенев. (Вж. 3. Стоянов. Записки 
по българските въстания. Т. II. С, 1967, с. 318; и 
Д.Пенев. Моите спомени. С, 1935, с.49.) 

Както се вижда, Ст. Заимов нарича гроби-
щата „стари", а З.Стоянов „нови". Но това 
разноезичие няма съществено значение, тъй 
като е съвсем ясно, че и единият, и другият 
говорят за едни и същи гробища, именно за 
ония софийски гробища, които са се намирали, 
както се посочва и в други показания, някъде в 
района на бившата Окръжна сметна палата, 
сега седалище на НАПС. В случая за нас е 
важно, че и двамата апостоли поставят 
гробищата, където е погребан Левски, западно 
от града. Както ще видим по-нататък, това е 
една от най-сериозните версии за местонахож-
дението на гроба на Апостола. 

С постановление № 5 на Столичния съвет 
от 23 юли 1885 г. по предложение на Христо 
Ковачев, според когото драгоценните кости на 
Левски, както той се изразява, се намирали 
„наблизо до мястото на обесването", се решава 
„да се подири гробът на покойния поборник", 
като се използуват сведенията на Ковачев, 
който съобщава още, че софийските граждани 
„г. Димитрий Н. Коцев и Георги Анастасов 
знаели мястото, гдето се намира гробът, който 
съдържа в себе си свещения прах на храбрия 
наш борец Левски, защото те са присъствували 

при погребението му", като прибавя, че „тъй 
като там, гдето е тоя гроб, има и други 
гробове, а пък положително не се знае, кой 
именно е той, а се знае от споменатите господа 
само местността, гдето се намира, то затова 
ще трябва да се откопаят няколко гроба, за да 
може да се намерят костите на починалия 
герой, които се познавали по: 1) костта от 
главата на Левски зад дясното ухо, разрушена 
от куршум, който го е пробил във време на 
нещастното негово хващане от турските влас-
ти, и 2) на горната челюст от страна има един 
преден зъб, наполовина счупен*. По тия 
знакове, завърши г. Ковачев, като каза, много 
лесно може да се намерят костите на Левски" 
(Дим. Христодоров. Гробът на Левски според 
един официален документ. — в. „Мир", бр. 
12340 от 27. IX. 1941 г., с. 3). Но тъй като не са 
открити оправдателни документи за похарчена 
сума за откопаване на гробовете, авторът на 
статията Дим. Христодоров заключава: „Из-
глежда, че гробът на Апостола и тогава е 
дирен, но не е намерен." И така и днес ние сме 
в неведение търсени ли са костите и ако са 
търсени, намерени ли са и поставени ли са в 
основите на паметника, както е било решено. 

И все пак ние не сме напълно сигурни, че 
комисията е била правилно ориентирана за 
действителното местонахождение на гроба. 
Освен това Ковачев не казва откъде черпи 
сведенията си, нито някой друг говори за 
двамата очевидци Коцев и Анастасов, за които 
той съобщава, като казва, че те знаели къде е 
гробът. Но в случая по-важно е друго, което 
следва да се изтъкне, а именно, че в тези ранни 
години след обесването за гроба на Левски 
съществуват само две версии. Според едната 
той бил погребан в района на бесилката, т. е. в 
източния край на града, а според другата 
гробът се намирал в старите (или по-правилно 
новите) софийски гробища, т. е. западно от 
града. 

В тези ранни години след обесването никой 
не говори за „Св. Петка Самарджийска", никой 
не споменава, че Левски, след като е бил 
погребан недалеч от бесилката, в съществува-
щите там гробища за престъпници и самоубий-
ци, е бил откопаван, за да бъде наново 
погребан другаде, и то не къде и да е, а в 
олтара на „Св. Петка Самарджийска". 

Тази версия се появява през 1937 г. Като 
достоверен източник за пускането й в обръще-
ние се сочи Ботевият четник Илия Лазаров. Но 
тези негови сведения идват до нас не направо 
от него, а Чрез трето лице: малко преди да 
умре през 1902г. Илия Лазаров разказал уж 
под клетва (човек се чуди кому е нужна тази 
клетва, нали да се разкрие гробът на Левски по 

*Не съществуват сигурни данни, че .„костта на главата 
на Левски зад дясното ухо е разрушена от куршум". 
Всъщност Левски е бил само наранен в лявото, а не в 
дясното ухо. Той казва: „хвърлиха от 20 пушки нагоре 
изведнъж на мене. Раних се от едната пушка на лявото 
ухо" (Васил Левски. Документално наследство. С, 1973, 
с. 303, № 9). А що се отнася до счупения зъб, това е още по-
мъчно доказуемо. 
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това време е подвиг, а не престъпление), 
разказал значи под клетва на жена си и на 
децата си как и къде е погребан Левски. Този 
разказ Мария Лазарова преразказва, преди да 
почине през 1936 г., на Никола Станчев, а 
Никола Станчев на свой ред ни преразказва 
тази история през 1937 г. Ето текстуално 
неговите думи: „Обесването и погребението на 
дякон Левски ми го е предала баба Мария със 
следните подробности: 

Денят на обесването на Левски е бил студен 
и ветровит. При обесването не е смеял никой 
българин да присъствува, освен по двама или 
трима представители на тогавашния еснаф, 
които по заповед са били заставени да отидат. 
Левски е висял на бесилката 1—2 денонощия и 
през това време само младежи, десетцнаго-
дишни, са имали смелостта да минават покрай 
бесилката. Тялото на Апостола е било погре-
бано от поп Тодор много близо до бесилката. 
Дотук баба Мария говореше спокойно, обаче на 
зададения от мен въпрос, где е днес тялото му, 
тя като че се пренесе в оная тъмна епоха, 
когато на такива въпроси се отговаря само при 
клетва, че няма да бъде предадена на турските 
власти. И със своята искреност и добродушие 
ми добави, че тялото на дякона Левски е 
откопано от тогавашния клисар при днешната 
църква „Св. Парашкева" на ул. „Мария Луиза" 
и е погребано в олтара на същата църква. Този 
подвиг е извършен от покойния Христо 
Хамбарков — Гъската, който е бил във връзка 
с членовете на Софийския революционен 
комитет" (в. „Мир", бр. 10987 от 16.111.1937 
г.). Мария Лазарова е на 85 години, когато 
дава тези сведения. 

Понеже и нейната дъщеря предава същия 
разказ на проф. Хр. Гяуров през 1956г., а 
Христо Гяуров го преразказва на нас, би 
следвало да се очаква, че тези два разказа 
напълно ще се покрият. Това обаче съвсем не е 
така. За да се види колко голяма е разликата 
между тези претендиращи и двете, че предават 
думите на Ботевия четник Илия Лазаров, 
дадени под клетва, принуден съм отново да 
цитирам текстуално. И така дъщерята на Илия 
Лазаров Анастасия Илиева Бокова, когато 
била на 17 години, чула от баща си следния 
разказ за погребението на Левски: „След 
обесването на В.Левски късно вечерта моят 
баща заедно с Христо Хамбарков (епитроп на 
църквата стара „Св. Параскева"; имаше къща в 
София, на ул. „Средна гора", при кръчмата 
„Сив кон") с фесове на глава като турци взели 
една бъклица с вино и отишли на мястото, дето 
бил обесен В. Левски. Времето било много 
студено, мразовито. Не е. имало там други 
хора, освен стражата, оставена да гйзи трупа. 
Наоколо било пусто поле. Те започнали да 
черпят стражата. По обичая трябвало те първи 
да отпият от бъклицата. Те отпили, но без да 
гълтат. Пила от бъклицата и стражата. Така 
повторили няколко пъти, докато се изпразнила 
бъклицата. Виното подействувало скоро, тъй 
като  имало  в  него  и  нещо  приспивателно; 

какво е било приспивателното, не знам. 
Стражата се опила и заспала. Моментът бил 
удобен. Баща ми и дядо Христо свалили трупа 
от бесилото и го сложили в чувал, предвари-
телно подготвен. Баща ми взел чувала на 
гърба си, а дядо Христо светел с фенер. Дължа 
да отбележа, че баща ми беше здрав и як 
селянин и до края на живота си остана все 
истински хъш. С мъка и не съвсем без страх те 
стигнали до църквата „Св. Параскева Самар-
джийска". Там ги очаквал свещеникът от 
църквата поп Кръстю, презимето на когото не 
си спомням. Свещеникът опял мъртвеца и след 
това го погребали в олтара на църквата от 
лявата страна. Това е велик подвиг на смели и 
силни духом българи. Съобщавам това, което 
съм чула от баща си; била съм тогава на 17 
години. Същото знаят и моите дъщери Павли-
на и Николина. Те са го слушали от баба си 
Мария Илиева Лазарова..." 

„Горните сведения за погребението на В. 
Левски давам с пълното съзнание, че съм 
длъжна да ги дам като дъщеря на Ботевия 
четник, моя баща Илия Лазаров Джагаров, 
който е взел дейно участие при погребението 
на В.Левски. Потвърждавам клетвено с моя 
саморъчен подпис, че тези сведения са досто-
верни." София, 11 юни 1956 г. Следва забележ-
ка, че поради напредналата възраст на Анаста-
сия — 71 години — горните сведения са 
записани от проф. Христо Гяуров. (Хр. Гяуров. 
Ръкописни документи, 1-2; Духовна култура, 
кн.2, 1959, 30-31.) 

Разликата между разказа на майката и този 
на дъщерята е толкова голяма, че не се нуждае 
от коментари. Съвсем ясно е във всеки случай, 
че разказвачите — Никола Станчев за майката 
и проф. Хр. Гяуров за дъщерята — са прибави-
ли доста нещо и от себе си, като в някои случаи 
са подсказвали на разпитваните. Така проф. 
Хр. Гяуров е подсказал, че Левски е погребан 
вляво от олтара. Нека припомня, че открива-
нето на посочения вляво от олтарната трапеза 
скелет* считан, че е на Левски, бе открит на 31 
май, а сведението, написано от проф. Гяуров, е 
от 11 юни. 

Както се посочи, Илия Лазаров умира през 
1902г., а въпросът за паметник на Левски и 
издирване на неговите кости се поставя още 
през 1878 г. и стои на дневен ред чак докъм 
1895 г. Тъй като Ил. Лазаров бил казал, че 
неговият разказ „може да потрябва някога за 
историята", то пита се защо сам не е направил 
достояние този разказ, когато предстоеше 
изграждането на паметника и за пръв път се 
постави сериозно въпросът за местонахожде-
нието на гроба на Апостола? Защо той до 
смъртта си е скривал това, което знае? Тези. 
които упорито поддържат тази толкова несъс-
тоятелна версия, измислиха някаква си тайна, 
но това е абсолютно несъстоятелно, защото 
тайната е повече в устата на съвременните 
автори разпитвачи, отколкото у тези, които са 
били разпитвани. Дори в основния източник на 
тази версия, в показанията на баба Мария и 
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дъщеря й Анастасия, не се съдържат клетви, че 
ще пазят някаква тайна, а се кълнат само в 
достоверността на това, което казват, впрочем 
клетви без стойност, след като и двете си 
противоречат, макар и двете да претендират, 
че предават точно думите на Илия Лазаров. 

Налице са и няколко други показания, 
които пряко или косвено сочат църквата 
„Св. Петка Самарджийска" като място, където 
е погребан Левски. Но това са несериозни 
източници, тъй като почиват на слухове. Така 
Павел Алексиев разказва, че бил слушал от 
Александър Младенов, бръснар от Лозенец, че 
Левски е погребан в „гробищата, които се 
намирали между улиците „Оборище", „Ду-
нав", бул. „Дондуков", ул. „Кракра" и ул. 
„Регентска", значи „Оборище", „царския га-
раж", „Свободния театър", паметника на 
Левски и полицейската школа. Тук е погребан 
Апостола на българската свобода. Погребаха 
го привечер, а сутринта, като отишли наши 
християни на гроба да занесат нещо за ядене и 
пиене, намерили гроба разровен и празен. 
Левски го извадили от гроба, изчезнал. Кой го 
беше откраднал, не можахме да узнаем, 
нашите или турците?" (в. „Мир", бр. 10984 от 
2. III. 1937 г.). „На другия ден ние, децата, 
продължава разказа си бръснарят от Лозенец, 
любопитни отидохме на гробищата и видяхме 
един гроб, разровен, празен, прясна пръст. 
Прегледахме целите гробища, но нов гроб не 
видяхме, тялото на Апостола не можа да се 
намери, понеже не знаехме, къде е заровен." И 
в този разказ има явна преднамереност, трудно 
е да се повярва, че чак у децата се е събудило 
любопитството, та са отишли на гробищата не 
само да видят, но и да проучат къде е гробът и 
защо е празен. 

В изказването си пък Анна Иванова Миш-
кова, което записал проф. Гяуров, се съобщава, 
че тя „слушала", че Левски „бил погребан в 
подземието на старата църква „Св. Параскева 
Самарджийска", (записал проф. Хр. Гяуров на 
12. VII. 1956 г.), а Никола Христов Бакърджиев, 
който дошъл в София през 1913 г., казал на 
проф. Хр. Гяуров: „Интересувах се за гроба на 
В.Левски; узнах, че бил погребан в църквата 
„Св. Петка Самарджийска", и по-нататък: 
„След като дойдох в София, веднага попитах 
стари хора де е гробът на В. Левски. Казаха ми, 
че е бил погребан в църквата „Св. Петка 
Самарджийска" (записано на 5. VII. 1956 г.). 

Ако се анализират всички събрани досега 
сведения от стари хора за гроба на Левски, ще 
се получи истинско вавилонско стълпотворе-
ние — толкова те са различни, противоречиви 
и често пъти взаимноизключващи се. Това се 
дължи на обстоятелството, че те са резултат на 
слухове, които с времето добиват наивно-
приказна форма, какъвто е например разказът 
на Анастасия Бокова, дъщерята на Илия 
Лазаров, чийто разказ звучи почти като 
сватбарска наздравица или дори като неверо-
ятна пиянска история. 

Въпреки положеното старание от страна на 
проф. Гяуров той не е могъл да изтръгне 
признание, че Левски е погребан в църквата 
„Св. Петка Самарджийска" от следните разпи-
тани от него лица: Борис Попатанасов, преда-
ващ спомени за баща си; Мито Яначков Антов, 
който за гроба казва: „Познавах лично Илия 
Лазаров Джагаров — четник от Ботевата чета. 
Не съм слушал от него за погребението на 
В.Левски. Слушал съм, че след обесването на 
В.Левски той бил отнесен в един чувал в 
къщата на една баба" (сведение, записано от 
проф.Хр. Гяуров на 28.VII. 1956г.); Елена 
Иванова Димитрова от Асеновград, на 84 
години, съобщила на проф. Гяуров, че на нея 
вуйчо й показал мястото, където е обесен 
Левски. За гроба тя казала: „За гроба на 
В.Левски вуйчо ми не каза нищо, защото 
гробът не е бил известен" (Хр. Гяуров, запис на 
6. VII. 1956 г.). Петър Стефанов Красев за 
гроба на Апостола казал на проф. Гяуров: 
„Най-добри сведения за гроба на Апостола на 
свободата можеше да ни даде моята баба Яна, 
сестра на Апостола. Когато я запитахме за 
гроба на В. Левски, тя ни каза само това: 
„Чула съм, че тялото му било захвърлено на 
полето, около бесилката" (Хр. Гяуров, запис на 
9. VII. 1956г.). Станислав Манолов Лазаров 
разказал на проф. Гяуров спомени на баща 
си—даскал Манол Лазаров. Едва при допъл-
нително дадени сведения синът твърди, че 
бащата отричал, че Левски е погребан в 
гробищата при бившото Министерство на 
земеделието (сега седалище на НАПС), защо-
то, ако той би бил погребан там, то Станислав 
Манолов щял да знае това, тъй като той с 
майка си често ходел на тези гробища 
(Хр.Гяуров, запис на 19.VI. и 24.VII. 1956г.). 
Нищо не казва за гроба на Левски и д-р 
Владимир Янакиев Тризлинцев, който предава 
спомени на баща си. Той само съобщава, че 
Левски бил изповядан не от поп Тодор, а от 
протойерей Христо Павлов от Самоков (Хр. 
Гяуров, запис на 5.VI. 1956г.). Нищо опреде-
лено за гроба не казва и Димитър Андреев, 
който дава сведения за поп Кръстю Стоилов. 
Най-сетне нищо не знае за гроба на Апостола и 
самият син на Христо Хамбарков — Панайот 
Христов Коцев, на 82 години. Пред проф. Гяу-
ров той заявява: „Не си спомням какво е 
станало с тялото на Левски." Това е невероят-
но, защото никаква „тайна" не може да 
попречи синът да узнае за подвига на баща си. 

Александра Николова Харитова, на 78 
години, решително отрича, че Левски е погре-
бан „на мястото в София, дето се е намирала 
бесилката..., а на друго място", но кое е това 
друго място, не казва. Харитова също повтаря 
легендата, че тялото на Левски било носено в 
къщата на една баба, която се намирала при 
църквата „Св. София". От тази именно къща 
тялото било вдигнато и занесено за погребение 
(Хр.Гяуров, запис на 21 и 29 юли 1956г.). И 
последното сведение (записано от проф. Хр. 
Гяуров на  18.VII.   1956г.) е това на  Благой 
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Г. Златарев, който се присъединява към вер-
сията на Анастасия Бокова, като съобщава за 
някакво загадъчно писмо, което му било 
предадено от непознат човек, а според Анаста-
сия Бокова това било лицето Георги Миланов 
Димитров. В това писмо, адресирано до 
свещениците в храма „Св. Параскева" на ул. 
„Раковски" № 58, се съобщавало, че Левски е 
погребан в църквата „Св. Петка Самарджий-
ска". Както се вижда, всичко е забулено в 
мистерия. Писмото изчезнало и ни остава само 
вярата в легендата. 

За свидетелствуването на поп Тодор Геор-
гиев Митов за гроба на Левски Н. Хайтов 
пише, че „имаме десетки становища за место-
погребването му (на Левски, Ст. М.) от първа и 
втора ръка, но нито едно от тях не е от доказан 
очевидец". Тук авторът забравя за Стоян 
Маринов, за когото сам той признава, че е 
очевидец. Това „забравяне" съвсем не е 
случайно. Както ще видим, Хайтов отминава с 
пълно мълчание този най-достоверен разказ, 
разказ на очевидец за погребението на Апосто-
ла, защото той противоречи на това, което 
този автор иска на всяка цена да докаже 
въпреки очевидното опровержение на поддър-
жаната от него версия както от резултатите на 
разкопките в църквата „Св. Петка Самарджий-
ска", така и от наличните, далеч по-убедителни 
други разкази на очевидци и съвременници за 
местонахождението на гроба на Левски. 

Само с едно сляпо желание да докаже 
своята преднамерена теза може да се обясни 
обстоятелството, че Н. Хайтов толкова много 
залага  на  откритата  от  него  записка  на 
3. Стоянов, който съобщава какво му е разка-
зал поп Тодор, изповедникът на Левски. Но в 
тази записка няма нищо ново, нищо, което да 
не бе вече отдавна известно, а именно, че 
Левски е погребан някъде източно от града — 
едно твърдение, което, както видяхме, се 
поддържа и от много други очевидци, и 
съвременници. 

Дали от суеверие или от нещо друго, не е 
важно, но турците са уважавали верските 
закони на българите. Това се вижда от думите 
на Мазхар паша, присъствувал при обесването, 
който, както научаваме от Ив. Вазов, след като 
бил свален трупът от бесилката, казал на поп 
Тодор: „Папаз ефенди, сторете с тогова според 
както е вашият закон", и трупът (Левски) бил 
предаден на поп Тодор за погребение (за 
изповед)1. Следователно Левски е бил погре-
бан по християнски обичай и там, където 
българите са пожелали. Никаква забрана за 
това от турска страна не е имало. При това 
положение недоумение буди твърдението на 
поп Тодор, че тялото било погребано „в 
гробищата за престъпниците... в един хендек". 
Но едва ли е допустимо Левски да е бил 
погребан в хендек, при това от християни и по 
християнски, като се има предвид, че гробища-
та не са се намирали в хендека и че самият 

1 В скоби нанесените корекции са от Ст. Михайлов в 
процеса на редактиране на сборника — б.р. 

хендек е бил използуван като защитно съоръ-
жение, а не да се погребват в него мъртъвци. 
Но новооткритият документ с показанията на 
поп Тодор е несигурен даже и като указание, че 
Левски е погребан някъде източно от града, 
защото същият поп Тодор заявява  пред  
В. Икономов, че Левски е погребан в района на 
бившата Окръжна палата, т. е. западно от 
града. А това противоречие прави от новоот-
критата записка с думите на поп Тодор 
ненадежден източник за установяване гроба на 
Апостола. Тази несигурност в показанията на 
поп Тодор идва от обстоятелството, че него-
вото сведение е от втора ръка и затова се 
получава така, че пред 3. Стоянов той говори 
едно, а пред В.Икономов — съвсем друго. 
Такъв източник не може да бъде използуван 
безкритично и като напълно достоверен. 

И така Левски е бил изповядан по христи-
янски с пълното съгласие на турската власт и с 
пълното съгласие на тази власт той е бил 
погребан по християнски. А щом като е така, 
нямат място никакви „тайни". И наистина 
абсурдно е да се мисли, че тялото на Левски ще 
бъде погребано явно и по християнски, за да 
бъде то изровено още на другия ден „тайно", и 
то толкова тайно, че никой до 1937 г. да не 
узнае за това, въпреки че гробът се е търсил 
още веднага след Освобождението във връзка с 
проектираното издигане на паметник на Апос-
тола. Ние днес основателно се питаме къде 
беше Илия Лазаров през тези ранни години 
след обесването, за да каже, което е дълг на 
един родолюбец, че тялото на Левски е 
заровено не в софийските гробища, както 
всички твърдят в началото, а в църквата „Св. 
Петка Самарджийска". Това мълчание с ни-
каква тайна не може да се обясни. Истината, 
както изглежда, е, че тази легенда е съчинена 
не от Илия Лазаров, а от неговите наследници, 
приписвайки му заслуги на очевидец, какъвто 
той всъщност не е бил. Тази версия за гроба на 
Левски, както и повечето от останалите 
свидетелства са плод на неконтролируеми 
слухове, пълни с противоречия и взаимноотри-
чащи се, които не могат да се използуват 
безкритично, като сериозен източник за уста-
новяване на мястото, където е погребан 
Апостола на свободата. На всяка крачка в 
тези свидетелски показания се срещат непрео-
долими противоречия. Вече споменахме за 
противоречивите показания на жената и дъще-
рята на Илия Лазаров, а също и за взаимноиз-
ключващите се показания на поп Тодор. 
Такова противоречие съществува и у автори, 
които претендират, че предават думите на баба 
Яна — сестра на В.Левски. Така, както вече 
отбелязахме, според Петър Стефанов Красев 
тялото му било захвърлено на полето, около 
бесилката, а според Александра Н. Харитова, 
която също претендира, че предава думите на 
баба Яна, гробът на Апостола бил „нейде зад 
артилерийските казарми, наблизо до християн-
ските гробища". А противоречия не би трябва-
ло да има, когато се предават думите на едно и 
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също лице. И в това гъмжило от противоречи-
ви разкази и легенди проф. Гяуров, а след него 
и всички епигони се заловиха да доказват с 
фанатична настойчивост като най-меродавно 
сведението от трета ръка на Мария Лазарова и 
това на Павел Алексиев, който през 1937 г. 
разказва на проф. Гяуров какво му било 
разказано през 1920г. от някой си Александър 
Младенов, бръснар от Лозенец. Наистина 
чудна е тази магия: как с отдалечаването от 
събитието, вместо да избледняват, спомените 
на очевидци и съвременници, преразказани от 
втори и трети лица, придобиват все по-ясни 
очертания, за да се превърнат накрая в 
категорични твърдения, нетърпящи възраже-
ния, в лицето на автори като Г. Тахов и сега на 
Н. Хайтов. 

От всичко казано дотук се вижда, че тезата 
за погребването на Левски в църквата „Св. 
Петка Самарджийска" не се споделя от нито 
един жив съвременник, още по-малко от 
очевидец на погребението. Сведенията, които 
се дават в подкрепа на тази теза, са преразка-
зани от второ, трето и дори четвърто лице. 
Очевидно е, че такива сведения, превърнали се 
в слухове, не могат да бъдат достоверни 
източници за установяване на мястото, където 
е погребан Левски. На базата на такива 
слухове са изградени и показанията на баба 
Мария Лазарова и нейната дъщеря Анастасия 
Бокова, а тези показания сега се сочат като най-
меродавния източник за установяване гроба 
на Левски. 

Н.Хайтов изброява 12 доказателства в 
полза на версията, че Левски е погребан, или 
по-точно препогребан в църквата „Св. Петка 
Самарджийска", без нито едно от тях да има и 
най-малката доказателствена стойност. Той 
излиза от предпоставката, приемайки я като 
доказан факт, че първоначално Левски бил 
погребан в гробищата за престъпници, които 
се намирали източно от града, и едва след това 
препогребан в споменатата църква. Следова-
телно според Хайтов излиза, че Левски е 
третиран от турския съд като престъпник, а не 
като борец за свободата на поробеното си 
отечество. Това свое становище авторът недву-
смислено изразява и в отговорите на обсъжда-
нето на книгата му в Секцията за средновеков-
на археология, които той депозира писмено в 
БАН. В тези отговори той застъпва категорич-
но становището, че Левски е осъден не за 
революционната си дейност, а за убийството, 
което е извършил на слугата на Денчо Халача 
от Ловеч. За това убийство Левски искрено е 
съжалявал. „Аз не исках да го убия, казва той, 
но това ми се наложи, иначе той щеше да ме 
удуши" (Н. X., с. 36). Както се вижда, Левски 
не е нападнал слугата, а последният го е 
нападнал и той е трябвало да се отбранява. А в 
такъв случай според турския закон убиецът се 
освобождава от отговорност. В този закон е 
казано: „Убийство и удар, станали за отбрана 
и за запазване живота и честта, опростени са" 
(Турский наказателен законник (ТНЗ). Русчюк, 

1867, с. 12 — превод на Ив. П. Чорапчиев). Но 
Н.Хайтов, за да оправдае предполагаемото 
погребване на Апостола в гробищата за 
престъпници, обяснява, че той е осъден именно 
за това убийство и затова като престъпник е 
трябвало да бъде погребан в т. нар. позорни 
гробища, отредени за вулгарни престъпници. 
Н. Хайтов не се и усеща, че с това си твърдение 
петни името на Левски, загинал не като 
престъпник, а като герой за свободата на 
България. 

В действителност версията за погребението 
на Апостола в гробището за престъпници, а 
след това и за препогребването му в църквата 
„Св. Петка Самарджийска" е напълно несъс-
тоятелна. Никой досега не е обосновал и не 
може да обоснове сериозно какво е наложило 
Левски да бъде погребан в тези „позорни 
гробища", когато не е имало никаква пречка 
той да бъде погребан там, където българите 
биха пожелали—естествено в християнските 
гробища и по християнски обред. Няма 
никакви указания — ни преки, ни косвени, ни на 
очевидци, ни изобщо на съвременници — от 
които да се вижда, че българите са били 
заставени насила да погребат Апостола на най-
неподходящото за него място—гробището, 
отредено за престъпници. Това не се изисква и 
от ТНЗ, според който Левски е осъден не за 
престъпление (в случая за убийство), а за 
злодеяние, извършено срещу турското царство 
(ТНЗ, чл.48, с. 12). За обикновено престъпление 
— убийство, палеж и пр. — не се е предвижда-
ло непременно смърт, тъй като този вид 
престъпления са се смятали „дело, което ище 
наказание поправително" (ТНЗ, чл.4, с. 2). 

И така нито в правните норми на турското 
съдопроизводство, нито в практическото при-
ложение на ТНЗ може да се открие дори и 
следа от упражняване на някакво насилие при 
изповядването и погребването на обесените 
или обезглавените за тяхната революционна 
дейност. В ТНЗ изрично е отбелязано, че 
„Когато тялото на погубения няма наследни-
ци, дава се да го погребе народът, на когото 
принадлежи" (ТНЗ, чл. 17, с. 5). Нещо повече, 
според същия ТНЗ „Наказания за погубване и 
разглашение не се извършват в празничните 
дни, на оная вяра и закон, от които е 
злодеецът" (ТНЗ, чл. 22, с.6). Всичко това 
показва, че турците са спазвали верските 
закони, обичаи и обреди, свързани с изпълне-
нието на смъртни присъди и погребването на 
жертвите. Същото се потвърждава и от 
разпорежданията на Махзар паша, който 
приканва свещеника да изповяда Левски, както 
го изисква християнският обичай. От всичко 
това се вижда, че турците при подобни случаи 
не са се противопоставяли на християнските 
закони и обичаи, а, напротив—спазвали са ги 
и са ги уважавали—дали от истинско уваже-
ние, или просто от суеверие, това е друг 
въпрос. Тайната, която витае около погребе-
нието на Левски, че уж тайно и скришом от 
турските власти трупът му бил изровен от 
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гробището за престъпници, за да бъде препо-
гребан в църквата „Св. Петка Самарджийска", 
е тайна, изкуствено създадена, за да може по 
този мистериозен начин да се оправдаят 
нелогични и необмислени постъпки в пълно 
противоречие с очевидните факти, установени 
при разкопките. 

Не по-малко безпочвени и лишени от 
доказателствена стойност са и дванадесетте 
доводи, които Н. Хайтов привежда в подкрепа 
на тезата за препогребването. Това според него 
се установявало на първо място от смътните 
спомени на бръснаря от Лозенец Александър 
Младенов, разказани на Павел Алексиев. Но в 
този разказ не става дума за никакво препо-
гребване, а само за това, че деца намерили 
някакъв празен гроб. Това е версия, почиваща 
на слухове и в никакъв случай не може да се 
използува като сериозен аргумент. Вторият 
довод е разказът на 85-годишната баба Мария 
Поппавлова, преразказан ни от Никола Стан-
чев. Но, както вече се отбеляза, този разказ не е 
на очевидец на погребението, а освен това има 
късен произход и се явява в противоречива 
форма — майката говори едно, а дъщерята 
друго въпреки заявлението им, че под клетва 
предават вярно думите на Ботевия четник 
Илия Лазаров Джагаров. Третият довод се 
изразявал в „поразителното съвпадение" меж-
ду разказа на баба Мария и откриването на 
скелет № 95 в църквата „Св. Петка Самар-
джийска". Но, както се посочи, има други 
съвпадения, които са много по-убедителни, но 
тях Н.Хайтов съзнателно премълчава. Като 
четвърти и пети аргумент се посочва едно 
изопачаване на писаното в Дневника на раз-
копките, където е казано, че при долните 
крайници минават основите на абсидата или 
две от дупките, които минават точно през тези 
крайници. Н. Хайтов изопачава смисъла, като 
произволно тълкува, че дупките (разбирайки 
коловете от фундирането) минават не през 
крайниците, а под тях, и от това погрешно 
тълкуване прави и погрешния извод, че костите 
лежат върху тези дупки. Тази фалшификация е 
необходима, за да се докаже, че скелетът е по-
късен от построяването на църквата. Като 
шести аргумент се използуват някакви си 
телени копчета, измислени от Д. Бучински. В 
действителност такива копчета нито някой е 
видял, нито са записани в Дневника на 
разкопките, защото не съществуват. Но дори и 
да би имало такива, те не са никакво 
доказателство, тъй като се срещат и в по-
ранните векове, дори преди XV в. На седмо 
място като аргумент се използува произволно-
то твърдение, че бил „блестящо потвърден 
извънредният и криминален характер на погре-
бението, свързано със скелет № 95 (на Лев-
ски)". В действителност погребение № 95 е 
извършено по християнски обред и направо 
истинска фалшификация е да се твърди, че в 
него има нещо необичайно и криминално. 
Осмият аргумент е, че не бил намерен ковчег, и 
това се смята за една от чертите на нередов- 

ност и криминалност. Н. Хайтов не знае. че 
няма нищо по-естествено от това да се 
извършват погребения по християнския обред 
през Средновековието, без да се полагат 
труповете в ковчези. Така че и липсата на 
ковчег не е никакво доказателство. Деветият 
аргумент Н. Хайтов вижда в обстоятелството, 
че погребение в олтара е грубо нарушение на 
църковните канони. Но това е аргумент против 
тезата на Н. Хайтов, тъй като нито цар, нито 
патриарх, нито дори светец се погребва в 
олтар. Друг е въпросът, ако под олтара има 
крипта. По тази причина едно погребение, 
извършено в олтара, с нищо не може да се 
обясни и оправдае, толкова повече, че там са 
погребани още две лица. Тук не се касае за 
нарушение на църковния канон, а просто за 
нещо абсолютно недопустимо и невъзможно. 
Мисълта за някакво си „конспиративно гро-
бище" е направо наивна, но тя е приета и от 
Хайтов, защото нито той, нито този, от когото 
той я заимствува (Г. Тахов), може да предло-
жи някакво по-разумно и по-приемливо обясне-
ние за наличието на три гроба в олтарното 
пространство, при това по един или друг начин 
застъпени от строежа на църквата. Десетият 
аргумент е също наивен и без доказателствена 
стойност. Той се отнася до ръста на скелета — 
172сш, а толкова бил висок и Левски. Но 
истината е, че ние не знаем точния ръст до 
сантиметри на Левски, а освен това нима само 
Левски има този ръст? Не, това също не е 
никакъв аргумент. Като единадесети аргумент 
се посочва положението на главата—черепът 
на скелет № 95 е леко наклонен наляво, а ето 
че и на обесения Левски главата била наклоне-
на наляво и трупът бил погребан така, както си 
е бил вдървен. Тук Н. Хайтов, който никога не 
е разкопавал гробове, изпуска предвид, че в 
ямните погребения главата почти винаги се 
накланя наляво или надясно вследствие сляга-
нето на пръстта. Така че и това положение на 
черепа не е никакъв аргумент. И накрая 
дванадесетия аргумент Н. Хайтов вижда във 
факта, че в олтара имало и „други извънредни, 
тайни погребения на екзекутирани навярно от 
властта народни мъченици" (Н. X., с. 128). В 
действителност другите две погребения, и 
особено това под колонката на олтарната 
трапеза, по най-категоричен начин доказват 
точно обратното—че те са по-стари от 
църквата, защото и те са застъпени от строежа, 
както е застъпен и скелет № 95, посочван като 
скелет на Левски. И така пълен произвол е да 
се говори за тези погребения като произхож-
дащи от късно „конспиративно гробище". 
Всички скелети от олтарното пространство 
произхождат от гробове, по-стари от църквата, 
която се датира към края на XIV и началото на 
XV в. Нито един от изброените дванадесет 
аргумента не може да бъде решаващ. Решаващ 
в случая е фактът, че църквата е изградена 
върху тези гробове — над № 95 минава абсид-
ният зид, над втория скелет, който е нарушен, 
лежи колонката на олтарната трапеза и най- 
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сетне върху скелета от южната половина на 
олтара минава олтарната преграда—иконо-
стасът. Ето това са решителните аргументи, 
които с никакви доводи и най-малкото с 
изброените дванадесет от Н.Хайтов не могат 
да бъдат опровергани. Ясно като бял ден е, че 
такова застъпване, което впрочем наблюдава-
ме и при зидани гробове I и III, може да се 
получи само когато строежът се извършва в 
района на старо гробище или на отделни 
гробове, заварени на това място от градежа на 
църквата. 

А специално за скелет №95, набеден, че е 
на Левски, може да се каже, че е по-стар от 
всички останали гробове в църквата с изклю-
чение може би само на зиданите. Тази 
старинност се определя от състоянието на 
костите, които при този скелет са напълно 
разложени. В малко по-добро състояние са 
само едрите кости на долните и горните 
крайници, въпреки че по краищата и те са 
силно разядени. Това разлагане се дължи на 
голямата влага в църквата. Но тук се поставя 
въпросът, защо не са разложени костите на 
другите скелети, които се намират при същите 
почвени условия. Отговорът е само един: 
погребенията не са от едно и също време — ед-
ни са стояли по-дълго време във влажна почва, 
други по-малко. Не може да се приеме, че 
влагата е разрушила скелет № 95, а скелетът 
под олтарната трапеза, който отстои от него 
само на 50—60 ст, е останал незасегнат, при 
условие, че са приблизително от едно и също 
време. Същото може да се каже и за скелета от 
южната половина на олтара, който също е 
нарушен и някои от костите му липсват, 
състоянието на наличните кости обаче е добро, 
по тях няма следи от разлагане. 

Н. Хайтов се губи в нищо неозначаващи 
подробности от чисто техническо естество, без 
да е могъл да разбере главното, а то е, че нито 
в олтар се погребват хора, нито някога са се 
извършвали погребения под основи на сграда, 
независимо каква е тя — църква или светска 
постройка. 

2. Гробът източно от града 

Като посочвахме досега лицата, които 
свидетелствуват, че Левски е погребан вторич-
но в „Св. Петка Самарджийска", ние вече 
отбелязахме, че всички тези лица, а и други, 
които не говорят за църквата, посочват, че 
Левски е погребан някъде по-близо или по-
далеч от бесилката, т. е. източно от града. Това 
мнение се застъпва от Христо П. Ковачев, 
секретар на Софийския революционен коми-
тет— сведения на съвременник, но не и на 
очевидец. За това сведение, свързано с коми-
сията по изграждането на паметника, вече 
говорихме. На същото място поставя гроба на 
Левски и Дамян Богоев, доверено лице на 
Софийския революционен комитет. Според 
него Левски е погребан „на склона, северно от 
бившите артилерийски казарми на гвардейския 

полк" (Радка Стоянова. За лобното място и 
гроба на В. Левски. —МПК, кн.З, 1965, с.20). 
На същото мнение е и Славчо Тошев Войниш-
ки, свидетел на обвинението. Според него 
„Тялото на Левски било захвърлено там, 
където сега са оборите на гвардейския полк" 
(Радка Стоянова. Цит. кн., с. 20). А кметът на 
кв. Башчешме Ленко Ценов (Мухтар) твърди, 
че Апостола е погребан „при турските гроби-
ща, дето сега е царският манеж" (Нар. библио-
тека „Кирил и Методий"). Това място било 
отделено с трап от турските гробища (Радка 
Стоянова. Цит. кн., с.20). Съвременникът 
П. М. Матеев твърди, че тялото на Левски 
било заровено „близо до бесилката в един 
окоп" (Радка Стоянова. Цит. кн., с. 21). 
Версията, че Апостола е бил закопан в един 
хендек (ров), се повтаря и в даденото на Захари 
Стоянов сведение от поп Тодор, изповедникът 
на Левски. То се съдържа в една записка на 3. 
Стоянов, в която се казва, че тялото на Левски 
било закопано „в гробищата за престъпниците, 
на североизточната страна на град София, 
гдето са сега казармите за конвоя, в един 
хендек" (цит. по Н.Хайтов, с.28; вж.също 
НБКМ —БИА II А 8675). 

В полза на версията, че Левски е погребан в 
гробища, които са се намирали източно от 
града, е и съобщението на Ботевия четник и 
опълченец Димитър Пенев, който пише: „Лев-
ски погребаха до гроба на Димитър Общи, над 
циганските гробища в Кюлука, на стария 
Подуенски път. Те спадат сега приблизително 
в мястото на д-р Тричков—клиниката му" 
(Д.Пенев.   Моите   спомени.   С,   1935,   с. 13). 

Във връзка с прокарване на регулационен 
план на София около 1870 г., Д. Пенев пише 
следното за софийските гробища и за погреб-
ването на главата на Бенковски: „Тогава излезе 
заповед, с която се забраняваше погребването 
на мъртъвците в черковните дворове и се 
определя вън от града място за гробища. За 
тази цел кокона Марица Кирташова подари 
собствения си бостан, мястото, дето е сегаш-
ната Окръжна палата, между улиците бул. 
„Хр. Ботев", „Позитано" и „Владайска", за 
гробища, до новите тогава еврейски гроби-
ща. .. Имаше направен и параклис. В тях е 
погребана и главата на Бенковски" (пак там, 
с.51). 

В случая за нас е важно, че и Д. Пенев 
твърди, че главата на Бенковски е заровена в 
тези гробища западно от града—твърдение, 
което съвпада с това на Ст.Заимов и З.Стоя-
нов. 

Противоречията обаче и тук са налице, тъй 
като Д. Пенев не поставя на едно и също място 
гроба на Левски и главата на Бенковски. За 
главата е солидарен с двамата апостоли, но за 
гроба на Левски отрежда място в Кюлука, т. е. 
източно от града. Тези противоречия еьаче са 
лесно обясними, като се има предвид: 1)че 
дадените показания не са на очевидци на 
погребението и 2) че те са дадени чрез втори и 
трети лица, и то много късно — между 1935 и 
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1938 г., когато тези, които са били разпитвани, 
са се намирали в напреднала възраст и 
спомените им са избледнели и дори в голяма 
степен са повлияни от други разкази и слухове. 
И тъкмо затова противоречията нарастват с 
течение на времето, което е съвсем естествено. 

3. Гробът западно от града 

А сега да се спрем на другата основна 
версия — тази, според която Левски е бил 
погребан западно от града. Вече отбелязахме, 
че там поставят гроба Стоян Заимов и Захари 
Стоянов—двама ветерани на революционното 
движение, които не може да не са се интересу-
вали за мястото, където е погребан Левски. 
Привърженик на тази теза е и Ал. Г. Тилев, 
който предава спомени на своя баща свещ. Ге-
орги Д. Тилев, по-късно архимандрит Теофи-
лакт Тилев, съвременник, съидейник и другар 
на Левски. Бащата на Ал. Тилев събирал 
сведения от още живи свидетели на обесването, 
въз основа на които установява, че „гробът на 
Левски е бил в гробищата, дето е сега 
Окръжната палата. Покойният ми баща, про-
дължава Ал. Тилев, ме води на същото място и 
ми посочи гроба на Апостола Левски. Макар да 
минаха повече от 40 години (1896г.), бидейки 
юноша на 15—16 години, помня много добре 
следното: „В гробищата, които тогава бяха 
вън от града — западно от бул. „Фердинанд" 
(сега „Хр.Ботев"), имаше нещо като параклис-
че—доста запуснато, надясно от олтарчето му 
и малко по-назад — на около 5—6 крачки, 
значи югозападно от олтарчето, ми се посочи 
гробът на Апостола, обаче никакъв знак — ка-
менен или дървен кръст, не упоменаваше 
името на покойника в тоя гроб. Около тоя 
гроб, както и по-близко съседните до него, още 
тогава царуваше пълна занемара. Откакто се 
повдигна въпросът за гроба на Левски, много 
пъти нарочно минавах покрай същите, сега 
застроени места; спомням си, че гробищата 
заемаха местата между сегашните улици „По-
зитано" и „Владайска", обаче точно къде беше 
параклисчето, не мога с точност да си спомня, 
но ми се струва, че трябва да е на мястото на 
юг от бул. „Братя Бъкстон" или даже още по-
на юг, дето е северното дворче, или най-после 
най-дясната (северната) част на огромното 
здание на Окръжната палата (Министерството 
на земеделието и държавните имоти). Възмож-
но е обаче в някои стари планове, ако са 
съхранени в Софийско градско общинско 
управление, да може с положителност да се 
установи мястото на параклисчето, а по него и 
онова на гроба на Апостола" (в.  „Мир", 
бр. 10989 от 9. III. 1937 г., с.З). Както ще 
видим по-нататък, тези сведения, преразказани 
само от второ лице, ще се окажат много ценни, 
защото съдържат конкретни неща. Изключи-
телно важна информация за гроба на Апостола 
ни дава Стоян Маринов, който е не само 
съвременник, но и очевидец на погребението на 
Левски.  Трябва да  се  подчертае,  че  между 

всички, които са давали сведения за гроба на 
Левски, Стоян Маринов е единственият очеви-
дец, който на никого не е разказвал това, което 
е видял, а лично е обнародвал спомените си. 
Това обстоятелство е извънредно важно, тъй 
като то изключва всякаква възможност разка-
зът да се преиначава от второ, трето и 
четвърто лице, какъвто е случаят с повечето 
разкази, дадени от други информатори. Впро-
чем, че това е свидетелство на очевидец, ще се 
види от начина, по който е описано събитието. 

Тогава Ст. Маринов е бил ученик в пето-
класното училище. Той, както и други съвре-
менници, съобщава, че Левски бил изповядан 
от поп Тодор, който бил учител в училището в 
двора на църквата „Св. Неделя". Според него 
Левски бил обесен сутринта „на североизточ-
ния край на града, на пътя за с. Подуяне. 
Ст. Маринов заедно с няколко други ученици и 
учителя им Д. Манов тръгнал към Шарения 
мост (Левския). Оттам вдясно по вала (хенде-
ка) минали през Кюлуците и се спрели на 
около 50 крачки от бесилото. Около последно-
то имало много хора — мъже, жени, главно 
селяни, понеже било пазарен ден. Имало и 
циганчета, които полицията се опитвала да 
разгони. Левски беше облечен с дрехи като 
турчин, с превързана глава, та приличаше на 
турски ходжа. Краката му бяха обути в навуща 
и цървули. Мястото на бесилото беше близо до 
хендека и накрая на оградата на турската 
казарма, която след Освобождението беше 
заета от Първо артилерийско отделение. 

Като постояхме около половин час и беше 
почнало да се смрачава, видяхме да пристига 
една конска каруца с двама свещеници и двама 
слуги от черквите. Доколкото помня, свещени-
ците бяха: поп Тоше и поп Андон, понеже поп 
Тодор бил задържан под следствие, както и 
други учители. Слугите снеха Левски от 
бесилото и ^1 положиха в колата. Свещениците 
прочетоха кратка молитва и колата потегли 
към града, последвана от един полицай, от 
свещениците и няколко любопитни граждани, 
които следваха издалеч и към които ние се 
присъединихме. 

Процесията мина през Банския площад 
(Баня баши), по Пиротска улица, към градски-
те ни гробища. 

Трима от нашите българи: Георги Марти-
нов, Тодор Христов и Христо Николов, се 
отделиха от банята и си отидоха, а останалите 
5—6 ученици с учителя Манов продължихме до 
моста, който минаваше през малката река, за 
самите гробища. Спряхме се на хендека (вала) 
до моста, понеже полицаят никого не пусна да 
отиде и влезе в гробищата. От високия вал 
гледахме как замина колата с покойния, 
последван от двамата свещеници и слугите, и 
се спря на западния край на гробищата, зад 
параклиса. Тук стана опелото и погребението в 
приготвения от сутринта гроб. Опелото извър-
шиха двамата свещеници, понеже и почина-
лият е свещено лице. На същото място се 
извърши и погребението на обесените въстани- 
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ци от Априлското въстание през лятото на 
1876г." 

По-нататък разказвачът съобщава за мал-
третирането на онези, които са имали връзка с 
Апостола. Под следствие били задържани 
учители, та училището било затворено цял 
месец, а учителите Христо Ковачев и Иван 
Чинчов затова, че давали подслон на Левски, 
били осъдени и пратени на заточение, а 
учителите Расолков, Маринков, Беловеждов, 
Д. Манов, поп Тодор и Спас Георгиев били 
поставени под строго наблюдение... С пре-
местването на гробищата в Орландовци се 
затриват всякакви следи от гроба на Апостола 
(в. „Мир", бр. 11003 от 25.111.1937 г.). 

Този разказ на съвременник и очевидец е 
наистина вълнуващ и убедителен. При това 
достоверността се поддава на проверка. Авто-
рът на тези редове посочва поименно лица, а 
също и топографски данни, които по своята 
конкретност и историческа правдоподобност 
нямат равни на себе си в нито едно от другите 
сведения за гроба на Левски. Напр. Ст. Мари-
нов съобщава за учителите Д. Манов и Хр. Ко-
вачев, които са ни известни и от запазени 
архивни документи от тази епоха (вж. П. Ди-
неков. София през XIX век до Освобождението 
на България. С, 1937, с.238). 

Че показанията на Стоян Маринов са 
показания на очевидец, се вижда и от обстоя-
телството, че той говори за ,,хендек"(вал) и за 
„мост", които не са измислени, както не е 
измислен и параклисът, чиито основи впослед-
ствие бяха открити. И действително и от други 
източници се знае, че към пл. „Възраждане" е 
минавала река. От водата на тази река се е 
задвижвала известната Вайсова воденица, коя-
то също се е намирала някъде около този 
площад. Там е минавал и хендекът, чието трасе 
е описано подробно от Ботевия четник и 
опълченец Димитър Пенев (вж. Д. Пенев. Цит. 
съч. С, 1937, с. 49). 

Напълно убедително е и съобщението, че 
тялото на Левски е пренесено до гробищата с 
каруца. Такава едва ли щеше да е необходима, 
ако погребението беше извършено близо до 
бесилката, както мнозина твърдят. 

Все западно от града „поставят" гроба на 
Левски и Д. С. Маринов и Вл. Икономов. Като 
констатират, че се пишат какви ли не небива-
лици за гроба, те без ни капка съмнение 
заявяват с неописуема положителност, че 
Левски е погребан край параклиса при Окръж-
ната палата. Когато веднъж през 1886 г. 
Д.С.Маринов запитал една възрастна жена 
чии са тези гробове около параклиса, тя 
посочила с ръка един от тези гробове и казала: 
„Този гроб е на комитата Левски, когото 
турците обесиха на пазарището." Напълно съг-
ласен с това показание е и Вл. Икономов, 
който пише: „Лично от покойния поп Тодор, 
както и от покойния ми баща поп Петър съм 
чувал и зная, че гробът на Апостола Левски е 
бил до самата църквица в българските гроби-
ща при Окръжната палата. Освен това съм 

присъствувал няколко пъти, когато свещени-
ците са отслужвали на гроба на Апостола 
парастас или са чели молитва" (в. „Мир", 
11003 от 25.111. 1937 г., с.З). 

Това изказване на Икономов е интересно, 
както и онова на Маринов, не само с това, че и 
двамата са единодушни и категорични, че 
гробът на Левски трябва да се търси някъде 
около параклиса в гробищата в района на 
Окръжната палата, но и с това, че Вл. Иконо-
мов изрично отбелязва, че тази версия я е 
слушал лично от поп Тодор — същият, който в 
записката на 3. Стоянов дава противоположни 
показания, а именно, че гробът трябва да се 
търси „в гробищата за престъпниците, на 
североизточната страна на град София, гдето 
сега са казармите за конвоя, в един хендек". 
Тези противоречиви свидетелства на поп То-
дор естествено не могат да не подронят 
сериозно доверието ни в тях. Но ето че, като 
възприема безкритично едно от тези съмни-
телни показания, Н. Хайтов обяви на всеослу-
шание, че е открил важен документ за 
обесването и погребението на Апостола, без 
впрочем в него да се съдържа ни най-малък 
намек за разкопаване на гроба и пренасянето 
на тялото на покойника за повторно погребе-
ние в църквата „Св. Петка Самарджийска", 
както е склонен да мисли Хайтов. 

И за да завършим с по-важните сведения за 
гроба на Левски, налага се да се спрем и на 
съобщението на Александър Запрянов, което 
звучи като документално потвърждение на 
това, което казват за местонахождението на 
гроба Ал. Тилев, С.Маринов, Ст. Заимов, 3. 
Стоянов и др. От статията, която Запрянов 
обнародва във в. „Новини" (бр. 6644 от 15.11. 
1937 г.), научаваме, че през 1937 г. той е бил 
трудовак в Отделението за военни музеи, 
паметници и гробове. Същата година започ-
нало разкопаването на бул. „Братя Бъкстон" 
(сега бул. „Христо Михайлов") с цел да се 
постави паважна настилка. На това разкопа-
ване присъствувал лично Ал. Запрянов, който 
за това разкопаване пише: „Може да се каже, 
че на всяка крачка се разкриваха гробове и 
кости. Скоро, почти косо на булеварда, бяха 
открити основите на параклиса, намиращи се 
доста под нивото на улицата. Това е било 
малка правоъгълна сграда с лека пристройка 
откъм юг и олтар на изток в полукръгла 
форма. По тухлената зидария и хоросана 
личеше, че тя е строена през турско време, 
може би преди сто—двеста години. На 
разкопките нямаше представител на Археоло-
гическия музей. Цялата работа се вършеше от 
неквалифицирани работници по най-примити-
вен начин. Успях да съставя окомерна скица с 
приблизителни мащаби 1:500, която предоста-
вям за публикуване. 

Около основите на параклиса бяха наме-
рени повече от 30 гроба. Старателно прибрах 
костите от всеки в отделен номериран чувал. За 
всички най-голяма изненада беше откриването 
на един гроб само на 2—3 метра от западната 
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стена на параклиса с много запазен скелет и 
два черепа. Привлечени от това голямо 
откритие, на мястото бяха дошли лекари от 
отсрещната болница. След обследване на 
костите те изразиха мнение, че скелетът 
принадлежи на мъж между тридесет и пет и 
четиридесет години. 

За мен нямаше никакво съмнение, че това са 
тленните останки на Васил Левски, че се 
потвърждават думите на Стоян Заимов—ду-
ми, които той цитира, а и ние цитирахме по-
горе." 

„Костите внимателно съхраних в отделен 
чувал, пише по-нататък Запрянов, и те бяха 
пренесени в мазето на Отделението за военни 
музеи, паметници и гробове, което се намира-
ше на старата улица „Владайска" № 5 (сега 
ул. „Димо Хаджидимов")... За това важно 
откритие незабавно докладвах на полк. Коюм-
джиев, но нищо не бе направено за по-
нататъшни проучвания... Полк. Коюмджиев 
признал, че въпросът за гроба на Левски и 
неговите кости е важен, но не направил нищо 
повече и допуснал костите на Левски да 
изгният в избата на музея..." 

И накрая Ал. Запрянов заключава „Сгра-
дата на старата улица „Владайска" № 5 (сега 
„Димо Хаджидимов") трябва да носи знака на 
признателността и обичта: паметна плоча с 
барелеф и стих от Вазов, изписан със златни 
букви." 

Трябва определено да се каже, че данните 
от тези разкопки особено в светлината на 
разказаното от очевидеца Стоян Маринов са 
не просто интригуващи, а направо вълнуващи. 
Защото наистина нищо по-логично няма от 
това, че главата на Бенковски, вместо да се 
заравя някъде самотна, да е била поставена в 
гроба на Левски. В случая е изключено да се 
мисли, че Левски ще е бил погребан в чужд, по-
стар гроб, та от стария гроб са сложили и 
черепа до него. Освен това при такива случаи 
не се поставя само черепът от стария гроб, а и 
някои от останалите кости. Така че тук изобщо 
не може да се говори за гроб с вторично 
погребение в истинския смисъл на думата. 
Всичко това придава голяма вероятност на 
изказаното предположение от Запрянов, че на 
това място, близо до параклиса, действително 
е открит гробът на Левски. И наистина 
впечатляващо е съвпадението на мястото на 
тази находка с описанията, дадени от Ст. Ма-
ринов и Ал. Тилев. Първият пише, че погребе-
нието е станало „на западния край на гроби-
щата, зад параклиса", а вторият: „надясно от 
олтарчето му и малко по-назад — на около 
5—6 крачки, значи югозападно от олтарчето". 
И действително, както се вижда от приложе-
ната скица към статията на Запрянов, посоче-
ното от него място на открития гроб с два 
черепа се намира точно там, където посочват и 
двамата автори, единият от които е очевидец. 
Това пълно съвпадение, без да се смята, че то е 
определено от компас, засилва още повече 
убеждението ни, че на това място може 
наистина да е открит гробът на Левски. 

Що се отнася до версията, че Левски е 
погребан в църквата „Св. Петка Самарджий-
ска", тя, от една страна, е несериозна като 
версия, особено в редакцията на Анастасия 
Бокова, а, от друга, категорично е опровергана 
от направените там разкопки през 1956 г. Но 
това може да се докаже само на място в 
присъствието и на други археолози и с 
документацията от разкопките в ръка. 

ІІ. Археологическите данни 
Още сега могат да се кажат няколко думи и 

за резултатите от разкопките, за които Н. Хай-
тов, вземайки за меродавни фалшификациите 
на С. Бобчев и особено на Д. Бучински, говори 
така убедено и категорично и се впуска в 
такива тънки подробности, сякаш не аз, а той е 
присъствувал през цялото време на разкопки-
те. И в колко комични положения може да 
изпадне един автор, когато пише за неща, 
които сам не познава, а се осведомява за тях от 
други лица, решили на всяка цена да докажат 
една наивна легенда и тълкуващи в светлината 
на тази легенда резултатите от разкопките. 
Н.Хайтов великодушно заявява: „Няма да 
правим догатки, дали Ст. Михайлов е чел 
внимателно Дневника на Джингов, когато е 
писал своите статии, или въпреки това си е 
изработил собствено мнение за дупките." 

Най-напред трябва да кажа две думи за 
Дневника на разкопките, който Н.Хайтов 
нарича, не знам защо, Дневник на Джингов. 
Трябва веднага да кажа, че това е оригинал-
ният и единствен Дневник на разкопките и това. 
че той е писан от Джингов, съвсем не означава, 
че Дневникът не е на ръководителя на разкоп-
ките, а, по-общо казано — на целия колектив. 
Тук имам предвид и участието на С. Бобчев. 
По всичко, което е записано в този Дневник, не 
е имало спор и никакво разногласие. С. Бобчев 
и Д. Бучински, който се занимаваше с разкри-
ване на стенописите, възприеха тезата на 
проф. Гяуров, че разкритият скелет в северната 
половина на олтара е на Левски, едва 23 
години след завършването на разкопките в 
станаха причина за разюздана кампания в 
пресата в подкрепа на това тяхно становище, 
както се вижда, късно осъзнато. 

Н. Хайтов нарича моите аргументи „моно-
тонно-патетични повторения". На един писа-
тел може и да са позволени такива язвителни 
изрази, но когато един автор се докосва до 
научни постановки и въпроси, такъв език е 
непристоен, па бил авторът и писател. Защото 
моите аргументи не се измислят, за да бъдат 
все нови и да не се повтарят. И хиляда пъти да 
се повторят, те ще бъдат все същите и ще бъдат 
повтаряни толкова пъти, колкото предизвика-
телства се появат против научно установените 
факти при разкопките във и около църквата 
„Св. Петка Самарджийска". И ако при това 
многократно повторение се получи монотон-
ност и скука, вината не ще бъде моя. А що се 
отнася до патетиката, такава в моите писания 
няма, а и в науката това не е прието. То е  
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свойствено за жаргона на журналисти и 
писатели. Но да минем по-нататък и да се 
спрем на въпросите по същество. 

Завидно старание авторът е положил, за да 
обори един от моите второстепенни аргумен-
ти— въпроса за значението, което могат да 
имат откритите гнезда от фундиране с колове 
под абсидния зид, като по този въпрос той 
открива противоречие у мен. Привидно такова 
противоречие наистина съществува, но само 
привидно. Тук трябва да поясня най-напред, че 
дупките от колове като технически прийом за 
изграждане основите на една сграда не са 
.новости. Те се срещат от античността, та до 
Средновековието, па дори и по-късно. Добре е 
известна и дълбочината на гнездата, останала 
след изгниване на пилотите. Тази дълбочина, 
респ. дължината на пилотите (коловете), се 
движи някъде между 0,50—0,70т и в никакъв 
случай до 2,00 т, както мисли Хайтов. Трябва 
да кажа, че и опит не е правен да се измерва 
дълбочината на дупките. И като съм писал, че 
те са засипани, имал съм предвид, че те 
отчасти са запълнени от срутване, предизвика-
но от налягането, което упражнява каменният 
зид, който лежи отгоре. Горе обаче те не бяха 
запълнени, иначе нямаше да личат и ние 
изобщо нямаше да ги открием. Н. Хайтов 
прави някакви тънки сметки, като изчислява в 
кубически дециметри тяхното съдържание, все 
едно, че в тях се налива пясък. Но пръстта, 
която се копае, не прилича на пясък. Тя се 
копае на по-големи или по-малки буци и 
съвсем естествено при копаене за гроб тези 
буци ще затиснат дупките само отгоре на 
известна дълбочина, без да ги запълнят целите. 
Това съм имал предвид, когато на друго 
място съм казал, че дупките не са запълнени, 
защото там не е копано на тази дълбочина, 
откакто е построена църквата. Увлечен в 
дребнави сметки, авторът изчислява и кубату-
рата на „дупката", в която са стояли стъпалата. 
Тя била с размери 25/25/30 ст. Човек би 
помислил, че Хайтов е имал възможност лично 
да я премери на място. А истината е, че такава 
дупка изобщо не съществува и естествено не е 
отбелязана и в Дневника. И как ли може да се 
открие такава дупка, след като, за да не се 
наруши здравината на църковния зид, там 
въобще не е копано? Това е само безпочвено 
предположение на арх. С. Бобчев, изразено в 
негова скица, направена по памет много след 
завършване на разкопките. Това е явна фалши-
викация и тя не е случайна. Направена е, за да 
се докаже, че скелетът е по-късен от античната 
стена, без с това обаче да се доказва, че той е 
по-късен и от църквата, което всъщност трябва 
да се докаже. При това при разкопките, а и при 
консервацията на паметника не са открити най-
долните части на крайниците по простата 
причина, че там не е копано. По всичко 
изглежда, че те са разрушени при един от 
извършените тук строежи. 

И за да ме изобличи докрай, Н.Хайтов 
цитира следния пасаж от Дневника: „.. .В 
олтара. Постави се на място олтарният камък. 

Разкриха се още две дупки от фундирането на 
основите, които минават точно през крайни-
ците, левият—коляното, а десният—малко 
над него" (с. 67). Сам Хайтов го е казал: 
„Изразът е ясен и категоричен", и чудно е как 
не е могъл да го разбере. Противно на това, 
което е записано в Дневника, той твърди, както 
е в потвърждение на неговата теза, че дупките 
(разбирай коловете от фундирането) не мина-
вали „точно през крайниците", а под тях, с 
което иска да докаже, че трупът е бил 
положен върху тези дупки от изгнили вече 
колове. 

Направо смайваща е упоритостта на автора 
да спори по този, както и по много други 
въпроси с археолозите, които на място са 
наблюдавали и фиксирали както в описанието, 
така и графично в Дневника фактическото 
положение. На въпроса за гнездата на фунди-
рането на основите на абсидата на църквата ще 
се спра по-нататък. 

Голям въпрос се поставя и във връзка с 
някакви си телени копчета, измислени, и то 
много късно, от Д. Бучински. Тук се цитира и 
някакъв Дневник на С. Бобчев. Трябва опреде-
лено да кажа, че при археологическите разкоп-
ки се води само един дневник и той е 
единственият официален документ. Ако някой 
си води частен дневник, скришом от ръково-
дителя на разкопките, това означава, че той 
прави това с умисъл да изопачава фактите. 
Когато на разкопките възникне някакъв спор, 
той се обсъжда от колектива и надлежно се 
отразява в дневника. Такива спорове в колек-
тива, който извършваше разкопките, никога не 
е имало. Единствен, който лансира и защища-
ваше тогава тезата, че е открит гробът на 
Левски, беше проф. Хр. Гяуров. С. Бобчев и 
Д. Бучински възприеха тази теза едва през 
1978—1979г. Що се отнася до телените копче-
та, такива не са намерени в гроба в северната 
половина на олтара, иначе те безусловно щяха 
да бъдат отбелязани в Дневника, както са 
отбелязани други, открити в друг гроб в 
църквата. Нещо повече, ако това беше вярно, 
сам С. Бобчев нямаше изрично да подчертава 
в първата си статия в сп. „София", че в гроба не 
се намериха никакви находки. За тях той писа 
след Д. Бучински, който ги измисли, както 
приблизително по същото време (някъде около 
1956 г., когато се строеше центърът на града) 
той фалшифицира една плочка с рисунка на 
конник, като искаше да ни заблуди, че е открил 
копие на Мадарския конник. 

Н. Хайтов, доверявайки се напълно на 
Д. Бучински, на свой ред се стреми с разни 
цитати да докаже, че в античния зид имало 
дупка, или както Д. Бучински я нарича, 
„длабка", в която били поставени стъпалата на 
покойника. Това е абсолютно невярно. Долните 
крайници на скелета не опираха, или поточно, 
не влизаха навътре в античния зид, а се 
подвираха под основите на абсидния зид, 
както е отбелязано и в Дневника на разкопките. 
Но, както посочих вече, точно този текст от 
Дневника Н. Хайтов е изтълкувал съвсем по- 
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грешно, та вместо за основи над скелета той 
говори за дупки под крайниците. Като доказа-
телство за наличието на „дупка" или „длабка" 
в античната стена Н.Хайтов цитира скица на 
С. Бобчев от личния му архив. Буди недоуме-
ние обстоятелството, че заснемането, направе-
но от С. Бобчев, се намира в личния му архив. 
И тук има нещо нередно, защото Бобчев беше 
назначен не за зам.-ръководител, както пише 
Хайтов, а за отговорник по графичното 
заснемане на разкопките и на архитектурния 
ансамбъл. И в тази своя функция той бе 
длъжен да предаде за съхранение в Археологи-
ческия институт всички свои заснемания, както 
бе предаден там и Дневникът на разкопките. 
Между впрочем в тези скици, правени в 
повечето случаи с молив и неизчертани оконча-
телно с туш, както се полага, са допуснати 
много грешки, които и сега могат да се 
открият, ако се отиде на място. Такива скици е 
правил и Д. Бучински, които гъмжат от 
неточности. В една от тях например скелетът е 
дълъг над два метра, подобна грешка има и в 
една от скиците на С. Бобчев. 

Вече посочих един пример, как превратно 
може да се изтълкува един ясен текст, когато 
авторът е предубеден и осведомен от злонаме-
рени информатори, а сам и понятие няма от 
действителното положение, установено при 
разкопките. Ето какво пише на друго място 
Н.Хайтов: „Ето как двете скици на Бобчев и 
Джингов, изработени независимо една от 
друга, съчетани с „показанията" на Д. Бучин-
ски, документират по един безспорен начин, че 
долните крайници на скелет № 95 са минали 
под тухленото стъпало върху две дупки от 
изгнили колове под него, за да навлязат в 
античния зид." За стойността на скиците, 
впрочем крайно небрежни, на С. Бобчев и 
Д. Бучински вече казах. Че долните крайници 
не са минавали над две дупки от изгнили 
колове, също казах. Остава да разгледаме 
въпроса за отношението на двете дупки към 
античния зид. В една скица на С. Бобчев, от 
която притежавам копие, това положение не е 
ясно. Затова пък много ясна е скицата на 
Д. Бучински, чиито показания се смятат за най-
меродавни. В неговата скица скелетът е дълъг 
над два метра, като само стъпалата са 
поставени в гнездо, изкопано в античния зид. 
Долните крайници не минават нито през, нито 
над никакви пилоти, тъй като пилотите се 
свързват само с основите на църквата в 
абсидната й част. А сега според Н. Хайтов 
излиза, че крайниците минават над двете 
гнезда от пилоти, продължават под основите 
на абсидата и чак тогава навлизат в изкопана-
та дупка в античния зид. Ако това би било 
истина, как ли трябва да се е мъчил този, който 
е копал гроба, да се подвира над зида на 
абсидата, за да намери античния зид, да 
изкопае дупка и там да положи стъпалата на 
покойника. Всеки нормален човек ще се запита 
за какво е била необходима тази мъка, защо е 
трябвало краката на покойника не само да се 

подвират под основите на абсидата, но и 
непременно да се поставят в изкопана дупка в 
античния зид, когато поне това вкопаване 
можеше да се избегне, тъй като античният зид 
е много здрав и това е една трудоемка работа, 
съвсем неоправдана за едно погребение, което 
се върши тайно и набързо. 

Въз основа на сложни процедури и на 
прилагането на просто тройно правило от 
математиката д-р Йордан Йорданов от Инсти-
тута по морфология при БАН бил установил, 
съобщава Хайтов, че „ръстът на скелет № 95 
възлиза на 172,60 ст, или средно 172ст". И без 
тези сложни изчисления бихме могли да 
приемем този ръст за Левски, макар че от 
снимките, с които разполагаме за него, той се е 
запечатал в нашето съзнание като едър мъж, а 
мярката 172 е за среден ръст. Но това не е чак 
толкова важно. Важното в случая е това, което 
е отбелязано в Дневника на разкопките—ске-
летът излиза с 1ш пред абсидния зид. 
Следователно независимо от това, има ли 
гнездо за краката в античния зид, или няма, 
едно е несъмнено — 72 ст от долните крайници 
отиват под основите на абсидата. Никой от 
моите опоненти не може да обясни защо е било 
нужно това толкова дълбоко подпъхване под 
основите. И понеже разумен отговор на този 
въпрос не може да се даде, тези, които се 
опитват да обяснят това положение, не могат 
да постигнат нищо друго, освен да стигнат до 
неверни и дори до смехотворни заключения. 
Невярно е обяснението на С. Бобчев, а сме-
хотворно—това на Д. Бучински. 

Така С. Бобчев твърди, че погребението 
било събрано „в тясното пространство на 
абсидата" (в. „Пулс", 28. IV. 1981 г.), а макси-
малният размер на това пространство е почти 
3 т. Това поне всеки може да премери. Сложни 
изчисления не се изискват. По този въпрос 
Д. Бучински пише: „Отгоре на пода, над 
главата на покойника, имаше напречна греда 
за заковаване дъските на пода..., но тъй като 
тялото е било по-дълго, за да не прережат 
гредата и за да не поругават мъртвеца, като 
всеки ден стъпват на мястото, дето е главата 
му, изкопават място в ронливия зид и пъхат 
част от краката,  незамазани с  хоросан" 
(в. „Пулс", 10. III. 1981 г.). Чете човек и се чуди 
мислил ли е авторът, когато е писал тези 
редове. Да оставим настрана въпроса, че 
дъсченият под на църквата е съвсем нов, макар 
че дори и само това съображение е достатъчно, 
за да бъде оборен авторът. Човек с право се 
пита как е могъл този самозван участник в 
разкопките да стигне до едно толкова абсурдно 
заключение и да твърди, че когато трупът се 
измества на изток, навътре под основите на 
църквата, тогава се избягвало поругаването на 
мъртвеца, като чрез това изтегляне на изток не 
се позволявало да се тъпче главата му. Но 
нима и за най-простия не е ясно, че за да не се 
стъпва върху главата, трупът е трябвало да 
бъде изтеглен на запад, под измислената от 
Д. Бучински греда, която като част от олтар- 
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ната преграда или иконостаса е много по на 
запад, та изобщо не е необходимо да се 
подвира там главата. Това абсурдно положе-
ние Бучински илюстрира и чрез чертеж, като 
разтяга скелета, за да опре и в античния зид, и 
в гредата на повече от 2,5 т .  Повтарям, 
Д. Бучински не е мислил, когато е писал, 
иначе той не можеше да не разбере това, което 
всеки друг би лесно разбрал, а именно, че с 
изтеглянето на трупа в източна посока се 
получава всъщност точно това, което уж 
трябва да се избегне—да не се тъпче главата 
на покойника. Сега фактически главата се 
намира там, където свещениците постоянно 
обикалят и следователно постоянно тъпчат 
тази глава и по израза на автора „поругават" 
тялото на Апостола. Тази галиматия в разсъж-
денията на Бучински не би се получила, ако той 
не бе се заел с неблаговидната задача да 
опровергава очевидни факти по толкова неубе-
дителен и наивен начин. Но от тези, които не 
признават или преиначават фактите, установе-
ни при разкопките, друго и не може да се 
очаква, тъй като нищо сериозно те не могат да 
противопоставят на тези факти. От Д. Бучин-
ски това обяснение премина у С. Бобчев 
(в. „Пулс", 28. IV. 1981 г.). 

Със съжаление трябва да констатираме, че 
Н.Хайтов е скаран и с етиката. Става въпрос 
за това, че той цитира дълги пасажи от моя 
непубликувана статия (същата, която се потули 
в редакцията на в. „Литературен фронт"). 
Чудно е как той се е сдобил с нея, след като на 
мен ми се каза, че никъде не могат да я 
открият, а ето, че за Хайтов, а преди това за 
един друг сътрудник на вестника тя е налице. 
Разрешение за използуване на моята статия 
никому не съм давал. Оставям на други да 
преценят как се квалифицира едно такова 
деяние. Във всеки случай от цитираните 
пасажи не се отказвам нито на йота. Нито пък 
мога да се съглася с объркания коментар на 
автора. Ще си позволя да цитирам. Той пише, 
че на една публикувана от мен снимка 
„наистина добре личи как долните крайници на 
скелет № 95 изчезват от под таза надолу под 
някакъв зид, но проф. Михайлов е пропуснал 
да обясни, че тази снимка е направена на 31 
май... А на 31 май долните крайници на скелет 
№ 95 все още не са били разкрити и са били така 
невидими, както и при започването на разкоп-
ките" (с. 76). Но какво значение има дали 
крайниците са разкрити или неразкрити, след 
като от снимката е ясно по признанието на 
самия Хайтов, че от таза надолу костите на 
скелета „изчезват под някакъв зид"? А защо 
„някакъв", нима не е ясно, че това е абсидният 
зид? 

Още в началото на своето пространно 
изложение Н. Хайтов казва няколко истини, на 
които впоследствие или ще си противоречи, 
или няма да бъде последователен. Ето какво 
пише:   „На   31   май   1956г __    по   време   на 
разкопки в олтара на църквата „Св. Петка 
Самарджийска"...   археолозите   попадат   на 

скелет, долните крайници на който до над 
коленете се оказват под основите на олтарния 
зид. При разчистването на пръстта около 
скелета не се намират никакви вещи или 
предмети, никакви следи от ковчег и гробни 
принадлежности... Находката едва ли щеше да 
събуди някакъв особен интерес, ако намиране-
то й не съвпадаше с една публикация във 
в. „Мир" от 6. III. 1937 г. под заглавие „Де са 
костите на Левски", в която се твърди, че 
обесеният през февруари 1873 г. Апостол на 
свободата е бил изровен от гробищата и 
препогребан в олтара на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" (с. 7). 

Тук всичко казано е вярно. Но пита се защо 
авторът със същото пристрастие и обективност 
не разгледа и другите версии за местонахожде-
нието на гроба на Левски? Отговорът е ясен: 
защото той си е поставил за цел да докаже на 
всяка цена именно версията, че Апостола е 
погребан в църквата „Св. Петка Самарджий-
ска", въпреки че тази версия е най-несъстоя-
телната като разказ, а на всичко отгоре и 
документално опровергана от извършените в 
църквата разкопки. По-горе видяхме с какви 
подробности е описано погребението на Лев-
ски от единствения очевидец, който при това 
сам е написал спомените си, а не са преразка-
зани от второ и трето лице, както е при 
версията, към която сега се присъединява и 
Н. Хайтов. Това е разказът на очевидеца Стоян 
Маринов. Този разказ не само че е сто пъти по-
убедителен, но и се покрива с едно съвпадение, 
на свой ред далеч по-убедително и от никого 
неопровергано досета. Става дума за съобще-
нието на Александър Запрянов. Както видяхме, 
при разкопки, проведени от неспециалисти, е 
открит гроб до абсидата на гробничния 
параклис, чиито основи са били разкрити също 
тогава. Местоположението на този гроб на-
пълно съвпада с посочването на Ст. Маринов — 
гроб към западната страна на параклиса. И 
нещо повече, в този гроб се откриват два 
черепа. Този уникален случай може да се 
обясни, като се свърже, както прави и Запря-
нов, със свидетелството на апостола Стоян 
Заимов, който категорично твърди, че на това 
място са погребани Левски и главата на 
Бенковски. Той не посочва изрично, че главата 
на Бенковски е била заровена в гроба на 
Левски, но откритият уникален гроб с две 
глави неминуемо ни навежда на тази мисъл. 
З.Стоянов също твърди, че в тези гробища е 
била погребана и главата на Бенковски. И 
нищо чудно, ако три години след кончината на 
Апостола главата на Бенковски не е била 
заровена къде и да е. Много приемливо е тя да 
е била поставена в гроба на Левски и може би 
тъкмо затова Ст. Заимов с такава настойчи-
вост твърди, че главата на Бенковски е 
погребана там, където е погребан и Левски — 
именно до параклиса в гробищата западно от 
града. 

Фактът, че Н. Хайтов не е отдал дължимото 
внимание на разказа на очевидеца Ст. Мари- 
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нов, а е възприел пълния с противоречия 
невероятен разказ, приписван на Ботевия 
четник Илия Лазаров от неговата 85-годишна 
жена — баба Мария, и от 71-годишната му 
дъщеря Анастасия Бокова само защото в 
църквата „Св. Петка Самарджийска" е открит 
гроб, и то не един, а три, показва, че той 
проявява непростим субективизъм, като де-
бело подчертава това, което е изгодно за 
неговата теза (всъщност тезата на проф. Хр. 
Гяуров), и напълно отминава или споменава 
само под сурдинка онова, което противоречи 
на възприетата от него най-несъстоятелна 
версия за гроба на Левски. 

Правейки тези критични бележки, аз съм 
далеч от мисълта, че съм установил къде е 
гробът на Апостола. Въпреки всички свидетел-
ства на очевидци и съвременници, на които 
единствено би трябвало да се вярва, въпросът 
за това, къде се намира гробът на Левски, в ни 
най-малка степен не може да се смята за 
решен. Това съвсем не означава обаче, че едни 
от съществуващите версии не са по-убедителни 
от други. С други думи, отнасяйки се критично 
към всичко писано и всичко казано за погребе-
нието и гроба на Левски, ние можем засега да 
боравим само с вероятности. И сега въпросът е 
коя от всички известни версии е най-вероятна. 
Първоначално уклончиво приех, че най-близо 
до ума е Левски да е погребан някъде в района 
на бесилката, т. е. на изток от града, тъй като и 
там е имало някакви гробища. Сега съм 
склонен да променя това свое мнение и за по-
вероятно смятам, че гробът се е намирал при 
гробищния параклис в района на някогашната 
Окръжна сметна палата (сега седалище на 
НАПС). Идвам до това убеждение, понеже 
вярвам повече на един очевидец, описал така 
картинно и убедително целия път, по който е 
минала траурната кола, а също и на апостоли-
те Ст. Заимов и 3. Стоянов, съвременници на 
събитието и най-активни участници в рево-
люционните борби, отколкото на съмнителни 
свидетелства, предавани от уста на уста и 
превърнали се в наивни легенди, какъвто е 
например разказът на Анастасия Бокова, 
предаден ни от проф. Хр. Гяуров. 

Очевидно, надценявайки своите възможно-
сти, авторът на „Диви разкази" без ни най-
малка задръжка ми предава урок по археоло-
гия: учи ме как се копае, как се документира, 
как се правят заключения въз основа на 
откритите при разкопки материали. Остава аз 
да почна да уча как се пише и даже как се 
чете по неговия израз „внимателно", за да не 
допуска превратни тълкувания на съвсем 
прости и ясни изрази, когато непозволено 
ползува мои непечатани трудове. Но това не 
бих направил, въпреки че в конкретния случай 
имам пълното основание за това. Но няма да 
го направя, защото си знам мястото, аз съм 
археолог, а не писател и фантазията, която ми 
приписва Хайтов, много повече приляга на 
него, отколкото на мен, занимаващ се със 
скучни факти, без никакво украшателство. 

Именно фантазията, дори не въображение- 

то, довежда Хайтов до положението да 
разтегля разказа си и за нещо съвсем просто да 
пълни страниците с празнословие. 

Като се смята за специалист по всичко, той 
се докосва авторитетно и до антропологията, 
като, за да ме опровергае, за кой ли път, си 
служи с противоречивите показания на д-р 
Петър Боев, който първоначално даде пра-
вилна антропологична характеристика на ске-
лета в северната половина на олтара (на 
набедения Левски), а след това след разговор с 
Г. Тахов и очевидно след надлежна обработка 
уклончиво се отказа от първоначалното си 
мнение по този въпрос (в. „Пулс" от 26. V. 1981 
г.). Това отмятане на Боев го доведе до крайно 
заплетено положение на двойнственост и непо-
следователност. Така той пише в цитираната 
статия във в. „Пулс": „Бях въведен на мястото 
на разкопките... Бяха ми показани и други 
скелети, които бяха доста разрушени. Изклю-
чение правеше само един сравнително добре 
запазен, който бе на мъж на около 50 години, 
от динаро-медитерански расов тип, различен 
от расовия тип на Левски... Така че скелетът, 
чиято снимка виждаме в студията на проф. Ст. 
Михайлов, не е бил видян от мен". Но когато 
човек по внушение на други се отрича от 
собственото си мнение, вече отразено в 
печата, естествено може да изпадне и в смешно 
положение, в каквото, за да скрие истината, е 
изпаднал и д-р П. Боев. Така в цитираната 
статия във в. „Пулс" той пише: „Според 
Н. Гайдаров (един юрист-литературовед, който 
също пише за неща, които не знае, Ст. М.), 
който лично анкетира случая и говори с 
Д. Ризов, скелетите са били прибрани наскоро 
след откриването им." И това наистина е така. 
Но тогава, пита се, какво означават следните 
думи на Боев, предадени от Г. Тахов: „Лично 
пред мен и пред юриста-литературовед Никола 
Гайдаров д-р Боев заяви: „Действително ми-
нах през разкопките, но през есента, а скелетът 
е открит през пролетта. В такъв случай мога 
сериозно да се съмнявам, че съм изследвал 
скелет от някакъв втори пласт" (Г. Тахов. 
Костите и „загадката" около тях. — в. „Пулс", 
19. I. 1981 г.). Но как да се обясни този фокус, 
че скелети, разкрити през пролетта, са били 
изследвани на място в църквата през есента, 
след като се знае, че наскоро след разкопава-
нето им те са били прибрани в музея, а на 
всичко отгоре и самите разкопки завършват на 
20 юни? Как е било възможно д-р Боев да бъде 
въведен в църквата през есента, за да прави 
експертиза на скелети, изнесени оттам още 
през пролетта? Наистина незавидно е положе-
нието на човек, решил да изопачи истината, без 
при това да се съобразява с цялата обстановка 
около разкопките. Да не говорим за самото 
съдържание на цитатите, които приведох по-
горе, за т. нар. втори пласт, за това, кой въвел 
д-р Боев и кой не го въвел, всичко това е плод 
не толкова на незнание, макар че този елемент 
също е налице, колкото на умишлено изопача-
ване на действителното положение с цел да се 
опровергае по някакъв начин първоначалното 
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правилно зачлючение на д-р Боев, което 
впрочем съвсем не е решителен аргумент в 
полза на установеното при разкопките поло-
жение, че въпросният гроб, а и всички гробове 
в абсидата са от времето преди построяването 
на църквата. 

Н. Хайтов сякаш с лупа търси в моите 
писания да открие противоречия, за да изрече 
накрая строгата присъда на версирания в 
археологията писател, който се провиква на 
всеослушание: „С научна фантастика ли се 
занимава проф. Михайлов или с археология"? 
(с. 92). Наистина каква смелост! А ето и едно от 
противоречията, което авторът проследява в 
историческа последователност. Става дума за 
това, че на едни места в писаното от мен съм 
застъпвал становището, че скелетът, за който 
спорим, е добре запазен, а в други, че той е 
разложен и че това е най-разрушеният скелет 
между всички открити в църквата. Н. Хайтов, 
очертал се вече като специалист археолог, 
смело заключава: „Изненадваща е смелостта 
на археолога при такъв безспорен, публикуван 
от самия него документ да твърди, че скелетът 
на „набедения Левски" (№95) бил „най-разру-
шеният", „най-разложеният" (с. 82). Всичко 
това е казано с апломб и много авторитетно и 
то наистина щеше да бъде изобличаващо за 
мен, ако беше вярно. Но и този път авторът не 
ме е разбрал или по-вярно ще бъде, ако кажа, 
че съзнателно е акцентирал на нещо, което 
не съм имал предвид. Истината е следната: 
когато пиша, че скелетът е добре запазен, 
дори най-добре запазеният от всички скелети 
в олтара, имам предвид, че от скелета не 
липсва нито една кост, нито че костите са 
разбъркани, както при другите скелети от 
олтара, т.е., че скелетът е цялостно запазен. 
Що се отнася до състоянието на костите му 
обаче, той действително е най-разрушеният 
скелет не само между скелетите от олтара, но и 
между всички скелети, открити във и около 
църквата. В това всеки нагледно може да се 
убеди, като хвърли поглед на обнародваната 
от мен снимка при първоначалната публикация 
на материала в „Изследвания в памет на 
К.Шкорпил" (С, 1961 г., с. 175, обр.6). Добре, 
че я има тази снимка, защото при наличието й 
само хора, лишени от зрение или такива като 
Хайтов, които явно не признават фактите, 
могат сериозно да твърдят, че скелетът не е 
цялостно запазен или че костите му не са 
разложени. Ако такова тотално разложение 
можеше да настъпи за период от 83 години, то 
същата участ щеше да постигне и другите два 
гроба в олтара, а техните кости, макар и 
разместени, се намират в сравнително добро 
състояние и никакви следи от изгниване и 
разложение не личат, въпреки че почвените 
условия тук са навсякъде еднакви. Обяснението 
за това голямо различие в запазеността на 
костите в дадения случай може да бъде само 
едно: скелетът от северната половина на 
олтара е престоял в тази сравнително влажна 
почва много по-дълго време от другите два 

скелета, т.е. той е много по-ранен от тях и 
затова действието на влагата е било по-
дълготрайно. Всичко това е сериозно указание, 
че скелетът в северната половина на олтара е 
най-ранният скелет в олтара. Въпреки че това 
положение е съвършено очевидно, този аргу-
мент за мен не е решаващ. Решителните 
аргументи, документирани при разкопките, се 
изразяват в едно не много сложно изречение, 
което гласи: „В олтара се откриха три човешки 
скелета, затиснати, единият от основите на 
църквата, другият от олтарната трапеза, а при 
третия, който е в южната половина на олтара, 
имаше кости от по-старо погребение." И 
заключението въз основа на тези данни: 
„Всичко това показва, че имаме работа със 
стар некропол" (Ст. Михайлов. За гроба на 
Левски. Легенди и действителност — в. „Пулс" 
от 21. IV. 1981 г.). Към това мога да добавя 
само следното: ако все пак, макар и без капка 
логика, все още може да се проявява безпри-
мерно упорство и да се твърди, че голяма част 
от гроба е изкопана под основите на църквата, 
то нима същото може да се поддържа, макар и 
с двойно по-голямо упорство, за погребението 
под колонката на олтарната трапеза? И ако 
зидът на църквата естествено не се е съборил 
при едно подкопаване за гроб, то същото не 
може да се каже за гроба под олтарната 
трапеза, която при едно подобно подкопаване 
неминуемо би се срутила. Но да допуснем, че и 
това е станало — колоната е паднала или дори 
предварително е била отместена, а след това 
отново е поставена върху гроба. Не е ли ясно 
като бял ден, че в такъв случай сега, при 
разкопаването, ние щяхме да се натъкнем тук 
на един здрав и непокътнат скелет, запазен в 
неговото първоначално положение под нами-
ращата се над него олтарна трапеза, която 
едва ли е допустимо, че е местена след това 
погребение от иманяри или от самите свеще-
ници, за да търсят там, да речем, скрити 
съкровища. 

Не решително доказателство, но все пак 
важно съображение в подкрепа на това, че 
въпросните три погребения не са свързани с 
олтара, и по-общо казано — с църквата, е и 
обстоятелството, че в нито една българска 
църква, било средновековна, било съвременна, 
не е зарегистрирано погребение на мъртвец в 
олтара. Погребения вътре в църквата са се 
допускали само за духовни лица от най-висш 
ранг или за бележити и заслужили миряни, и то 
само в притвора, а в по-редки случаи — в наоса 
или в специални гробнични помещения или 
крипти към църквата. Това правило се е 
спазвало много строго в целия източноправо-
славен свят. Например в древна Русия е 
установена същата картина в 35 проучени 
храма, намиращи се в 14 различни града. Там е 
спазено правилото: колкото се отива в източна 
посока на храма, към източния край на наоса, 
толкова повече оредяват погребенията, и 
обратно—най-често те се срещат в западната 
част на храма, т.е. в притвора. 
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Н. Хайтов, влизащ в ролята на специалист-
археолог, непрекъснато се опитва да ме 
поучава. Той ме изкарва невежа, като ме 
упреква, че не съм правил разлика между 
редовно и нередовно погребение. Но както тук, 
така и почти навсякъде той дори не е 
оригинален, защото черпи сведения ту от 
С. Бобчев, ту от Д. Бучински, когато говори за 
разкопките. В случая той се ползува от 
твърдението на архитекта С. Бобчев. Но С. 
Бобчев никога през живота си не е копал 
гробове от Средновековието и античността, за 
да знае, че погребването на мъртъвци направо 
в гробни ями, без сандъци, е най-обикновеното 
и най-често срещаното явление през тези две 
епохи. Тази проста истина Хайтов можеше да 
научи и от всеки студент, участвувал в 
разкопки на средновековни и антични некро-
поли. Но той говори от позициите на голям 
специалист археолог и къде ти ще седне да се 
консултира с други специалисти и още по-
малко със студенти. В своя подкрепа той 
цитира Д.Маринов, без да държи сметка, че 
Маринов прави съвременни етнографски про-
учвания и следователно казаното от него не 
важи за визираните две епохи — античността и 
Средновековието, а доколкото той би имал 
предвид тези епохи, това би означавало, че той 
не е запознат с резултатите от археологически-
те изследвания в нашата страна. Но каквото и 
да  е  имал  предвид  един  етнограф  като  
Д. Маринов, той не може да опровергае 
огромния веществен материал, свидетелству-
ващ за редовни погребения без ковчези, при 
това християнски, от времето преди падането 
на страната ни под турска власт. 

Достойна за удивление е констатацията, че 
гробната яма не била изкопана водоравно. 
Човек би помислил, че не друг, а сам Хайтов я 
е измервал с нивелир. Това пак са аргументите 
на Д. Бучински, който с това иска да докаже, че 
гробът е копан набързо. Но ако наистина се е 
бързало, кой ще седне да копае и да се подвира 
под основите, та на всичко отгоре и да разбива 
зида? Дали е равно дъното или не, това съвсем 
не означава, че погребението е нередовно. 
Редовността и нередовността се състои в 
полагането на трупа, в изпълнението на 
християнския ритуал при погребването, а не в 
това, дали тези, които са копали гроба, са 
изравнили дъното му или не. Третият сериозен 
аргумент, който сочи Н. Хайтов, е че „гробната 
яма е два пъти по-плитка, отколкото се изисква 
за един редовен гроб" (с. 95). Тук той изпуска 
предвид, че при постройката на църквата, 
колкото и да не е била вкопавана в земята, все 
пак са правени някакви изкопи и теренът 
повече или по-малко е понижен. Впрочем 
посочената сега дълбочина от 0,75 т е напълно 
нормална за един гроб, като се има предвид, от 
една страна, лекото снижаване на терена, а, от 
друга, обстоятелството, че тази дълбочина е 
измерена от най-долния тухлен под на църк-
вата. Въпреки че авторът се осланя на цитати 
от етнографа Д.Маринов, между стотиците и 

дори хиляди гробове, откривани досега у нас, 
няма нито един, който да е с дълбочина два 
метра, както ни уверява този цитиран автор. 

Четвъртият аргумент на Хайтов, с който 
той ме „оборва", е твърдението на д-р 
Йорданов, че „Главата е заемала задно 
странично положение, силно обърната налява 
страна" (с. 95). Всъщност, както може да се 
види и от направената снимка, черепът е 
обърнат наляво в три четвърти—нещо, което 
се дължи на слягането на пръстта и често се 
случва при погребения, засипани с пръст. Що се 
отнася до останалата част от тялото, то тя е 
напълно в нормално положение на мъртвец, 
погребан по християнски. И въз основа на 
такива „аргументи" авторът смело заключава: 
„Всичко това са признаци, че тялото на 
покойника е „сместено" в късата, набързо 
изкопана гробна яма" (с. 95). Да не се повта-
рям: за „тясното" пространство вече казах по-
горе, а най-добре е всеки, който се интересува, 
да посети църквата, която е отворена за 
посещение, и сам на място да се убеди 
наистина ли няма място за погребението на 
един мъртвец, та се е наложила трудната 
операция—да се копае под зида и да се 
разбива стената. Ръцете на покойника са в 
нормално положение—дясната е на гърдите, а 
лявата — на корема. Те невинаги биват скръс-
тени в буквалния смисъл на думата, важното е. 
че са поставени върху тялото, а понякога 
едната изобщо не се поставя там. Примери в 
това отношение има много. Не пиша книга 
като Хайтов, за да е необходимо да се впускам 
в такива- подробности. За това той може да се 
осведоми от други мои колеги, ако не вярва на 
мен. Впрочем тук говоря от личен опит, а не 
само от писаното в научни публикации. 

И пак следва едно заключение, казано с 
апломб и нетърпящо възражение: „Всичко тов^ 
са явни, очебийни и несъмнени белези на 
нередовност" (с. 95). При такива категорични 
заключения питам се дали изобщо има смисъл 
да се спори с автора. Неговият случай ми 
напомня един друг мой опонент, който преди 
години съвсем сериозно твърдеше, че пирами-
дите в Египет са строени от българи. Тогава аз 
онемях и престанах да му възразявам по 
понятни причини. Може би това трябваше да 
направя сега и с Хайтов, но. ..човешка сла-
бост, хванах се на въдицата и ще продължавам 
И така, по-нататък. Оставям настрана и няма 
да коментирам и заключението, изградено 
върху невежеството на автора, че „да се 
нарича при тези факти погребението, свързано 
със скелет № 95, „редовно", не само че не е 
основателно, а направо несериозно" (с. 96) 
Няма що, за Хайтов морето е до колене — той 
гази смело в чужда област, става даже 
арогантен, сигурен, че няма да се удави. 

И постоянно се спекулира с т. нар. Дневник 
на Джингов, т. е. с Дневника на разкопките, 
който е и мой собствен Дневник, където уж 
били отбелязани „всички явни и скрити белези 
на нередовност". И както винаги той се движи 
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по повърхността на нещата, неспособен да 
вникне в тяхната същност. Той цитира по 
непозволен начин следния пасаж от мой труд: 
„В един гроб беше запазен само черепът, който 
се намери източно от олтарния камък, до 
самия зид на абсидата (олтара). Останалата 
част от скелета е била разрушена от основите 
на абсидата" (с. 97). Не зная откъде е взет този 
пасаж, но аз никога не пиша „апсида" с „б", 
както този правопис се въведе от несведущи 
хора с претенция, че знаят чужди езици, без да 
са запознати с етимологията на тази дума и от 
кой език тя е заимствувана. Но това е 
страничен въпрос и ако все пак го зачеквам, то 
е, за да покажа, че Хайтов няма право да 
преиначава думите ми, когато цитира, защото 
аз неслучайно пиша апсида с „п", вместо с „б". 
Но по същество. Не можа ли Хайтов да 
разбере, че ако на едно място казвам, че т. нар. 
Самотен череп може да е от погребение, 
разрушено от зида на църквата, а друг път, в 
същата статия, че този череп може да е и от 
скелета без глава в южната половина на 
олтара, означава че по този въпрос съществува 
известна несигурност. И все пак накрая като 
по-вероятно приех, че той принадлежи именно 
към скелета без глава, който Хайтов нарича 
„Обезглавеният". Той намира противоречие 
между това, което е казано в този цитат, и в 
писаното по този въпрос в Дневника на 
разкопките. В действителност такова противо-
речие няма. В цитирания от Хайтов пасаж съм 
наблегнал, че е открит череп, без да се 
занимавам с неговото състояние. Но когато 
говоря за състоянието на черепа на друго 
място, изрично подчертавам, че до абсидната 
стена е открит „куп кости от човешки череп" и 
на същата страница — „изолиран, разбит че-
реп" (сп. „София", кн. 3, 1980, с. 36). Както се 
вижда, Хайтов подбира това, което му е 
угодно, като при това го възприема повърхно-
стно, а старателно премълчава, където явно не 
е в състояние да насили нещата. И всичко това 
с единствената цел да представи в невярна 
светлина резултатите от разкопките и да 
докаже по този начин недоказуемото, мъчейки 
се със своето неразбиране и с увлечението си по 
една легенда да опровергае научно установени 
факти, надлежно документирани. Противопо-
ставяйки Г. Джингов на мен, той го нарича 
„акуратния Джингов", без дори и да се 
замисли (пък и откъде ли може да знае това), 
че зад този акуратен Джингов стои ръководи-
телят на разкопките, единствен отговорен за 
Дневника, независимо кой го пише. Така че 
този   комплимент   се   отнася   и   за   мен,   и 
фактически за целия колектив. Не разбрал 
моите колебания, които при нашите тълкува-
ния са нещо съвсем естествено, защото ние 
невинаги можем да бъдем така категорични в 
изводите си като Хайтов, той иронично 
заключава: „Излиза според проф. Михайлов, 
че един и същ череп принадлежи на два 
скелета" (с. 97). Но нима е възможно от една 
алтернатива да се вади подобно заключение? 

Явно е — Н.Хайтов си е поставил за цел не 
само да ме опровергае, но и да ме направи 
смешен, без да се усеща, че в много деликатно, 
дори смешно положение е изпаднал самият 
той. Учудващо е неразбирането или по-точно 
съзнателното изопачаване на същността на 
моите мисли, което проявява Н. Хайтов, когато 
на всяка крачка търси у мен противоречия. 
Принуден съм отново да цитирам един мой 
пасаж, цитиран и от него. В една статия във 
в. „Пулс" аз съм писал: „Как е възможно при 
погребението на един обезглавен трупът да 
бъде положен на едно място, а главата на 
съвсем друго" (с. 98). Не може да има съмне-
ние, че при едно подобно погребение трупът и 
главата ще бъдат сложени на едно място. И от 
този цитат авторът вади заключението, че съм 
се бил отметнал от първоначалното си алтер-
нативно заключение, че черепът може да е и от ' 
скелета без глава. Той и тук в сляпото си 
увлечение да оспорва фактите, за да докаже 
една несъстоятелна от научна гледна точка 
теза, не е могъл да разбере, че съвсем не се 
отричам, че черепът при стената може да 
принадлежи към т. нар. Обезглавен, а отричам 
възможността именно той да е на обезглавен. 
Този череп не може да бъде от посочения 
скелет само при положение, че действително се 
касае за погребение на обезглавен човек, нещо, в 
което Н. Хайтов след Г. Тахов е напълно 
убеден. Че това е череп от същия скелет, но не 
на обезглавен, се вижда и от обстоятелството, че 
ако последното беше вярно, т. е., че черепът 
беше на обезглавен индивид, той нямаше да 
стигне до нас в такова жалко състояние, а 
щеше да бъде цялостно запазен. Но истината е 
друга — при постройката на църквата това 
старо погребение е било нарушено, а чере-
път—разбит и отхвърлен до абсидната стена. 
Това най-приемливо обяснение няма да може 
да бъде накърнено от злъчната ирония на 
автора, който пише, че едва ли не съм третирал 
този череп при отместването му като „футболна 
топка" (с. 98). Но ирониите няма да му 
помогнат, защото с иронични подмятания 
факти не се опровергават. Разсъжденията на 
автора около положението на скелета в 
южната половина на олтара и по-точно, че 
едното рамо било по-ниско от другото и че 
покойникът не лежи водоравно по гръб, са 
дилетантски, защото те не държат сметка за 
факта, че скелетът е нарушен при извършения 
на това място строеж и че при такова 
нарушаване костите могат да се намерят във 
всякакво положение. В такива случаи дори е 
трудно да се съди за погребалния ритуал. 
Смехотворно звучи заявлението на Хайтов, че 
този скелет лежи на „калъч". В действителност 
при едни разбъркани кости не е лесно да се 
установи в какво положение е бил първона-
чално трупът. 

Досега авторът все твърдеше, че „самот- • 
ният" череп при абсидната стена е всъщност 
черепът на обезглавения, но ето, че сега (с. 100) 
той  твърди  съвсем  друго.   Той  пише:   „Без 
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никакво внимание са оставени натрошените 
черепни кости „вкуп", открити „почти върху 
лявото рамо на покойника", които едва ли 
могат да бъдат друго, освен остатък от 
отсечената глава на покойника". Но костите 
при рамото и тези при абсидната стена не са от 
един и същ череп, а от два черепа. При това не 
само кости от череп имаше в тази купчина. В 
Дневника на разкопките е записано: „натро-
шени дребни кости в купчина". Такива купчини 
от по-стари погребения са засвидетелствувани 
и в други гробове в църквата (напр. в гробници 
№ I, II, III и IV). Освен това и под самите 
гробници, а и на други места във и около 
църквата се откриваха разхвърлени кости, 
което показва, че на това място е имало старо 
гробище, използувано преди построяването на 
църквата. Скаран с фактите е Н. Хайтов и 
когато задава въпроса: „Възможно ли е 
черепът на Обезглавения да е бил унищожен по 
време на строежа, а самият скелет да е останал 
недокоснат, без нито една костичка разместе-
на" (с. 101). И тук, както навсякъде, авторът 
пише с авторитета на очевидец, сякаш той е 
присъствувал при разкриването. Но истината е 
съвсем друга. Костите на този скелет не са 
всички на първоначалното си място, дори 
някои напълно липсват — напр. долният ляв 
крайник, — унищожени при строежа. По този 
въпрос Н. Хайтов пише така самоуверено и с 
категоричен тон, навярно защото разчита, че 
фотодокументацията е унищожена и никой не е 
в състояние да го опровергае. За негово 
нещастие точно такава снимка е запазена, на 
която ясно се вижда това, което казах за този 
гроб по-горе. Казал съм, писал съм го и пак го 
повтарям: до лявото рамо на скелета имаше 
купчина кости от по-старо погребение. И тези 
кости не са, както твърди Хайтов, само 
черепни кости, а черепните кости, както е 
казано и в Дневника, се намират между другите 
кости от купчината. Но Хайтов вижда в 
Дневника само това, което търси, а когато не го 
намира, по своему преиначава фактите или ги 
премълчава. 

Той също спекулира с това, че съм смятал 
всички гробове за ранновизантийски. Трябва 
определено да кажа, че с датировката на 
гробовете не съм се занимавал по простата 
причина, че откритите находки във и около тях 
не са от естество да ни насочат към едно 
строго определено становище по този въпрос. 
Казал съм най-общо, без да конкретизирам, 
защото нямам никакви основания за една 
абсолютна хронология, че всички гробове са от 
времето преди построяването на църквата, тъй 
като за това не разполагам с точни данни, 
което ще рече, че те се датират най-общо от 
Средновековието и могат да стигнат и до 
ранновизантийската епоха. Никъде не съм 
писал, че гробовете в абсидата са ранновизан-
тийски. Такива могат да бъдат преди всичко 
гробовете, изградени с тухли, каквито срещаме 
и на други места в антична Сердика. 

Все искам да приключа с този „обезглавен" 

и все не мога, защото Хайтов непрекъснато ме 
предизвиква, като обръща с главата надолу 
това, което съм писал. Не мога да отмина 
следния цитат от моята непубликувана статия, 
дадена за печат във в. „Литературен фронт". 
Там съм бил казал: „Скелетът от южната 
половина на олтара е повреден и отместен чак 
до абсидната стена, така че фактически стои 
извън гроба" (с. 101). В случая Н.Хайтов е 
побързал да си послужи с първата редакция на 
една моя статия, в която е допусната машино-
писна грешка, като е изпусната думата „чере-
път"— грешка, която е изправена във втората 
редакция на същата статия, предоставена, 
както и първата, за печат във в. „Литературен 
фронт". В поправената статия е казано: 
„Тогава е бил нарушен и скелетът от южната 
половина на олтара, като черепът му е 
отместен наляво от трупа, чак до абсидната 
стена, и е смачкан." Нима не е ясно от този 
текст, а и от контекста на първата редакция и 
от първичната му публикация, че при строежа 
на църквата е отхвърлен черепът, а не 
скелетът? Но по-изгодно за Н.Хайтов е било 
да каже точно обратното, без дори да се 
съобразява със собствената си иронична забе-
лежка, че „съм ритнал черепа като футболна 
топка" (с. 98). И не вникнал в същината на 
въпроса, той прави следния коментар, който 
заслужава да се цитира: „Не е трудно да се 
подразбере, че когато проф. Михайлов твърди 
за Обезглавения, че е отместен, той има 
предвид, че е отхвърлен по време на строежа на 
църквата от една яма в друга. Но той явно 
надценява нашето въображение и способности 
да си представим как е възможно скелетът на 
един покойник да бъде отхвърлен от една яма в 
друга, без да се превърне в купчина натрошени 
кости. Това не е дюшек — да го ритнеш, без да 
го повредиш, а скелет с над 200 несвързани 
една с друга костички и кости. Как ще бъдат те 
„отместени" или отхвърлени и скелетът да се 
запази цялостен, както четем в Дневника на 
Джингов, без нито една костичка разместена" 
(с. 102). Тук отново т. нар. Дневник на Джингов 
се подхвърля на специална Хайтова редакция, 
като се твърди (и защо не, нали читателите не 
могат да проверят това), че в Дневника уж било 
отбелязано, че скелетът от южната половина 
на олтара бил цялостно запазен. По този 
въпрос всъщност в Дневника нищо подобно не 
е записано. А и тук, както и при други случаи, 
действителното положение е точно обратно на 
това, в което уверява читателите Н. Хайтов. 
Този скелет е нарушен — липсва голяма част от 
левия му долен крайник. Това положение е 
документирано и фотографски. Както се виж-
да, за Хайтов точността при цитирането, а и 
при оценката на археологическите факти няма 
никакво значение. Очевидно той забравя, че не 
пише допълнение към своите „Диви разкази", а 
борави с факти, за установяването на които е 
нужна голяма взискателност. 

Колко   внимателно   е   чел   Дневника   на 
разкопките и колко необмислен е и собстве- 
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ният му текст, се вижда от следното елемен-
тарно противоречие: още в самото начало 
Хайтов съобщава, че скелетът от северната 
половина на олтара (№ 95) бил открит „На 31 
май 1956 г., четвъртък, около 9 часа преди-
обед" (с. 7). Доверчивият читател би си помис-
лил: каква педантична точност — посочен е 
дори часът, нещо, което човек напразно би 
търсил в Дневника, защото там такива подроб-
ности не се отбелязват. А истината е съвсем 
друга — гробът е открит на 30 май, сряда, 
както правилно е посочено на с. 59. Читателят 
обаче не ще бъде в състояние да прецени кое е 
вярното. Такива подробности, разбира се, не са 
чак толкова важни, за да заслужават отбеляз-
ване, но щом авторът държи на такива 
дреболии, той заслужава да му се посочат и 
тези грешки, макар и да са незначителни. При 
това трябва да отбележа, че в моите критични 
бележки се посочват само отделни примери, 
без да е възможно да се спра на всички 
аеточности и извращения в труда на Н.Хай-
тов. За да го опровергая точка по точка, би 
трябвало да напиша труд, много по-голям от 
неговия, особено ако възприема неговия метод 
на писане—да разтеглям повествованието с 
пел да се запълнят нужните за една книга 
страници. 

Не мога да не изразя учудването си, че един 
писател в безпримерната си надменност стига 
до там, че не признава оценката за моята 
работа дори на Секцията за средновековна 
археология. Защото всичко казано и писано от 
Хайтов не се нуждае от доказателство, тъй като 
това казано и писано от него е най-сериозното 
доказателство! 

Н.Хайтов недоумява „Как скелетът под 
престола е бил полуунищожен „при направата 
на църквата", както Ст. Михайлов неуморно 
повтаря, а двата скелета от по-високото 
равнище—№ 95 (на Левски) и на Обезглавеният 
са останали непокътнати? Във въздуха ли са 
висели те, докато зидарите са тъпкали скелета 
под престола?" (с. 103). Цитирам този пасаж, за 
да се види, колко упорит и последователен се 
оказва Хайтов в своите грешки. Той и тук 
подчертава, че скелетът от южната половина 
на олтара бил непокътнат. На този въпрос вече 
съм отговорил, а що се отнася до това, че 
скелетът в северната половина не е засегнат 
при строежа, това е въпрос, на който не може 
да се отговори, защото ние не знаем при 
строежа на църквата точно къде, за какво и на 
каква дълбочина е копано. Важното в случая не 
са тези неизвестни на нас подробности, а 
глобалният факт, че при строежа тук е ровено, 
при което естествено са били засегнати някои 
от намиращите се тук скелети. Но аз имам 
също въпрос към Хайтов: нека той ми 
отговори кога е разрешено погребението под 
престола, след като, по негово дълбоко 
убеждение, гробовете в олтара, в т. ч. и гробът 
под колонката от олтарната трапеза, са от 
времето след построяването на църквата? На 
този въпрос може да се отговори правилно 

само при положение, че гробът под олтарната 
трапеза предшествува построяването на църк-
вата. И това е важното и главното, това е едно 
от най-сериозните доказателства за старин-
ността на гробовете в олтарното пространст-
во, всички останали разсъждения на автора за 
дълбочина на гробовете, които, както се вижда 
и от Дневника, са относителни от.. .до, нямат 
съществено значение пред безспорния и знаме-
нателен факт, че върху два от тези скелети е 
легнала църквата, върху единия—със своите 
основи, а върху другия—с олтарната трапеза. 
Човек наистина изтръпва, да употребя израза 
на Хайтов, когато вижда как този автор не 
разбира главното, а отвлича вниманието на 
читателя, като се губи в най-незначителни 
подробности, които, независимо как ще се 
изтълкуват, нямат съществено значение за 
решаването на главния въпрос, гробовете ли 
предхождат църквата или, обратно, църква-
та—гробовете. 

Н. Хайтов настъпва в археологията все по-
смело и по-смело. И колкото повече навлиза в 
тази непозната нему област, толкова по-
прости и по-лесни му се струват проблемите на 
археологията. В качеството си на суперрецен-
зент той дори стига до заключението, че 
измислените от него, макар и несъществени 
противоречия в моите публикации във връзка с 
църквата „Св. Петка Самарджийска", разколе-
бавали понятието научност на тези мои 
публикации. И пак ми се дават уроци, как се 
датират археологическите паметници. Ако 
това елементарно нещо не съм научил в 
университета и през време на дългогодишната 
си практика, едва ли ще го науча сега от 
Хайтов. Да, наистина съвсем не е достатъчно 
да се датира едно гробище, па дори и отделен 
гроб, само по някакви незначителни парченца 
от стъклени или глинени съдове. Особено 
трудно е това, когато културният пласт, в 
който се намират гробовете, е нарушен, 
какъвто е случаят с гробовете от олтарното 
пространство на църквата „Св. Петка Самар-
джийска". И тъкмо защото липсва ясно 
изразена стратиграфия, а и поради невзрачния 
характер на находките и тяхната хронологиче-
ска неопределеност, говоря само за относи-
телна, но не и за абсолютна хронология, и то 
както на гробовете, така и на самата църква. 
Така че противоречия по същество в моите 
публикации по този въпрос няма, а съществува 
само една неопределеносст поради посочените 
причини. И ако в едни случаи казвам, че 
църквата е издигната навярно през епохата, 
предшествуваща непосредствено падането на 
страната ни под турско владичество, а в 
други, че тя е строена непосредствено след това 
събитие или в началото на XV в., то всичко 
това означава само едно: че църквата е 
датирана все пак в тесни хронологически 
граници. За противоречие тук може да говори 
само един буквоед, който не прониква в 
същността на нещата, а се движи по тяхната 
повърхност. 
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Същата несигурност, и дори още по-
голяма, съществува и по отношение датира-
нето на гробовете. За да открие и тук с лупа 
търсеното противоречие, Хайтов подбира съв-
сем целенасочено такива цитати от моите 
публикации, които изглеждат противоречиви 
само формално, но не и по същество. А 
същността тук е, че гробовете в олтара, а също 
и зиданите са по-ранни от църквата, която е 
изградена върху тях. И това именно, че 
църквата лежи върху тях, е главното и 
решаващо доказателство за една сигурна 
относителна хронология както на църквата, 
така и на гробовете. За тази хронология 
посочвам и други белези, но те не са 
съществени или по-точно не са решаващи. 

Н. Хайтов е подбрал един цитат, в който 
съм казал, че „можем да отнесем зиданите 
гробове, а с тях и останалите погребения към 
ранновизантийската епоха" (с. 91). Но това е 
обща констатация. Никъде обаче не съм писал, 
нито казвал, че трите гроба от# олтара са 
ранновизантийски. Напротив, когато конкре-
тизирам и говоря специално за тях, изрично 
отбелязвам, че „те произхождат от старо 
гробище, съществувало на това място, преди 
да бъде издигната църквата, навярно през 
епохата, предшествуваща непосредствено па-
дането на страната ни под турско робство" 
(Изследвания в памет на Карел Шкорпил. С, 
1961, с. 174). Н.Хайтов е предпочел да цитира 
пасаж, в който се говори най-общо за датира-
нето, а премълчава пасажа, в който изрично 
отбелязвам, че трите гроба от олтара са 
навярно от времето непосредствено преди 
падането на страната ни под турско влади-
чество. Тук няма нищо случайно. Хитроумният 
подбор на цитиране има за цел да втълпи на 
читателя, че смятам всички гробове в църквата 
за ранновизантийски. 

Н. Хайтов се чуди как да отвлече внима-
нието на читателя от главния въпрос — за 
отношението на гробовете към църквата, та се 
захваща с какви ли не странични въпроси: 
измерва кубатури, прави изчисления в санти-
метри, произнася се за дебелината на стените 
на църквата, където също открива противо-
речия, без да подозира, че доколкото ги има, те 
са допуснати от С. Бобчев, назначен специално 
да извършва архитектурни заснемания и други 
технически работи, както гласи заповедта за 
нашето назначаване да извършим разкопки във 
и около църквата „Св. Петка Самарджийска". 
С. Бобчев е архитект и аз естествено съм се 
доверил напълно на неговите чертежи. При 
направени от мен проверки впоследствие обаче 
се оказа, че това доверие не е било напълно 
оправдано. И то не защото Бобчев не беше на 
мястото си или че може да се отричат 
качествата му на добър специалист в своята 
област, а защото на своята преклонна възраст 
той изпадна изцяло под влиянието на Д. Бу-
чински, както дадох примери по-горе, и на 
някои други лица, които бяха твърдо решили 
да докажат невероятната версия на Анастасия 

Джагарова с риск да опорочат резултатите от 
проведените археологически разкопки. 

Невярно е твърдението, че основите на 
църквата били изградени от „един много 
твърд, наподобяващ бетона хоросан". Поне 
там, където аз направих дълбок сондаж — при 
южната стена отвътре — не беше така. Там 
основите бяха „на сухо" и това беше един вид 
дренаж, предназначен да се избегне просмук-
ването на влагата по стените. Такъв хоросан не 
се откри и при скелета, чиито долни крайници 
бяха подврени, и по-точно казано, затиснати 
от основите на църквата, скелета в северната 
половина на олтарното пространство. Това 
положение е отбелязано и в Дневника със 
следните думи: „В централната част на кораба 
се копае в дълбочина покрай зида (под 
църквата)... На 223 ст излезе вода. Оттук 
надолу зидът продължава без спойка от 
хоросан" (с. 71 от Дневника). 

Излишно е да споря с Хайтов за това, колко 
гроба са открити в църквата. Това сигурно по-
добре знаят разкопвачите, отколкото той може 
да знае, пък и в Дневника всичко е документи-
рано. Но и тук има място за известно 
колебание, доколкото невинаги може със 
сигурност да се установи кога се касае за 
разрушено погребение и кога за разпръснати 
във и около сигурните гробове кости. Така 
скелет без зидан гроб се откри в югоизточния 
ъгъл на притвора, до самия зидан гроб № IV. 
Подобно погребение имаше и до зидан гроб 
№ III в югозападния ъгъл на наоса, но от моя 
страна това е пропуск, че този ямен гроб не е 
отбелязан в Дневника. Но ще повторя и ще 
потретя: пропуски от подобно естество не 
могат да попречат за решаването на основния 
въпрос за връзката между гробове и църква. В 
случая важното е да се отбележи, че не само в 
олтара, но и на други места във и около 
църквата има гробове в ями, които несъмнено 
са от същото време, от което са и трите гроба в 
олтарното пространство. А тези от това 
пространство, както дори и фотографски, а не 
само описателно е установено, са гробове, 
предшествуващи изграждането на църквата. 
Така че по аналогия и другите ямни гробове по 
всяка вероятност са от същото време, без 
разбира се, да се изключва възможността 
някой от тях да е и от по-ново време, но, както 
казахме, сигурни данни за такава точна 
датировка не притежаваме. Дори и да разпо-
лагахме с някои датиращи материали, пак не 
бихме могли да определим точната година, 
когато са извършени погребенията, предвид на 
това, че пластовете са разбъркани очевидно 
при строежа на църквата и много от гробовете 
са нарушени и костите повече или по-малко 
разместени. А че се касае за старо гробище на 
това място независимо от възклицанията, че 
такива гробове не могло да има вътре в града, 
се вижда дори от простия факт, че не само при 
гроба в южната половина на олтара, но и в 
други гробове, включително и при зиданите, 
има приложени кости от по-стари погребения, 
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което свидетелствува, че гробовете — и зида-
ните, и ямните — са били многократно изпол-
зувани. Д. Бучински обявява всички гробове за 
късни — по-късни от църквата. Това, че стена-
та, която разделя притвора от наоса, лежи 
почти по средата на гроба, като едната 
половина остава в наоса, а другата в притво-
ра— едно разположение, което и сега може да 
се види на мястото,—не прави никакво 
впечатление на този автор. Не зная дали това е 
писал някъде, но пред мен той се опита да 
обясни този факт, допускайки, че стената, 
която минава отгоре над гроба, е нова. На 
пръв поглед това е така, тъй като на това 
място сега се издига една напълно съвременна 
бетонна стена. Но това твърдение на Бучински 
не може да мине, защото за щастие, запазени 
са старите основи на тази стена, която и 
първоначално, както и сега е разделяла 
притвора от наоса. 

Н. Хайтов авторитетно говори за археоло-
гията, дори дава съвети на археолозите, но за 
съжаление не възприема нещата като археолог. 
Археологическите факти, надлежно отразени и 
в Дневника на разкопките, не му правят 
впечатление. И вместо да зачита тези факти, да 
се съобразява с тях, търси несъществуващи 
доводи, рови се в излишни подробности, търси 
и намира повърхностни противоречия, а из-
пуска главното. Този негов подход ми напомня 
един анекдот. Когато в разгара на битката 
едно оръдие замлъкнало и престанало да 
стреля и запитали командващия оръдието 
защо престана да се стреля от тази позиция, 
отговорът бил, че за това има пет причини и 
командващият започнал да ги изброява, започ-
вайки с това, че няма барут, но бил тутакси 
прекъснат, защото другите причини вече 
нямали значение. Но в нашия случай Н. Хайтов 
залага тъкмо на „другите причини", а изпуска 
най-съществената и най-решителната, която 
тук е като барута за оръдието, престанало да 
стреля. Но всички негови разсъждения, лирич-
ни отклонения, иронични подмятания и дори 
косвени обиди в професионална некомпетент-
ност, взети заедно, не струват колкото един-
единствен факт, установен твърдо при разкоп-
ките. Този знаменателен факт е погребението 
под колонката на олтарната трапеза. И вместо 
да се занимава с него и да го обясни и с това да 
ме опровергае, той предпочита да спори с мен, 
за това, дали е имало или не гробове в центъра 
на града, и да ме поучава, че гробищата 
(некрополите) били вън от града. А той не 
знае, че тази практика има своето историческо 
развитие и че колкото и невероятно за Хайтов 
да изглежда това, погребения са ставали и в 
близост до самите жилища. Но да не се 
впускаме в подробности. Защо през Среднове-
ковието (а не непременно през ранно византий-
ската епоха, както на всяка стъпка ми приписва 
Хайтов) са се извършвали погребения в 
центъра на града, не може да се отговори със 
сигурност. Възможно е тогава в даден период 
от време центърът на града да не е съвпадал с 

днешния център и с центъра на римска 
Сердика. Но така или иначе фактът, че не 
можем да си обясним този случай, съвсем не 
означава, че трябва да се отрича, че църквата 
„Св. Петка Самарджийска" е върху стари 
римски основи и върху стари гробове, нами-
ращи се в културния пласт над основите. Дали 
заслужава гробовете, ако те са малобройни, да 
се наричат гробище или некропол, това е друг 
и в случая съвсем не важен въпрос. Не може да 
се отрича обаче записаното в Дневника на 
разкопките, където четем, че „долната част на 
скелета, от таза надолу (двата долни крайни-
ци) лежи под основите на зида" (Дневник, 
с. 35). С никакви увъртания и странични 
съображения не може също да се отрече това, 
което е отбелязано в Дневника за скелета под 
олтарната трапеза. Този пасаж гласи: „Отме-
сти се олтарният камък. В чернозема се 
намериха I камъни и парчета от стари тухли и 
кости (№ 101). Под тях — част от скелет от 
редовно погребение (102)" (Дневник, с. 66). От 
това кратко изложение се вижда, че скелетът 
се намира в културен пласт, който се е 
образувал през един дълъг период, имащ за 
долна граница времето, когато били напуснати 
и разрушени античните строежи, чиито основи 
се откриха под църквата, а за горна — време-
то, когато е построена църквата. При това 
положение не е чак толкова необяснимо, че в 
един културен пласт на едно запустяло и 
изоставено място са могли да бъдат извърше-
ни някои погребения. Впрочем такива в София 
се срещат на най-неочаквани места. 

В този така ограничен хронологически 
пласт — примерно между VI—VIII и края на 
XIV—началото на XV в., безспорни са две 
неща: първо, гробът под олтарната трапеза, 
който е в този пласт, не може да предхожда 
античния строеж на това място, тъй като при 
наличието на използуваем строеж е невъзмож-
но да се образува културен пласт с рушевини 
от строителни материали. Такъв пласт се 
образува само след разрушаването на сграда-
та. На второ място, гробът не може да бъде и 
след построяването на църквата, защото при 
положението, което заема скелетът по отноше-
ние на олтарната трапеза, това е невъзможно. 
За един археолог, който знае какво е страти-
графия, тези неща са пределно ясни и никога не 
биха се изписали толкова страници, колкото се 
изписаха сега само от мен (а за страниците на 
Хайтов да не говорим), въпреки очевидните 
факти. Но оказва се, че тези факти не 
задоволяват писателя и затова той изобщо не 
им обръща никакво внимание, като дава 
повече вяра на легендите, и то, както посочих, 
на една от тях — най-неубедителната. Като 
писател, разбира се, Хайтов има право да си 
служи с едно по-свободно интерпретиране на 
скучните научно установени факти, където към 
украшателство обикновено не се прибягва. 
Това обаче съвсем не означава, че тези факти 
трябва да се изопачават. Художествената 
окраска не вреди на науката, стига да е спазена 
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мярката. А към тази мярка трябва особено 
внимателно да се отнася автор, който нагазва в 
чужда нему област — в случая в областта на 
археологията. Но Н.Хайтов не е спазил тази 
мярка, надценил е възможностите си и не е 
разбрал най-съществения резултат от разкоп-
ките на църквата „Св. Петка Самарджийска". 

Арх. С. Бобчев, който беше много начетен и 
вещ в архитектурната археология, добре раз-
бираше значението на погребението под олтар-
ната трапеза. Той знаеше, че ако това е вярно, 
други доказателства за ранния характер на 
погребенията в олтара не са необходими. Този 
единствен факт е като барута за оръдието от 
анекдота. И затова, решил на всяка цена да 
защищава невероятния разказ на Анастасия 
Бокова, той по най-категоричен начин и „най-
отговорно", а всъщност най-безотговорно, 
отрече този факт. 

Но за тези, които не се убеждават само от 
един установен при разкопките факт, можем да 
припомним още два, които също са безспор-
ни— това е скелетът в северната половина на 
олтара, който се смята, че е на Левски и който 
от таза надолу лежи под абсидния зид на 
църквата, и вторият подобен пример е зиданият 
гроб № III, който е изцяло под основите на 
стената, която отделя наоса от притвора. При 
наличието на тези примери дори на един 
неверен Тома би станало ясно, че най-малкото 
гробовете от олтара са по-ранни от църквата и 
че нито един от тях не може да бъде на Левски. 
Това не могат да разберат само Н.Хайтов и 
търсачите на сензации. 

А такива разкази, както видяхме, има 
много. И с течение на времето те все повече се 
множат и все повече и повече се разкрасяват. 
Ето и най-новото съчинение, което както 
всички останали претендира за абсолютна 
достоверност. През 1981 г. при мен дойде 
софиянецът Асен Банов, който очевидно под 
влияние на „тайната" около гроба на Левски, 
която тогава вестниците разнасяха из цялата 
страна и обгръщаха гроба едва ли не в някаква 
тайнствена мистика, ми довери също „под 
секрет", че всичко, което тогава се пишеше за 
гроба, няма нищо общо с действителността. 
Всичко е празни приказки, заяви той. Истина-
та, която той непоколебимо вярваше, била, че 
тялото на Левски е било откраднато от 
любовницата му — една монахиня от Сопот-
ския женски метох, и погребано в този метох. 
Въпреки моето настояване да ми каже откъде 
знае тази история, той нищо повече не каза. 
Ето така са съчинени повечето от другите 
разкази, претендиращи също за неоспорима 
достоверност, въпреки че такова качество те не 
притежават дори само поради това, че взаимно 
се изключват. 

Н. Хайтов се очерта като вярващ човек, 
забравяйки, че науката няма нищо общо с 
вярата нито в бога, нито в хорските приказки. 
Така той приема на вяра и дори като 
доказателство наивните разсъждения на Г.Та-
хов, че олтарът на „Св. Петка Самарджийска" 

бил „тайно революционно гробище, а обезгла-
веният скелет—едно от доказателствата за 
неговото съществуване". Той не търси доказа-
телства—самата тази измишльотина за него е 
доказателство. Достатъчно е, че някой го е 
казал и той го възприема безкритично, като 
доказана истина. Въоръжен с тази вяра и 
осланяйки се на доверчивостта на широкия 
кръг читатели, той не само преиначава умиш-
лено писаното в Дневника на разкопките, но 
убеден, че нямам нищо общо с този Дневник, 
наричайки го „Дневника на Джингов", той 
отива до там, че заявява, че всичко, което 
пише, „няма нищо общо с установените в 
Дневника на Джингов факти и въобще с 
науката" (с. 99). Един специалист не би се 
осмелил да произнесе такава присъда. Но за 
Н. Хайтов морето е до колене: колкото повече 
декларативно навлиза в археологията, толкова 
по-смел става. Той не знае, че всичко, което 
съм писал за разкопките на църквата „Св. Петка 
Самарджийска", се основава върху единст-
вения меродавен и официален документ — 
Дневника на разкопките, за който отговаря 
ръководителят. А Хайтов, както вече посочих, 
съвсем сериозно пита дали съм чел внимателно 
„Дневника на Джингов". Само един наивник 
може да зададе такъв въпрос на ръководителя 
на разкопките. 

Н. Хайтов много спекулира с обстоятелст-
вото, че всички, които са писали досега за 
гроба на Левски през последните няколко 
години, били на едно и също мнение — защи-
щавали версията на Илия-Лазаровия род, а 
само аз съм бил против. И това обстоятелство 
също се изтъква като силен аргумент, сякаш в 
науката, както при гласуването, да речем, за 
избирането на един кмет, въпросите се решават 
с болшинство на гласовете или, както в 
миналото—с аргументите на силата вместо 
със силата на аргументите. Моето голямо 
предимство се състои в това, че на произвол-
ните и пълни с противоречия разкази, допъл-
вани и разкрасявани с течение на времето, 
противоставям не други разкази, макар че и 
такива има, които са далеч по-убедителни, а 
факти от археологическо естество, които в 
никой случай не могат да бъдат оборени с 
това, кой какво е казал и преразказал. 

Н. Хайтов не е направил нищо повече от 
това, да преразкаже всичко, което се писа във 
вестниците през последните години за гроба на 
Левски в защита на тезата на проф. Хр. Гяуров. 
Много сериозна опора той вижда и в лицето на 
Д. Бучински и С. Бобчев. Колко несериозни в 
конкретния случай се оказаха тези мои 
сътрудници, се вижда от обстоятелството, че за 
да се присъединят към тезата на Хр. Гяуров с 
голямо закъснение, се решиха на непозволени 
фалшификации: първият—като измисли по-
редната си фалшификация с телените копчета, 
а вторият — като извърши не по-малка 
фалшификация, като направи опит да отрече 
наличието на гроб при олтарната колонка. По 
този въпрос той има смелостта да напише  
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следната патетична декларация: „Заявявам 
най-отговорно, че под престолния камък не 
само че не е имало никакво погребение, но не 
са открити дори отделни останки от човешки 
кости, тъй като както основите, така и 
надземната подпорна колона на трапезата 
останаха непокътнати до края на разкопките" 
(в. „Пулс", 28. IV. 1981 г.). Колко фалшива е 
тази декларация и колко необективен в случая 
е С. Бобчев, личи от данните, съдържащи се в 
Дневника на разкопките, където на 9 юни е 
отбелязано: „Отмести се олтарният камък. В 
чернозема се намериха камъни и парчета от 
стари тухли и кости (№ 101). Под тях част от 
скелет от редовно погребение (№ 102)". А на 
13 юни е записано: „В олтара: постави се на 
място олт. камък." Както се казва, комента-
рите са излишни. 

Опирайки се на такива „свидетелства" и 
възприемайки като чиста монета лавинообраз-
ната кампания в печата по въпроса за гроба на 
Апостола, в която не липсваха най-обидни 
квалификативи към ръководителя на разкоп-
ките, Н. Хайтов обобщи всичко това и сложи, 
както се казва, точка на и-то. Но с това 
отегчително повторение на известни неща и с 
направените от него изопачавания той не 
допринесе с нищо за укрепване на престижа 
си — напротив, много сериозно го накърни. 
Трудът му за гроба на Левски гъмжи от 
некомпетентни преценки, изградени върху гра-
мада от умишлени фалшификации. 

Звучи като парадокс, но така е: Н. Хайтов 
претендира да знае по-добре от ръководителя 
на разкопките колко гроба са открити в 
църквата и къде точно са разположени. По 
този въпрос той пише: „Да не говорим за 
грубата неточност, че от петте зидани гробни-
ци четири са намерени не вътре, в същинската 
част на църквата, както проф. Михайлов твър-
ди, а вън, с изключение на зидан гроб № 3, 
източната част на който е застъпена от 
църковния зид. Освен това от по-късните 
гробове „средновековните", както ги нарича 
той (та какви „средновековни", нали Хайтов 
ме обвинява, че съм смятал всички гробове за 
ранновизантийски?), няма нито един, който да 
е „изцяло" под основите на църквата" (с. 92). И 
тук Н. Хайтов заблуждава читателите. Никъде 
в моите публикации не съм писал, че четири 
зидани гробове са намерени вътре, в същин-
ската част на църквата. Истината, както е 
отбелязано и в Дневника на разкопките, а и на 
чертежа, който обнародва Хайтов, е, че три от 
зиданите гробове са вътре в църквата — два в 
притвора и един по средата между притвора и 
наоса. А в статията, която цитира Хайтов, 
съвсем ясно е казано, че от всичките открити 
гробове три са в олтарното пространство, а 
останалите са „в наоса, притвора и извън 
църквата" (с. 106). Както се вижда, и в този 
случай Н. Хайтов ми приписва собствените си 
извращения, за да може на края да възкликне: 
„Човек недоумява: с научна фантастика ли се 
занимава проф. Михайлов или с археология"? 

(с. 92). Тук му е мястото да запитам: защо 
Хайтов се занимава с неща, които не познава 
от опит, а само е чул да се говори нещо за тях, 
и защо на всичко отгоре, солидно опрян на 
това свое незнание, заема позата на сведущ, 
като си позволява изводи, стигащи до безпре-
цедентна арогантност? Толкова ли е той 
доверчив към това, което му внушават другите 
фалшификатори, защото, както отбелязах, в 
тази книга той няма нищо свое? 

Подведен от вестникаря Г. Тахов и от други 
негови събратя, той с лека ръка обяви църквата 
„Св. Петка Самарджийска" за някакво си 
конспиративно гробище, за „таен софийски 
пантеон" (с. 128), което у Г. Тахов е получило 
редакцията: „своеобразен революционен нек-
ропол" (в. „Пулс", 19. X. 1981 г.).Все в руслото 
на Г. Тахов е писателят Хайтов и когато 
възприема неговата теза, че още през 1868 г. в 
южната половина на олтара на църквата 
„Св. Петка Самарджийска" бил погребан ня-
кой си Гьоре Николчов от Владая, обезглавен 
заради извършеното от него убийство на 
турчин (вж. Д. Пенев. Моите спомени, 55—56). 
И това става пет години преди обесването на 
Левски. Във връзка с това предполагаемо 
погребение стои и въпросът, защо въпреки 
каноничната забрана са извършени погребения 
в олтара. По този въпрос Н. Хайтов пише, като 
и тук всичко обръща наопаки: „Археологът 
пренебрегва обстоятелството (Хайтов се пра-
ви, че не знае, че аз пръв съм изтъкнал това 
обстоятелство), че погребението на Левски в 
олтара на църквата „Св. Петка" е едно свето-
татствено дело, извършено в нарушение както 
на светския, така и на църковния канон" 
(с. 117). Такова безпрецедентно нарушаване не 
съществува никъде в източноправославния 
свят и самият този факт трябваше да подскаже 
на Хайтов и на тези, от които той черпи това 
сведение, че погребване на мъртвец в олтара е 
невъзможно, па бил мъртвецът патриарх, та 
дори и светец. А ето че по логиката на Хайтов 
и неговите вдъхновители това велико престъп-
ление—да се погребе човек в олтара — е 
извършено за един осъден на смърт за 
убийство. Следователно не заради Левски е 
нарушен строгият църковен канон. Но това е 
неудържима теза, съшита с бели конци, 
противоречаща както на археологическите 
данни от разкопките, така и на здравия 
човешки разум. Тезата, че църквата „Св. Петка 
Самарджийска" била превърната в револю-
ционно гробище или в конспиративен таен 
пантеон, е колкото наивна, толкова и несериоз-
на и несъстоятелна от научна гледна точка. 

Все като епигон Хайтов се проявява и 
когато твърди, че погребението в северната 
половина на олтара (№ 95) имало „кримина-
лен характер" (с. 127). И всичко това, защото в 
античния зид имало някаква дупка. Трудно е 
да се отговори каква е връзката между тази 
предполагаема дупка и криминалния характер 
на погребението. Малко е да се каже, че това 
твърдение е невярно, то направо е наивно и 
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абсолютно неприемливо, защото въпросното 
погребение във всяко отношение е редовно, 
извършено по християнски обред. А колко са 
другите произволни твърдения и неточности, 
не е лесно да се изброят. 

Но да оставим настрана разкопките, по 
които по понятни причини Н. Хайтов е в пълно 
неведение. Още по-непростимо е, че той 
допуска груби грешки и там, където като 
писател би трябвало да бъде по-прецизен, 
понеже борави с писмен материал. Ето напри-
мер той известява на читателите, че поп 
Кръстю Стоилов бил свещеник в църквата 
„Св. Петка Самарджийска" (с. 122). Но от 
сведенията, които сам той е ползувал се вижда, 
че поп Кръстю е бил свещеник не в самар-
джийската „Св. Петка", а в „Св. Петка" на 
папукчиите (вж. Хр. Гяуров. Цит. произв., с. 3). 
В случая грешката не е от незнание. Тя е 
допусната съзнателно. Това се вижда от факта, 
че Хайтов преразказва сведението на свещено-
иконом Димитър Андреев и Владимир Поп-
кръстев, записано от проф. Хр. Гяуров, където 
Хайтов умишлено премълчава да спомене, че 
поп Кръстю „постъпва на служба в църквата 
стара „Св. Петка", за която и бил ръкополо-
жен. .., а членове на настоятелството при 
църквата стара „Св. Петка" са били папукчии". 
Нещо повече — членовете на папукчийския 
еснаф „взели решение да го поддържат мате-
риално, за да продължи образованието си и да 
стане свещеник" {Хр. Гяуров. Цит. произв., 
с. 3). При това положение съвсем естествено е, 
че щом папукчийският еснаф изпраща Кръстю 
Стоилов да учи за свещеник, то съвсем 
нормално е да се очаква, че след завършване на 
учението той ще бъде ръкоположен в църквата 
на папукчиите, а не в тази на самарджиите. 
Така че неслучайно църквата, за която е 
ръкоположен Кръстю Стоилов, е наречена 
стара „Св. Петка", макар и с неправилно 
поставени кавички, което е грешка на разпит-
вача, а не на тези, които дават сведенията. 
Такива премълчавания и тенденциозно изпол-
зуване на източниците в науката не са 
позволени. 

Във връзка с твърдението му, че нито един 
от средновековните гробове (разбирай и гро-
бовете в ями) не лежи „изцяло" под основите 
на църквата, налага се да запитам: нима един 
скелет, който от таза надолу лежи под 
основите, не е изцяло под тях? Не е ли ясно, че 
той ще бъде изцяло под зида само в случай, че 
зидът е дебел колкото е дълъг скелетът и още 
при едно условие, а именно, че се получи 
съвпадението зидът да покрие изцяло скелета. 
Но в края на краищата важното в случая е, че 
скелетът лежи под основите на църквата, а 
погребения под основите на сградата не се 
извършват. 

Елиминирайки ме едва ли не напълно от 
участие в разкопките и отричайки, че мога да 
имам нещо общо с Дневника, Н.Хайтов пише: 
„Един от археолозите, участвували в разкоп-
ките на „Св. Петка" — Г. Джингов,—ни е оста- 

вил блестящо научно описание, което ни дава 
сега възможност да възстановим археологиче-
ската обстановка и да докажем, че гробът на 
Левски е там, където през 1937 г. го предрече 
Мария Поппавлова-Джагарова" (с. 146). Но 
това „блестящо научно описание", както вече 
посочих, се подлага на специална обработка, за 
да се пригоди към тезата, поддържана от 
Хайтов. Такава непозволена преработка личи 
например в твърдението му, че в Дневника уж 
било отбелязано, че долните крайници на 
скелет № 95 (на набедения Левски) лежали 
върху две дупки от изгнилите колове на 
фундирането. И тази фалшификация Хайтов 
приема като „необоримо доказателство, че 
покойникът е погребан след строежа на 
църквата". Вече посочих как той неправилно 
тълкува приведения от него цитат от Дневни-
ка. Независимо от тона неправилно тълкуване 
сам Г. Джингов на заседание на Секцията за 
средновековна археология му обърна внима-
ние, че и при това негово тълкуване той пак не 
е прав, защото в Дневника ясно е казано, че 
дупките (приемайки тълкуването на Хайтов) 
минават не под, а през долните крайници, 
което не е едно и също, както се мъчи да ни 
убеждава писателят. А дупките са оставени от 
колове. Така че, когато коловете минават през 
костите, това означава, че когато те са 
набивани, с други думи, когато са полагани 
основите на църквата, гроб № 95 е бил вече на 
това място, което ще рече, че той е заварен от 
строежа на църквата, а строежът на църквата 
ориентировъчно се отнася към края на XIV или 
началото на XVв. Но Н.Хайтов защищава 
своите погрешни позиции със завидна упори-
тост. Осланяйки се на авторитета си, а може би 
и на нещо друго, той просто не признава в 
случая нито блестящото и прецизно научно 
описание в Дневника, нито опровержението на 
самия Г. Джингов, а за зачитане мнението на 
ръководителя на разкопките и да не говорим. 
Пред убежденията на Хайтов и боговете 
трябва да склонят глави и да замълчат. 

За Н.Хайтов са важни не фактите, а 
предаваните от уста на уста свидетелства, 
стигнали до нас в невероятно изопачен вид. 
Той сляпо се доверява на разказа на Мария 
Поппавлова за препогребването на Левски, без 
да го подложи на критичен анализ. Но в 
построенията му липсва дори елементарна 
логика. Така той допуска, а по-точно казано, 
твърдо вярва, че е било възможно да се 
откопае гробът тайно, тайно да се пренесе до 
църквата през една злокобна нощ, както и 
тайно да се изкопае гроб, като се разбива дори 
здравият античен зид, без да е ясно с каква цел, 
а изключва другата възможност, носеща по-
малък риск, тялото да е погребано направо, и 
то в тогавашните софийски гробища, там, 
където по-късно ще бъдат погребани и загина-
лите в Априлското въстание, а не при обезгла-
вения за убийство Гьоре Николчов... Не, тази 
версия е наивна и неубедителна, каквато е и 
версията на дъщерята с нейния сватбарско-
театрален характер. 
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С какви ли баналности не се занимава 
Хайтов, само и само да отвлече вниманието на 
читателя от главното. Така той прави голям 
въпрос от едни неправилно поставени кавички 
при църквата „Стара св. Петка", забравяйки, 
както вече посочих, че тези кавички не 
принадлежат на първоизвора, а на този, който 
е записал сведението. А освен това оказва се, че 
грешката, както се казва, е вярна, защото 
тъкмо с това име—„Стара св.Петка", е 
известна църквата на папукчийския еснаф, 
както може да се види и от многократното й 
споменаване в приходно-разходната книга на 
църквата за годините 1848—1873 (ъж.П.Дине-
ков. София през XIX век до Освобождението 
на България. С, 1937, 62—67). Тя се е 
именувала  така ,  за  да  се  различава  от 
„Св. Петка Самарджийска", която, обратно, 
никога не се е наричала „стара" нито от 
населението, нито в официалните документи. С 
такива отклонения от главното авторът Н.Хай-
тов се опитва да защити невероятния разказ на 
Джагаровия род. Забележки от този род 
уличават автора не само в злонамереност, но и 
в дребнавост. 

За да обясни разлагането на костите на 
скелета в северната половина  на олтара 
(№ 95), един факт, който Хайтов, волю-
неволю е принуден да признае след толкова 
изписани страници против това положение, 
пише: „Условията, при които е просъществу-
вал скелет № 95, са от най-лошите: само на 
метър и нещо под каменната настилка на 
църквата „Св. Петка" разкопките са се натък-
нали на подпочвена вода, както е отбелязано 
това в Дневника на Джингов" (82—83). Ако 
Н. Хайтов беше чел внимателно Дневника 
(нещо, което той препоръчва на мен), той не 
можеше да не види, че подпочвената вода 
излезе на 2,23 ш дълбочина, а не на метър и 
нещо, както отбелязва той. Освен това тази 
вода се появи не в олтара, а при античните 
зидове в наоса. В Дневника на разкопките по 
този въпрос е отбелязано: „На 223 ст излезе 
вода. Оттук надолу зидът продължава без 
спойка от хоросан" (с. 71). Но след като по 
мнението на Хайтов тази вода е оказала 
толкова пагубно влияние върху скелет № 95, 
защо същото влияние не е упражнено върху 
другите гробове, някои от които дори са по-
близо до тази вода? Въпрос, на който смислен 
отговор може да се даде само при положение, 
че тази влага е действувала върху скелет № 95 
много по-дълго време, отколкото при другите 
ямни гробове. 

Н. Хайтов, извършил толкова фалшифика-
ции и груби изопачавания при цитирането на 
текстове, има смелостта да ме обвини в 
„цитатнически своеволия", и по-конкретно в 
четири изопачавания, които не мога да 
премълча поради направеното по този повод 
заключение — колкото смело, толкова неосно-
вателно и безотговорно, което гласи: „При-
ключвам с облекчение разискването на крити-
ческите бележки от проф. Михайлов срещу 
„обединения" разказ на майката и дъщерята 

Джагарови, така излишно обременени от про-
тиворечия и непростени за един учен цитатни-
чески своеволия" (с. 121). За лишен път собстве-
ните си грехове Н. Хайтов приписва на мен. Да 
видим доколко е обоснована тази строга 
присъда и в какво всъщност се състоят тези 
четири „изопачавания". 

Първото изопачаване било, че съм обявявал 
разказите на Мария Поппавлова (по мъж) и 
Анастасия Бокова (също по мъж), а всъщност и 
двете от Джагаровия род, „за един разказ". 
Няма нищо по-невероятно от това твърдение. 
Историята се повтаря — Хайтов измисля изо-
пачавания и ги приписва на мен. Казал съм го 
много ясно: между разказите на майката и 
дъщерята има съществени различия, въпреки 
че претендират да предават един и същ 
разказ — този на Илия Лазаров Джагаров 
(в. „Пулс", 21. IV. 1981 г.). Как може да се 
говори „за един разказ", когато за всеки е ясно, 
че те са два, но отнасящи се до един и същ 
първоизвор. За това съобщава дъщерята, която 
изрично отбелязва, че този разказ бил съобщен 
от Илия Лазаров в предсмъртния му час на 
неговата жена, на дъщерята и на техните 
синове и дъщери. 

Второто изопачаване било, че уж съм смя-
тал, че Мария Поппавлова давала клетва, че ня-
ма да разкрива това, което е чула от мъжа си за 
гроба на Левски. По това обвинение трябва да 
дам по-обстойно обяснение. Вярно, е, че 
анкетираните потвърждават клетвено верност-
та на дадените от тях показания, а не че ще 
пазят в тайна тези показания до края на 
живота си. Единствен Н.Станчев, който пре-
дава думите на Мария Поппавлова, заявява, че 
когато баба Мария му разказвала за гроба на 
Левски, тя като че се пренесла „в оная тъмна 
епоха, когато на такива въпроси се отговаря 
само при клетва, че няма да бъде предадена на 
турските власти". Както се вижда, дори и тази 
неконсумирана клетва не е давана, за да се 
запази тайната, а с единствената цел разказва-
чът да не бъде предаден на турската власт. Но 
след Освобождението този страх отпада и да се 
твърди, че е давана клетва, че ще се пази тайна 
за това, къде е погребан Левски, е пълна 
безмислица. Тайната я измислиха нашите 
съвременни автори, които със завидна упори-
тост поддържаха тезата на проф. Хр. Гяуров, 
че Левски е погребан в „Св. Петка Самарджий-
ска", очевидно за да оправдаят по този начин 
мълчанието на тези, които претендират, че са 
знаели къде е гробът на Апостола, но не са 
издали тази тайна дори тогава, когато този 
гроб се търсеше официално от властта във 
връзка с решението да се издигне паметник на 
този многозаслужил българин. От всичко, 
което съм писал, е ясно, че не вярвам, че е 
давана клетва за пазене на тайна. Когато 
писах, че такава клетва е „дадена не толкова за 
верността на показанията, колкото, за да се 
запази в тайна гробът", се има предвид не 
моето собствено мнение по този въпрос, а 
мнението   на   съвременните   автори,   мнение, 
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което категорично отричам, защото е лишено 
от елементарна логика. И когато питам защо 
Илия Джагаров е превърнал въпроса за 
местонахождението на гроба на Апостола в 
„семейна тайна", това съвсем не е признание от 
моя страна, че е съществувала такава тайна, а, 
обратно—упрек към тези, които поддържат 
едно такова становище. За да не бъда голосло-
вен, когато казвам, че не поддържам, а 
отричам даването на клетва за пазене на тайна 
и че тази клетва в този именно смисъл е 
измислена от съвременните автори, ще посоча 
само един пример. Ето какво пише по този 
въпрос един от тези невизирани по име 
автори—Жечко Попов, който задава въпроса: 
„Защо тези, които са знаели, са мълчали?", и 
отговаря: „Защото са давали клетва и тя е била 
в сила и след Освобождението на България" 
(вж. в. „Пулс", 5.У. 1981 г.). За такава клетва 
говори и доц. Д.Панчовски, който дори се 
опитва да подкрепи това свое твърдение с 
примерите на един овчар от Трънско и на една 
баба, които също се били клели... но, ако е 
така, защо са престъпили клетвата, като са 
разказали на Панчовски това, което е трябвало 
да пазят в тайна до края на живота си? 
(вж. в. „Пулс", 12. V. 1981 г.). За такава измис-
лена от тях тайна говорят също Цанко Живков 
(вж. в. „Литературен фронт", 18. III. 1982г.), 
Никола Гайдаров (същия вестник от 15. VII. 
1982 г.) и др. Ето кои създадоха легендата за 
пазене в тайна местонахождението на гроба на 
Апостола, при това тайна, която била в пълна 
сила и за годините след Освобождението. И 
тук Н. Хайтов не изневерява на агресивния си 
характер—да ми приписва това, което под-
държат неговите съмишленици, които всъщ-
ност той преразказва и не може да не знае, че 
това е тяхно мнение, а не мое. Моето мнение е 
категорично: такава тайна не е имало и никога 
не съм я поддържал. 

Третото изопачаване било, че никъде не 
било казано, че Мария Поппавлова била 
научила за гроба на Левски от мъжа си Илия 
Лазаров. Това твърдение не е вярно. Това се 
изяснява в показанията на дъщерята Анастасия 
Бокова, която заявила пред проф. Хр. Гяуров: 
„Баща ми... почина в 1902г. на около 50г. 
възраст. Наскоро преди смъртта си той повери 
на майка ми и на нас, неговите деца, следното 
„Помнете, да знаете, може някога да потрябва 
за историята къде и как е погребан Васил 
Левски", и следва разказът на Анастасия такъв, 
какъвто те го чули от устата на Илия Лазаров 
Джагаров. Това, че тези обстоятелства не са 
изяснени в разказа на Н.Станчев, съвсем не 
обезсилва съобщението на дъщерята4, че за 
гроба на Левски цялото семейство е научило от 
Ботевия четник Илия Лазаров Джагаров. И с 
това изопачаване, не от мен, а от Хайтов, е 
ясно какво се цели. 

Четвъртото изопачаване съвпада с второ-
то, само че се отнася до дъщерята, която както 
и майката не е давала клетва за пазене на тайна 
по въпроса за местонахождението на гроба на 

Апостола. Този въпрос вече изясних по-горе. 
Докато всички обясняваха мълчанието на 

съвременниците с дадена клетва, за която 
досега ставаше дума, Н.Хайтов се опитва да 
обясни това мълчание по друг начин. Според 
него това не се дължало на някаква клетва, 
както твърдят неговите съмишленици, а на 
обстоятелството, че погребването на мъртъвци 
в олтара се смятало за светотатство. Това 
обяснение е наивно и абсолютно неубедително. 
Малко е да се каже светотатство. Погребения в 
олтара не се извършват и никога не са се 
извършвали независимо от заслугите на покой 
ника. Защо е наивно? Защото народът не е 
посветен в тази канонична забрана и да се 
скрива от него това, което са били длъжни да 
спазят най-напред свещеникът и клисарят, е 
напълно несъстоятелно. Освен това логично е 
да се запитаме щом веднъж е пристъпена тази 
забрана, това показва, че чувството за почит и 
уважение към Апостола е много по-голямо, 
отколкото спазването на една канонична за 
брана. Но в такъв случай отново поставям 
въпроса: защо същите тези хора, ръководени 
от същото разбиране, не участвуваха своевре 
менно в установяване на мястото, където е 
погребан Левски, тогава, когато въпросът за 
гроба на Апостола стана обществен? Явно е, че 
и предложеният вариант за оправдание на 
мълчанието на живите свидетели не е убедите 
лен. Илия Лазаров, който безспорно е бил 
голям родолюбец, е мълчал цели 35 години 
след Освобождението. Такова изчакване с 
нищо не може да се оправдае, защото 
каноничната забрана е била еднакво валидна 
както по време на обесването на Левски, така и 
през 1937 г., когато Илия Лазаров едва ли не 
като предсмъртна изповед съобщава на своите 
близки кога и как са станали обесването и 
погребението на Апостола, защото това щяло 
да потрябва някога за историята. Но да 
допуснем за момент невъзможното — че Лев 
ски е погребан в църквата, и то в олтара. А 
какво правят там другите две погребения. 
Един журналист му намери обяснението: в 
южната половина на олтара бил погребан през 
1868г. един осъден на смърт за убийство на 
турчин. Нима и този екзекутиран има заслуги 
те на Левски, та му се отрежда такава чест да 
бъде погребан в олтара на църквата? А какво 
да кажем за третия скелет, под олтарната 
колонка? Е, няма как. Сега вече мястото 
трябва да се обяви за „Революционно гроби 
ще", по същината си конспиративно. Но ако е 
така, поставя се въпросът: защо жертвите от 
Априлското въстание са погребани в софийски 
те гробища западно от града, а не тук? Защо и 
главата на Бенковски е погребана там, а не тук, 
в „революционното гробище"? Нима обезгла- 
веният кехая от Владая е по-голям революцио 
нер от тях? Не и не! Това не са доказателства, а 
свободни съчинителства, които нямат нищо 
общо с научното дирене.   

Очевидно, чувствувайки се слаб в своята 
повърхностна   аргументация,   Н.Хайтов,   ин- 
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структиран от злонамерени опоненти, се рови 
из моите трудове, които нямат нищо общо с 
гроба на Левски и с разкопките на църквата 
„Св. Петка Самарджийска", и с голословни 
декларации, без да е запознат с проблемите, 
които са разисквани, ме обвинява едва ли не в 
отричане на всичко българско в Плиска, 
Преслав и Мадара. Но това е непочтен начин 
да се води научен спор. Ако по повдигнатите 
въпроси Н.Хайтов иска да вземе становище, 
той е длъжен да се аргументира и на моите 
аргументи по дадените въпроси да противопо-
стави свои. А не да критикува от позициите на 
голям патриот, обвинявайки другите едва ли 
не в подривна дейност срещу родината. Той не 
е могъл да разбере, че не е достатъчно да 
застанеш на позиции, правилни от патриотич-
на гледна точка, за да си непременно на прав 
път. В науката има много спорни въпроси. 
Дори спорен е въпросът, кога точно е основана 
българската държава. По този въпрос не се 
спори само в учебниците, във вестниците и в 
пропагандната литература. Докосне ли се 
обаче ученият до доказателствата, то стойно-
стта им не се преценява еднакво от различните 
учени. И тук се ползувам от случая да повторя 
още веднъж: да, наистина разполагам с 
веществени, а също и исторически доказател-
ства. И като казвам нещо, аз го и доказвам, а 
Хайтов ме „оборва" само с едно казване от 
позициите на голям патриот, загрижен до 
немай-къде за съдбата на народа ни и сякаш 
страдащ от угризение, че в дълголетната ни 
история може да се открие и нещо, което не 
заслужава суперлативна оценка. 

Преследвайки чисто журналистически ефект, 
Н. Хайтов, който стои далеч от проблемите, 
които поставя пред археолога и пред историка 
нашата първа столица Плиска, твърди, че съм 
смятал Плиска за римска. Стара, изтъркана 
песен, съчинена за наивници. Не съм признавал 
„царския пръстен на Калоян", оспорвал съм 
надписа на чъргубиля Мостич от Пресвав и 
т. н. По всички тези въпроси в науката има 
различни становища независимо от това, че 
най-често едно от тях се приема като официал-
но и влиза в учебници, наръчници, официални 
документи и др. Но научните истини се 
разкриват бавно—с години и дори с векове. 
Ето защо в науката трябва да има голяма 
търпимост при сблъскването на различните 
становища по спорните въпроси, тъй като не са 
малко примерите, които показват, че това, 
което днес изглежда невярно, утре може да се 
окаже самата истина. Ще дам само един 
пример с гроба на чъргубиля Мостич, за който 
ме упреква Хайтов, който дори не е разбрал в 
какво се състои спорът. А този спор не е за 
надписа, а за това, първично ли е или вторично 
погребението на този висш български сановник 
от времето на Симеон и Петър. Навремето 
застъпих тезата, че всички данни от устройст-
вото на гроба говорят, че гробът е вторичен 
(вж. сп. „Археология", 1962, кн. 1, 76—77). И 
ето че сега, след 22 години, това мое становище 

се потвърждава с откриването в Преслав на 
първоначалния гроб на Мостич (вж. в. „Плис-
ка—Мадара—Преслав", бр. 17, декември, 1984, 
с. 7). Какво ще каже по този въпрос сега 
Н. Хайтов, който окачествява моето становище 
като отричане на надписа на чъргубиля 
Мостич? Но това е познатият му маниер—да 
разчита на ефекта, който прочитането упраж-
нява в момента, пък и повечето хора няма да 
седнат да проверяват, я! Да припомня ли на 
този писател, че не отричам и Калояновия 
пръстен, а само смятам, и за това привеждам 
убедителни доказателства, че този златен 
пръстен принадлежи по-скоро на известния 
севастократор Калоян, търновски болярин, 
чиито владения са били в Софийско, поради 
което е станал и ктитор на Боянската църква, а 
не на цар Калоян, тъй като липсва титлата цар, 
на която Калоян е държал повече от всички 
български владетели. Това е мое твърдо 
убеждение, което поддържам и сега. Жалко е, 
че един писател с журналистическия си жаргон 
се опитва да обори научнообосновани тези. А 
те са научнообосновани, макар и да не се 
възприемат от всички. И това е естествено — 
пълно единодушие в науката, особено в 
историческата, където опитът е неприложим, 
мъчно се постига. 

Направих това отклонение, защото съм 
подведен от Н. Хайтов, който, вместо да 
разсъждава за гроба на Левски, се впуска в 
повърхностни оценки на моите трудове, които 
нямат никаква връзка с разисквания проблем 
за гроба на Апостола — оценки от позициите 
на добрия патриот, който сразява всичко пред 
себе си само защото е застанал на такива 
позиции. И всичко това, за да ме унижи, та 
това унижение да му послужи като още едно 
„доказателство" за правотата на тезата на 
проф. Хр. Гяуров, към която той се присъеди-
нява, без на практика да направи и най-малък 
принос за нейното утвърждаване. 

На места Н. Хайтов може да бъде уличен в 
липса на логично мислене. Ето един такъв 
пример. По повод на казаното от мен, че 
„ранновизантийските гробове са от времето 
между IV и VI век, а по-късните отXIII и XIV 
век" той прави следния коментар: „На този. 
етап гробовете отново се разделят на две: 
ранновизантийски и средновековни, само че 
средновековните проф. Михайлов предвидливо 
отнася между XIII и XIV век, за да не излязат 
по-стари от църквата, която е от „края на XIV, 
началото на XV век" (с. 92). Грешката е от 
такъв характер, че не може да бъде печатна, за 
да послужи за извинение на автора. Тогава 
пита се как няма да излязат по-ранни гробове-
те, след като за всеки е ясно, че XIII—XIV в. 
предхожда XIV — началото на XV с цели един-
два века? Явно авторът много е бързал, когато 
е писал, та не е могъл да следи добре мисълта 
си. Защото несъмнено от позицията, която той 
заема, с този текст той е искал да каже точно 
обратното. Човек се пита след такъв нескопо- 
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сан текст, не е ли истинска дързост да се 
провикнеш, че опонентът ти се занимава с 
фантастика? И каква е тази смелост, стигаща 
до наглост, да се търсят в моите научни 
становища противоречия и изопачавания, ко-
гато тъкмо с тези недостатъци гъмжи трудът 
на Н. Хайтов? 

След като човек прочете тази книга или 
публикуваното във в. „Литературен фронт", не 
може да не се запита с каква цел е написано 
това повествование, в което няма нищо ново, 
освен фалшификациите, изопачаванията и 
обидните квалификативи. Във всичко останало 
се повтаря воят на едно истинско съзаклятие, 
което се прояви в последните години и което 
целеше под булото на неприкрито самоизтък-
ване с лъжепатриотична окраска да реши с 
болшинство на гласовете въпроса за гроба на 
Апостола—съзаклятие, в което най-активно с 
груби нападки и непристоен език се включиха 
автори като Георги Тахов, Жечо Попов, 
доц. Димитър Панчовски, юриста Никола Гай-
даров, Едуард Балтаджиян, Цанко Живков, 
народния лечител Петър Димков и др. начело 
с Димитър Бучински и арх. С. Бобчев (като 
участници в разкопките), на които всички се 
опираха и повтаряха до втръсване едно и 
също — че Левски бил погребан в църквата 
„Св. Петка Самарджийска", от лявата страна 
на олтара. Говореше се надълго и нашироко за 
някаква си дупка в античния зид, където уж 
били подврени краката на Апостола (а защо е 
това подвиране, никой не отговаря), за измис-
лени от Д. Бучински телени копчета, за това, 
че скелетът на набедения Левски не бил в 
хоризонтално положение, че погребенията в 
олтара не били редовни, че освен официалния 
Дневник на разкопките имало и някакви 
„частни" дневници, които едва сега излезнаха 
наяве, че костите били разнасяни из София 
къде ли не и накрая безследно изчезнали и 
какви ли още не недомислия, нарастващи едно 
след друго в смайваща градация. Само на един 
въпрос — най-съществения, никой не отговори, 
а именно: защо основите на църквата, респ. ко-
лонката на олтарната трапеза, лежат върху два 
от гробовете в олтарното пространство? Един-
ствен Д. Бучински направи изключение — опи-
та се да отговори на този въпрос, и, както 
посочих по-горе, стана направо смешен, защо-
то разумен отговор на този въпрос при 
положение, че тук е погребан Левски, не може 
да се даде... 

Накрая трябва да кажа, че няма българин, 
който да не гори от желание да се открие 
гробът на Апостола на свободата Васил Левски 
и с това да се сбъднат неговите пророчески 
думи: „Ако ме обесят, поне ще ми остане 
гробът в България и всякой ще го знай." Но 
това съвсем не значи, че за да има гроб, 
трябва да прибегнем до йезуитския принцип — 
целта оправдава средствата, и да си служим с 
всякакви фалшификации само и само да има 
гроб на Левски, па бил той измислен. Поне в 
науката такъв подход е неприемлив. 

Едва ли може да има съмнение в това, че 
Н. Хайтов си е поставил благородната цел да 
докаже, че българският народ няма вина за 
забвението, на което е обречен гробът на 
Апостола, че този народ е имал към тази 
светла личност същото отношение, което ние 
днес имаме към него. Уви! Напразни изсилва-
ния. Колкото и горчива да е истината, колкото 
и да не звучи това патриотично, тази истина 
трябва да се каже смело и открито, както 
откровено и с достойнство я каза най-добрият 
познавач на живота и делото на Левски 
проф. Иван Унджиев, който писа: „Значителен 
дял от вина се пада на слабото историческо 
чувство на народа, което при продължително-
стта на робската неволя обаче не би могло да 
бъде по-друго" (цит. по Хайтов, с. 14). И 
накрая без помпозни фрази и биене в гърдите, 
че е голям патриот, същият автор заключава: 
„Времето е заличило всички следи и много 
съмнително е дали гробът му ще бъде открит 
някога. За безсмъртния дух на великия Апостол 
обаче това обстоятелство няма значение" 
(цит. по Хайтов, с. 12). 

От всичко изложено дотук е ясно, че с 
проучването гроба на Левски и особено със 
смелото тълкуване и преосмисляне на резулта-
тите от археологическите разкопки на църква-
та „Св.Петка Самарджийска" Н.Хайтов на-
влезе, би могло да се каже, чрез взлом в 
областта на археологията. Всеизвестно е, че 
тази наука обхваща огромен период от време, 
поради което за различните раздели на архео-
логията има различни специалисти. По тая 
причина един археолог не си позволява да 
пише по всички раздели. 

Наистина учудваща е смелостта на един 
писател, по специалност лесовъд, да се проти-
вопоставя на един научен институт, да оспорва 
неговата компетентност, да дава уроци на 
археолозите и да ги учи как се датира и как се 
правят разкопки. Не мисли ли Н. Хайтов, че е 
отишъл твърде далеч, като нескромно е обявил 
своята личност за мерило на всичко? Та кой ми 
пречи и на мен, ако следвам неговия метод, да 
започна да му предавам уроци, да речем, за 
флората на Витоша, осланяйки се на моите 
елементарни познания, които се свеждат до 
това, че мога да разпознавам дъб от бук или 
леска от бор? Не, това не ми е позволено, и то 
в същата степен, в която на Хайтов не е 
позволено да се изказва по моите археологиче-
ски разкопки, защото всяка наука си има 
своите тънкости, невинаги достъпни за неспе-
циалиста. 

В заключение трябва да кажа, че отпечат-
ването на книгата „Последните мигове и 
гробът на Васил Левски" от Н.Хайтов, без 
предварително да е обсъдена от специалисти и 
без дори рецензентите да са специалисти, е 
грубо нарушение на установените норми в 
нашата страна по обсъждането, рецензирането 
и отпечатването на научни трудове. Сега, след 
като книгата е в ръцете на читателя и се вижда, 
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че в нея няма нищо ново, появяването й на бял 
свят буди истинско недоумение. 

Н. Хайтов си въобразява, че едва ли не ме 
развенчава като учен, като насища съчинението 
си с цитати от мои публикации. В действител-
ност за това много съм му благодарен, защото 
няма цитат, от който мога да се откажа и сега. 
Прозорливият и безпристрастен читател, не се 
съмнявам, ще разбере истинското им значение, 
което в устрема си да ме черни писателят не е 
могъл да схване. 

Н. Хайтов е скаран и с етиката, и то не само 
защото използува без разрешение мои непуб-
ликувани трудове, но и защото между многото 
хора, на които благодари за най-малката, 
направена от тях услуга, не намери за нужно да 
каже едно благодаря и на мен, който му 
разреших, тъй като само аз имам това право, 
да ползува Дневника на разкопките, и то 
отговаряйки на негова лична молба и на 
молбата на съветника на председателя на БАН. 
Предоставих му с удоволствие този Дневник, 
като не се съмнявах, че той правилно ще схване 
съдържанието му, но останах дълбоко разоча-
рован. Очаквайки благодарност за тази напра-
вена от мен услуга, аз, по всичко изглежда, се 
оказвам много наивен. Та как може да ми 
благодари за такава услуга човек, предвари-
телно влязъл в сговор с мои отявлени 
противници, решил да ми нанесе съкрушителен 
удар! 

Кулминация на безотговорната му „крити-
ка" е отношението му към мнението на 
Секцията за средновековна археология при 
Археологическия институт към БАН, чиято 
компетентност по проведените разкопки в 
църквата „Св. Петка Самарджийска" той ре-
шително не признава, като обвинява института 
в съглашателство с мен. И какви са доводите 
му за подобно съглашателство? Никакви. 
Просто така мисли авторитетният и непогре-
шим Хайтов и трябва безусловно да му се 

вярва, защото той се ръководи от един 
принцип, провъзгласен от публициста Свин-
тила. Този принцип гласи: „За пресата няма 
достоверен източник на информация, самата 
тя е информационен източник" (сп. „Български 
журналист", бр. 8, 1980г.). Казано с други 
думи, този принцип гласи: „Щом това го 
казвам аз, публицистът, то значи, че е 
безусловно правилно и не се нуждае от никакви 
доказателства." Човек с такова разбиране дори 
е безсмислено да бъде критикуван, тъй като, 
все едно, високото мнение, което има за себе 
си, и неговото високомерие с нищо не могат да 
бъдат разколебани. 

Що се отнася до разкопките в църквата 
„Св. Петка Самарджийска" в София, за тях 
Н. Хайтов е в пълно неведение, понеже свои 
лични наблюдения няма, а се осведомява от 
други, които също като него са решили 
противно на всички археологически факти да 
докажат лансираната от проф. Хр. Гяуров теза 
за гроба на Левски. За лишен път ще повторя: 
освен злостните нападки в публикувания труд 
на Хайтов под заглавие „Последните мигове и 
гробът на Васил Левски" не се съдържа 
абсолютно никакъв принос. Това е дилетант-
ски труд с голям минус за автора, който иначе, 
в белетристиката, си бе спечелил добро име. 
Този труд не е добър атестат и за рецензентите, 
особено за единия от тях, който е зам.-
директор на Археологическия институт и 
музей при БАН и специалист по класическа 
филология, а напоследък се занимава и с 
антична археология, но така или иначе стои 
далеч от проблемите на средновековната 
археология. Другият рецензент е литератор и 
чудно е как се е съгласил да рецензира един 
труд, който не е от неговата компетентност. А 
може би за един автор, който сам пише за една 
материя, която му е чужда, най-подходящ е 
именно такъв редактор! 

проф. Стамен Михайлов 
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Отговор на Н. Хайтов 
по изложението на проф. Ст. Михайлов 

„По спорния и безспорния въпрос за гроба на Васил Левски" 

Въпросното изложение в един по-кратък 
вариант от 76 машинописни страници бе 
депозирано за обсъждането на моята книга за 
гроба на В. Левски от Секцията по среднове-
ковна археология при АИМ на 12 септември 
1985 г. Запознавайки се с това набъбнало с 
около 10 страници изложение сега, устано-
вявам, че то малко се различава от по-
предишния му вариант от септември 1985 г., 
въпреки че след това спорът за гроба навлезе в 
нов етап: намерени бяха „загубените" фотома-
териали от разкопките през 1956 г., а също част 
от находките; извършени бяха нови анализи 
върху съществуващата писмена документация, 
а това създаде възможност за изясняването му 
по време на тридневните обсъждания в БАН 
през февруари 1986г. 

Странното е, че изложението на Михайлов, 
писано след всичките тези събития, в по-
голямата си част не е претърпяло никаква 
съществена промяна. Проблемите, обсъждани 
от Михайлов в това изложение—както исто-
рическите, така и археологическите,—са раз-
гледани, сякаш нито нови материали са 
намирани, нито пък се е състояло тридневното 
обсъждане в БАН със съответните експертизи, 
заключителни доклади и т.н. Тук-там е 
„почерпал" Ст. Михайлов по нещичко от 
обсъжданията в БАН, но само от неща, които е 
сметнал, че са в негова полза. Читателите на 
настоящия сборник ще имат случая да се 
запознаят както с новите материали, свързани 
с разкопките през 1956 г. в църквата „Св. Петка 
Самарджийска", така и със състоялите се 
обсъждания на 14 септември 1985 г. и през 
февруари 1986 г. В тях те ще намерят отговор 
на много от въпросите, които Ст. Михайлов е 
поставил на обсъждане в критиката си върху 
моята- книга. Там те ще намерят и моите 
„археологически доводи" в защита на станови-
щето, че скелет № 95 (на Левски) е свързан с 
погребение, извършено далеч след строежа на 
църквата „Св. Петка Самарджийска". Така че 
ще бъде напразно губене на време да се 
занимавам в подробности с археологическата 
част от критиката на Михайлов срещу книгата 
ми „Последните мигове и гробът на Васил 
Левски". 

По археологическите аспекти на спора ще 
кажа накратко само, че при наличието на 
публикуваните „новонамерени" фотоматериа-
ли от разкопките през 1956 г. и снимки на 
абсидната основа на „Св. Петка Самарджий-
ска" от 1972—1974 г. грамотният читател би 
могъл сам да установи каква е истината за 
„възрастта" на погребението, свързано със 
скелет № 95, и възможността той да е на 
Левски, даже без дори да погледне нито в 

писаното от Михайлов, нито в писаното от 
мен по този въпрос. 

В какво е същината на спора за възрастта 
на погребението, свързано със скелет № 95? 
Същината е в това, дали долните крайници на 
скелет № 95, разкрит на 30 май 1956 г. в олтара 
на църквата „Св. Петка Самарджийска", се 
намират под основите на абсидата, или във тези 
основи. Ако се приеме, че крайниците са били 
намерени под основите, явно скелетът е бил 
сварен от градежа на църквата. Ако се 
установи, че те са били сместени в дупка, 
продьлбана в абсидната основа, погребението, 
свързано с въпросния скелет, е по-ново от 
църквата и следователно може да е на Левски. 

Второ. Този същият въпрос може да се 
реши радикално и направо като се вземе пред 
вид положението на двете дупки от изгнили 
колове, набити някога за укрепване на 
абсидната основа при строежа на църквата 
„Св. Петка Самарджийска". Една от тези две 
дупки се намира отдясно на дясната бедрена 
кост на скелет № 95. Установи ли се, че част от 
тази дупка преминава под костта, това ще 
наложи извода, че погребението, свързано със 
скелет №95,е извършено не само след строежа 
на църквата „Св. Петка Самарджийска", но и 
след изгниването на дървените, вероятно дъбови 
колове, което препраща въпросното погребение 
към края на XIX век, когато е бил обесен 
В. Левски. 

Трето. Въпросът за датирането на скелет 
№95 може да се реши дори само от положе-
нието му спрямо подпрестолната основа на 
църквата. Установи ли се, че дясната раменна 
кост лежи върху камък от тази основа, не може 
да има съмнение, че скелет № 95 е от 
погребение, извършено след строежа на под-
престолната основа, респ.на църквата. 

Има и много други преки и косвени 
възможности за датирането на скелет № 95, но 
най-краткият и най-сигурен начин за решава-
нето на този въпрос се заключава в току-що 
изброените три възлови момента от спора за 
гроба. Преценка по тези моменти може всеки 
да направи сам за себе си, ако разгледа 
фотоматериалите. Достатъчно е да се види 
снимка № 1 (първата снимка на скелет № 95, 
направена на 31 май 1956г.), за да се установи, 
че черепът на скелета допира стената на 
подпрестолната основа, а дясната раменна 
кост лежи върху камък от тази основа. На 
снимка № 4 се виждат двете бедрени кости на 
скелета, „забити" в купчинка пръст под камък 
от абсидната основа. Вляво и вдясно въпрос-
ната ниша се ограничава от два камъка, част 
от същата основа. Явно е от тези снимки, че 
долните крайници на скелет № 95 влизат в 
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една продълбана в абсидната основа ниша. 
Всяко съмнение, че имаме работа именно с 
продълбана в абсидната основа ниша изчезва, 
ако разгледаме снимката, правена от арх. Ст. 
Бояджиев през 1974 г. на абсидната основа 
заедно с част от античната стена под нея. На 
тази снимка виждаме същата купчинка пръст 
от 1956г. в същата ниша, само че вече 
разчистена в дълбочина, и същия камък с 
характерните му нарези, който покрива тази 
погребална ниша. Пълномощниците на АИМ — 
арх. Ст. Бояджиев и ст. н. с. Д. Овчаров, опре-
делиха размерите на тази ниша на 40 ст 
ширина, 25 ст височина и 20 ст дълбочина. 
Все едно кои размери ще се окажат по-точни, 
но налице е погребална ниша, изсечена в 
абсидната основа, където са намерени през 
1956 г. долните крайници на скелет № 95 до 
капачките на коленете. Това е само за себе си 
напълно достатъчно за датирането на скелет 
№95 след строежа на църквата „Св. Петка 
Самарджийска". 

Третото доказателство, че скелет № 95 е 
след строежа, е дупката от кол отдясно на 
дясната бедрена кост на скелет № 95. На 
снимката на бедрените кости с тази дупка (вж. 
експертизата на специалистите от Научния 
институт по криминалистика и криминология 
при ДНМ) голяма част от дупката попада под 
костта на скелет № 95, което е необоримо 
доказателство, че покойникът е внесен след 
изгниването на укрепващите колове, т. е. далеч 
след строежа на църквата. 

Ето в тези три момента е заключена 
истината за гроба на В.Левски. По-любозна-
телните читатели, разбира се, могат да четат и 
препрочитат в изложението на Михайлов 
хаотичните му обяснения по един или друг 
въпрос, за един или друг скелет, по една или 
друга точка от спора — всичко това няма да е 
безполезно, защото всеки ще може да установи 
на какво унизително ниско равнище води 
Михайлов спора за гроба на В. Левски. Но с 
неговото съчинение подробно няма да се 
занимавам. По-добре е читателят да направи 
собствена проверка — настоящият сборник да-
ва изобилни възможности за това с публикува-
ните в него фотоматериали и посветените им 
експертизи. Ще кажа в заключение: Само една 
погребална ниша е достатъчна, за да обез-
смисли цялото изложение от 86 машинописни 
страници на проф. Михайлов, а нишата е 
налице, безспорно установена и доказана, 
заедно с всички изводи за „възрастта" на 
скелет № 95, до които ни довежда наличието 
на тази погребална ниша. 

Толкоз по археологическите аспекти в 
изложението на Ст. Михайлов. В това изложе-
ние авторът му обаче е посветил цели 34 
машинописни страници на историческата стра-
на на спора, и специално на въпроса, къде е 
погребан В. Левски — в редовните християн-
ски или в позорните гробища на София. В 
настоящия сборник, посветен изключително на 
разкопките през 1956г. и на археологическите 

аспекти на спора за гроба, читателят няма да 
намери други материали по тези въпроси, 
затова ще си позволя да обсъдя с малко повече 
подробности 

проблема с местопогребването на В.Левски. 
Да видим първо какво е основното, което 

Ст. Михайлов атакува и се опитва да опро-
вергае от моята книга за гроба на Левски, 
издадена през есента на 1985 г. 

Първо. Ст. Михайлов оспорва, че Левски е 
погребан в „позорните гробища" на София. 
Позовавайки се на статиите на Вл. Икономов и 
Ст. Маринов, той възприема становището, че 
той е погребан с позволението на турските 
власти в редовно християнско гробище, т. нар. 
Западно гробище на София, съществувало 
някога в района на сегашното Министерство 
на земеделието. 

Второ. Ст. Михайлов оспорва, че в разкри-
тията, които се правят в новонамерената 
записка на Захари Стоянов от разпита на поп 
Тодор—изповедника на Левски,—има нещо 
ново. 

Трето. Той твърди, че е безсмислено да се 
разбива ниша в абсидната основа, за да се 
сместят долните крайници на скелет № 95, 
когато е имало достатъчно място в олтара за 
погребването на „набедения", както той се 
изразява, В. Левски. 

Ще обсъдим тези три пункта от изложение-
то на Михайлов, като започнем с първия — 
местопогребването на В.Левски. 

В първото издание на книгата „Последните 
мигове и гробът на Васил Левски" аз причис-
лих спомените на Ст. Маринов и Вл. Икономов 
към категорията „явно несъстоятелни", поради 
което не сметнах за необходимо да се занима-
вам с тях, след като са налице две достоверни, 
и то писмени доказателства, че Левски е 
закопан в гробището за престъпниците—док-
ладът на В. П. Алабин и записката на 3. Стоя-
нов от разпита на поп Тодор Митов. 

Но да видим за какво е дума. 
Споменът, или по-точно, писмото на о. з. 

полковник Вл. Икономов, е публикуван във 
в. „Мир" от 25 март 1937 г. и същественият в 
него пасаж, на който Ст. Михайлов се позова-
ва, гласи: „Лично от покойния поп Тодор, 
както и от покойния ми баща поп Петър съм 
чувал и зная, че гробът на Апостола Васил 
Левски е бил до самата страна на църквицата в 
българските гробища при Окръжната палата. 
Освен това съм присъствувал няколко пъти, 
когато свещениците са отслужвали на гроба на 
Апостола парастас или са чели молитва". 

Веднага бие в очи, че авторът на тоя спомен 
твърди че е присъствувал, и то няколко пъти, 
когато свещеници са чели молитви на гроба на 
Апостола, а се изразява за същия гроб, че 
„бил" до самата стена на църквицата, като за 
нещо, което той сам никога не е виждал. 

Втора подозрителна подробност в тоя 
спомен е: как е възможно не един, а няколко 
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свещеници да са отслужвали парастас на гроба 
на Апостола—явно след Освобождението на 
България, и този гроб да остане в тайна за 
всички, освен за о. з. полковник Икономов, 
след като този гроб е бил търсен, както се 
казва, „под дърво и камък" още от 1878 г.? Да 
не забравяме, че става дума за „гроб", над 
който не е могло да няма и кръст с написано 
името на покойника, както е с всички нормал-
ни гробове. При това същият гроб „на 
Апостола" е бил не къде да е, а до „самата 
страна" на гробищната църквица, т. е. на видно 
място, където всеки ден са се трупали и са 
могли да го видят безброй хора. 

Можеше все пак да се замислим над 
спомена на Вл. Икономов, ако не беше докла-
дът на В. П. Алабин от 28. XI. 1878 г., че Левски 
е погребан в „позорните гробища", както и 
записката на 3. Стоянов от разговора му с 
поп Тодор. Но след като имаме тези два 
документа, да ги пренебрегнем заради едно 
възпоминание с давност най-малко 46 години 
(като се има предвид, че поп Тодор Митов е 
починал 1891 г.), това е абсолютно несериозно. 

Що се отнася до „вълнуващия" според 
Ст. Михайлов разказ на Ст. Маринов, публи-
куван също във в. „Мир", само че от 23.111. 
1938 г., там измислиците са още по-явни. 
Маринов пише, че в деня на обесването, 
той — ученик по туй време в I клас на 
Софийското петокласно училище — тръгнал 
след свършването на занятията „към пет часа 
след пладне" заедно с други свои съученици да 
видят обесения. И го сварили още на бесилото 
и видели как „слугите" го снели оттам и 
положили в една кола. Свещеници прочели 
„кратка молитва" и колата потеглила към 
града, последвана от един полицай, от свеще-
ниците и, разбира се, от неколцината ученици 
заедно със Ст. Маринов. Прекосили града 
(София) и по улица „Пиротска" пристигнали в 
градските гробища (при Окръжната палата — в 
района на днешното Министерство на земеде-
лието). Там учениците спрели, понеже никого 
не пускали да влезе в гробищата, а колата с 
покойния, последвана от двамата свещеници и 
слугите, спряла на западните гробища зад 
параклиса. „Тук, пише Маринов, става опелото 
и погребението в приготвения от сутринта 
гроб." 

Първата бележка, която ще направим по 
този спомен, е, че Ст. Маринов и съучениците 
му тръгват към бесилото от църквата „Св. Не-
деля", където е било училището им, „към пет 
часа" подир обяд, а на нас ни е известно от 
записката на 3. Стоянов, че тялото на Левски е 
било свалено оттам „по обяд", така че 
любопитният Ст. Маринов изобщо не е могъл 
да види обесения Левски и всичко останало, за 
което той разказва. Даже и да беше истина, че 
Ст. Маринов е видял свалянето на Левски от 
бесилото, немислимо е, когато покойникът е 
бил сложен вече в колата—свещеници да му 
четат молитви. Още по-немислимо е извърш-
ването на описаното от Маринов тържествено 

(с няколко свещеници) християнско погребе-
ние, и то в предварително приготвен гроб, след 
като е известно, че Левски в очите на властта е 
екзекутиран държавен престъпник и по закона 
(както ще видим по-нататък) той е трябвало да 
бъде закопан в позорното гробище, наричане 
още гробището за престъпници. 

Да допуснем, че е станало някакво опуще-
ние и Левски е бил погребан до параклиса Е 
западното гробище на София. Веднага въз-
никва въпросът (както и при Икономов», 
възможно ли е да е погребан той на такова 
лично място и да не са му сложили ако не 
паметник, поне дървен кръст. Ако това е биле 
сторено, никой с нищо не би могъл да обясни 
как така бързо е изчезнал тоя гроб, та когато 
след екзекутирането на Апостола са идвали в 
София неговите близки, не са могли да 
намерят нито гроба му, нито неговите кости 

И накрая тук ще повторим запитването, 
което веднъж направихме във връзка със 
спомена на Вл. Икономов: на двата документа 
ли да вярваме, произходящи единият от 
канцеларията на В. П. Алабин, а другият от 
З.Стоянов, съставени в различно време, неза-
висимо един от друг,  или на разказа на 
Ст. Маринов, който сам не е разбрал как 
безпощадно се е разобличил. 

Що се отнася до проф. Михайлов, той не 
само е побързал да му се довери, но след катс 
изтъква достойнствата му, завършва обсъжда-
нето с едщ коментар, който гласи: „Дали от 
суеверие или от нещо друго, не е важно, не 
турците са уважавали верските закони на 
българите. Това се вижда от думите на Махзар 
паша, присъствувал на обесването, койтс 
както научаваме от Иван Вазов, след като би.. 
свален трупът от бесилката, казал на поп 
Тодор: „Папаз ефенди, сторете с тогова спорел 
както е вашият закон", и трупът бил предаден 
на поп Тодор за погребение. Следователнс 
Левски е бил погребан по християнски обичай 
където българите са пожелали. Никаква забра-
на за това от турска страна не е имало" 
(вж. изложението на Ст. Михайлов). 

Ще помолим сега читателя да обърне на 
с. 30 от моята книга за гроба на Левски 
(изданието от 1985 г.) и да прочете още веднъж 
писаното от Иван Вазов за разказа на поп 
Тодор, и по-специално кога и какво е казал 
Махзар паша на поп Тодор. Тогава всеки би се 
уверил, че думите: „Папаз ефенди, сторете с 
тогова според както е вашият закон", са 
казани, докато Левски е жив и чака пред 
бесилото и се отнасят до неговата последна 
изповед, а не както Стамен Михайлов твърди, 
че тези думи са казани, „след като Левски е 
бил свален от бесилото", и се отнасят за 
погребването му. 

Макар вече да познавам стила и в писането, 
и в споренето на проф. Михайлов, аз съм 
истински учуден, че той си позволява такова 
явно изопачаване на текстове, които имат 
широка популярност и могат да бъдат сверени 
всеки миг. 
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Същото се отнася и до твърдението на 
Михайлов, че не е имало от турска страна 
никаква забрана погребването на Левски да 
стане по християнски обичай. В турския 
„Императорски наказателен закон" от 27 юли 
1858 г., четем съвсем друго: „Тялото на наказа-
ния със смърт, когато не би имал той свои 
наследници, предава се за погребение на 
народа, на който той принадлежи" (чл. 17). 

Притурка към наказателния закон—7 ап-
рил 1869 г.:  „Кой би закопал сам или 
накарал, или позволил другиму да закопае 
мъртвец в място, забранено от Закона, осъжда 
се: на затвор от 1 месец до една година време и 
на глоба от 1 до 10 лири турски" (вж. Пълно 
събрание на държавните закони в Турската 
империя. Т. 4, с. 150). 

И така турският наказателен закон не е бил 
така безразличен към мъртвите и специално 
към екзекутираните престъпници, както проф. 
Михайлов иска да ни увери: за да се извърши 
редовно християнско погребение на обесения 
Левски, трябвало е да го поискат неговите 
наследници или пък водителите на българската 
община. Даже да са били готови на подобно 
нещо, наследниците на Левски не са имали 
никакво предизвестие за часа на неговото 
обесване, за да изпълнят предписанията на 
закона. Явно не се е намесила и българската 
религиозна община. Известно е, че председател 
на тази община по това време е бил същият 
иконом поп Тодор, изповедникът на Левски 
пред бесилото. Ако той бе направил постъпки 
пред властите да изиска за редовно погребение 
тялото на Левски, първо, то не би било 
погребвано в Позорните гробища, и, второ, 
самият поп Тодор не би скрил тази похвална за 
него проява, когато е водил разговора със 
Захари Стоянов. Самият поп Тодор бил 
замесен в софийското революционно съзакля-
тие и явно той не е имал никакво желание да 
привлича върху себе си подозренията на 
властите с едно явно посмъртно внимание към 
обесения Левски. 

Нещо повече, причината така дълго да се 
мълчи и така дълго да не се знае (всъщност — 
да не се разказва), че Левски е заровен в 
гробищата за престъпниците, са именно сра-
мът, чувството за вина, че българската община 
не му е осигурила почетно погребение. Йордан-
ка Филаретова веднага уведомява Н. Чалики в 
Пловдив за обесването на Общи и къде е 
заровен, но за Левски няма никаква следа от 
подобно съобщение, защото и тя е участву-
вала в ръководството на българската религи-
озна община и е чувствувала вероятно върху 
себе си някаква вина. 

Не съдим общинарите на София, че не са 
поискали трупа на Левски — те са имали много 
сериозни основания да не го направят,—само 
изясняваме обстановката, за да уточним при 
какви обстоятелства мъртвото тяло на Левски 
се е отправило за гробищата на престъпниците. 

Време е да отбележим, че опитът на Стамен 
Михайлов да пренасочи местопогребването на 

Левски към западните гробища на София не 
намери никаква поддръжка дори у неговите 
първи съмишленици като Г. Джингов, който 
след изказването на Михайлов на 14. IX. 1985 г. 
определено заяви: „Аз също намирам за по-
правдоподобна версията на онези, които прие-
мат, че Васил Левски е бил закопан в гробищата 
за престъпниците. Та нали той в лицето на 
турците е държавен престъпник?" 

Присъствуващият акад. Косев веднага по-
твърди: „Това е неоспоримо! Това всички 
съвременници казват (поддържат)" (вж. Сте-
нограмата, с. 146). 

Акад. Косев бе изразил своето становище 
по въпроса за местопогребването на Левски 
още в оглавяваната от него Държавна комисия 
от 1983/1984г., която след подробното обсъж-
дане както на доклада на В. П. Алабин, така и 
на другите публикации, свързани с гроба на 
Левски, възприема гледището, че Апостола е 
наистина заровен в „напуснатите (позорните) 
гробища" (вж. Доклада на комисията). 

В едно от предварителните заседания (29. V. 
1983 г.) акад. Косев категорично заявява: „Спо-
мените, които насочват към западните гроби-
ща, са съвършено неубедителни!" 

След всичко това ние можем да приключим 
с категоричния, извод, че първоначалното 
местопогребване (по-точно е да се каже 
„местозаравяне") на Левски са позорните 
гробища на София, наричани още „напуснати", 
„гробища за престъпниците", „болнични", „ста-
ри" и т. н. Там е намерило временен покой 
мъртвото тяло на Апостола с всички произ-
тичащи от това бъдещи последици. 

За начина, по който Ст. Михайлов цитира и 
обсъжда, много е характерно писаното в 
неговото изложение, че в моите отговори, 
свързани с обсъждането на книгата ми в 
Секцията по средновековна археология при 
АИМ на 14. IX. 1985 г., аз съм застъпвал кате-
горично становището, „че Левски е осъден не 
за революционната си дейност, а за убийство-
то, което е извършил на слугата на Денчо 
Халача от Ловеч". Позовавайки се по-нататък 
на факта, че по време на обира в къщата на 
Денчо Халача Левски е трябвало да се 
отбранява, той прави извод, че в такъв случай 
„според турския закон убиецът се освобождава 
от отговорност". Михайлов цитира и самият 
закон, за да докаже, че Левски не е бил съден за 
убийството на слугата при опита за обир в 
къщата на Денчо Халача. 

А истината по осъждането на Левски каква 
е? Истината е, че той е бил осъден на смърт по 
чл. 55 от турския наказателен закон като 
главатар на готвения противодържавен бунт; 
по чл. 57 — като главатар на „разбойническо 
дело" и по чл. 174 за извършване на убийство 
по повод на друго престъпление" (обира в 
къщата на Д. Халача) (вж. Левски и неговите 
сподвижници пред турския съд. С, 1952 г., 
с.260 и 261). 

Ст. Михайлов е прочел оня параграф в 
турския наказателен закон, по силата на който 
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при самоотбрана убиецът се освобождава от 
смъртно наказание, но не си е дал труд да 
прочете другите параграфи на тоя закон, 
свързани с прилагането на смъртното наказа-
ние. Освен това, преди да твърди, че Левски не 
е бил съден за убийството на слугата в Ловеч, 
той можеше да се запознае с делото и да ни 
избави от излишните препирни по този въпрос. 

И после има ли значение за какво точно 
Левски е осъден? Не е ли по-важен фактът, че 
той е осъден и екзекутиран и че по тази 
причина той не е имал правото на редовно 
погребение, ако не се появят наследниците му 
да поискат трупа му, или не го изиска местната 
религиозна община. За Михайлов важното е да 
спори, но за какво и как—то е друг въпрос. 

Най-различни поводи намира Ст. Михай-
лов да спори в своето изложение, само по един 
въпрос той упорито, старателно и неуморно 
мълчи — за 

съдбата на костите на скелет №95. 
От 1959 г., откакто започва спорът за гроба 

на Левски със статията на проф. Хр. Гяуров, 
въпросът, къде са костите, непрестанно се 
задава, но за тяхната съдба Ст. Михайлов 
непрестанно мълчи. Мълча през цялото време 
на спора от 1979 до 1983г. Замълча по този 
въпрос и на моето питане в книгата ми за 
гроба. Мълча и по време на обсъждането в 
Секцията по средновековна археология, и след 
това в БАН, въпреки че въпросът за съдбата на 
костите на два пъти му беше зададен, както се 
казва, от упор. Не посмяха да повдигнат този 
въпрос и свенливите негови колеги, участвува-
щи в двете обсъждания на спора за гроба, не 
събра сили и ръководството на АИМ да 
издири истината и да осветли този тъй важен и 
щекотлив въпрос. 

И сега 86 машинописни страници е написал 
Ст. Михайлов, обсъжда надълго и широко 
исторически въпроси, по които той е също 
толкова дилетант, колкото съм и аз (да не 
забравяме, че проф. Михайлов е завършил 
история на изкуствата, а не археология!), 
говори за всичко, само за съдбата на костите 
на скелет № 95, за който той е бил предупре-
ден, че може да е на Левски, благоразумно 
мълчи. 

Може би проф. Михайлов чака въпроса за 
костите да му бъде зададен от държавните 
институции, че тогава да каже каква е 
всъщност тяхната съдба? 

Тук струва ми се, е мястото да повдигна 
един не по-малко щекотлив въпрос — 

за Дневника на разкопките, воден 
от Г. Джингов под разпореждането 

на проф. Ст. Михайлов, 
и по-точно, въпроса за неговото манипулира-
не. Противно на обичая ми да правя изводите 
след излагането на фактите тук ще кажа, преди 
да изложа съответните доводи, че Дневникът 
на разкопките, така често и с такова упоение 

цитиран от Ст. Михайлов, е по всяка вероят-
ност един селекциониран и подправен препис 
от късна дата. 

Тези, които искат да се убедят в това, да 
отворят Дневника на с. 2. Цялата страница е 
заета със скица № 1, на която е нанесен планът 
на основите на църквата „Св. Петка Самар-
джийска" не само на съществуващата сграда, 
но и на бившите към нея пристройки — 
женското отделение и пр., чиито основи са 
били окончателно разкрити чак в края на 
разкопките —20. VI. 1956 г. 

На с. 17 от Дневника, първи и втори абзац, 
всеки може да установи, че се цитира въпрос-
ната скица № 1, и то на два пъти, за да се 
обясни, че се копае в ниши I, II и X (датата е 25 
май). На 25 май, следователно 25 дни преди 
завършека на разкопките, когато е могла да 
бъде изработена скица № 1, тя се цитира на 
два пъти, което е възможно само ако Дневни-
кът е препис (вж. с. 2 и 17 от Дневника). 

Второ. Скица № 9 на с. 28 от Дневника се 
намира три страници преди скица 8, която 
грешка е възможна само при един късен препис 
на Дневника. 

Трето. Скица №31, която намираме в 
описа на разкопките, извършени на 12 юни, 
изобразява двете бедрени кости на скелет № 95 
с две колелца в окончанието им. Джингов по 
време на обсъждането в Секцията по среднове-
ковна археология на АИМ и след това твърди, 
че това са двете дупки от колове, преминаващи 
през долните крайници на скелет № 95, 
разкрити на 13 юни. Излиза, че на скица 31 от 
12 юни е била регистрирана информация, 
която ще бъде получена на другия ден —13 
юни 1956 г. 

Освен с пророчество фактът не може да се 
обясни по друг начин, освен че Дневникът, с 
който разполагаме, е манипулиран препис от 
неизвестния засега оригинал. На друго място 
подробно разискваме и обосноваваме това 
твърдение. Ще добавя само, че Джингов най-
тържествено обяви, че воденият от него 
Дневник е писан „на място", на терена, в 
момента на разкопките, а сега излиза, че това 
просто не е вярно. Ще оставим настрана 
въпроса с многобройните пропуски и премъл-
чавания в Дневника на важни и дори важнеиши 
факти. 

След това необходимо, струва ми се, 
отклонение, нека да разгледаме два от най-
важните според Михайлов въпроса, които ми 
задава той в своето изложение. Първият от 
тях е: 
защо е извършено безпрецедентно нарушение 

на църковния канон — да се погребва 
(мъртвото тяло на Левски) в олтар? 

Въпросът бе зададен от Д. Овчаров на 
обсъждането в БАН. Овчаров допълни своето 
питане с разяснението, че ако се е налагало 
Левски да бъде непременно препогребан в 
църквата, това е могло да бъде извършено в 
наоса, т.е. в същинската й част. 
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Питането на Д. Овчаров беше подкрепено, 
разбира се, от Ст. Михайлов, който потвърди, 
че „подобно нещо (погребение в олтар) няма 
никъде. Ни патриарси, ни царе и боляри, 
никой не е погребван в олтар" (Стенограма, 
т. 1,с. 10). 

Ще отговорим и на двамата археолози, че 
те просто не са добре осведомени. Погребение-
то на Левски в олтара на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" съвсем не е „безпрецедентно". 
Обезглавеното тяло на падналия в бой с 
турците през 1476 г. влашки княз Влад 
Цепеш, наричан още Дракула, е било също 
погребано в олтар, това е олтарът на църквата 
в манастира край гр. Снагов, разположен на 
около 20 кт северно от Букурещ. „С моторна 
лодка можете да достигнете до едно островче 
с манастир, където монасите докарали тлен-
ните останки на Цепеш. Тук те били погребани 
под тежка каменна плоча в земята, непосред-
ствено под олтара"—четем в „Митовете за 
Дракула", статия на „А-3 магазин", Прага, 
препечатана в сп. „Паралели" от 5. III. 1986 г. 
Ще припомним, че църквата на островното 
манастирче край Снагов, е също както и „Св. 
Петка Самарджийска" източноправославна. 

Очевидно в безпрецедентни случаи може да 
се извърши безпрецедентно погребение в олта-
ра, както е сторено с мъртвото тяло на 
падналия в бой за свободата и за вярата Влад 
Цепеш Дракула. 

На това отгоре Левски е имал още едно 
преимущество пред Влад Дракула: освен че е 
загинал за свободата на своя народ, той е бил 
и духовно лице — йеродякон, и като такъв по 
каноните на християнската църковна традиция 
е трябвало да бъде погребан не в обикновените 
мирски гробища, а във или около църква, даже 
ако не беше Левски. 

Във или около църквата той обаче не е 
могъл да бъде погребан (отговаряме с това на 
въпроса на Д. Овчаров), защото по същото 
време, 1873 г., е бил вече в дейстие Наказател-
ният закон от 1868 г., за който стана дума, че е 
забранявал погребение вън от определените 
гробища. Ето какво четем по този повод в 
спомените на Д. Пенев: „През времето на 
Митхад паша (около 1870г.) дойдоха инженери 
да прекарат регулация в София. Тогава излезе 
заповед, с която се забраняваше погребването 
на мъртъвците в църковните дворове и се 
определи вън от града място за гробища. За тази 
цел кокона Марица Кирташова подари 
собствения си бостан, мястото където е сега 
Окръжната палата, между бул. „Хр. Ботев", 
„Позитано" и „Владайска", за гробище—до 
новите тогава еврейски гробища" (с. 51). 

Ето и още един документ в същия смисъл: 
„Година 1873. Известно да бъде кога се 
успокои (почина) нашият брат дядо Цвятко 
Даскала в същия тоя месец, във втория ден на 
Сретение господне, та го погребахме през оная 
нощ и без попове, и без опело, заради недаването 
да се закопават в  черквата,  та затова го 

погреоахме и неоплакан, и неопян, то може и 
после да са го опели. И това не беше ставало 
до днес." Приписка върху Миней за м. април 
от Етрополе, публикувана от П.Мутафчиев в 
статията „Из нашите Старопланински мана-
стири". 

Има нещо сходно и в случая с Левски: като 
екзекутиран държавен престъпник, чието тяло 
не е било поискано от местната религиозна 
община, той е трябвало да бъде заровен в 
позорните гробища. Преместването и препо-
гребването му на друго място е било забране-
но от закона и следователно то е трябвало да 
бъде извършено само тайно и на тайно място. 
Ако беше препогребан при олтарната абсида 
на църквата „Св. Петка Самарджийска", отвън 
в двора на същата, или в наоса — все места 
публични и достъпни за много хора, — тайната 
на препогребването не е могла да бъде опазена 
и скоро това би станало достояние на турските 
власти заедно със съответните рискове за 
погребвачите. Те са имали само един изход — 
да извършат погребението на Апостола в 
олтара, където са имали достъп само свещени-
ците и никой друг, „освен царя", както гласи 
едно от решенията на Шестия вселенски събор 
(вж. правилата на Св. Православна църква. С, 
1913, с;295). Прецедент за погребение в олтар 
на източноправославна църква съществува не 
само в Румъния с гроба на Влад Цепеш 
Дракула, но и в София, в руската църква 
„Св. Николай", където в олтара, под престо, ч, 
в нарочна ниша са положени тленните останки 
на епископ Серафим. 

Един от най-често повтаряните от проф. 
Михайлов доводи за възможността скелет 
№ 95 да е на Левски е, че ако това погребение е 
действително свързано с Левски, гробната яма 
е щяла да бъде изкопана на свободното място 
в олтара, вместо да се разбива абсидната 
основа. Почти винаги тези негови доводи 
завършват с въпроса, 

защо е трябвало да бъде разбиван зидът 
на църквата, когато е имало достатъчно 

място за препогребване даже на триметров 
великан? 

Преди да отговорим на този въпрос, мисля, 
трябва да сме наясно, че погребвачите на 
Апостола — Хамбарков, вероятно Джагаров и 
с пълна сигурност свещ. Кръстю Стоилов—не 
са били нито слепи, за да не видят, нито 
малоумни, за да не могат да си направят 
простата сметка, че покойник с ръста на 
Левски не може да се побере в гробна яма един 
метър. Те не са могли да не съобразят, че има 
достатъчно свободно място към иконостаса, за 
да бъде изкопана не два, а два и половина 
метра гробна яма. И ако те не са се 
възползвали от тази очевидно по-благоприят-
на възможност, това може да означава само 
едно — че не са искали, че тяхната цел е била 
да продължат гробната яма с дупка в зида, за 
да положат част от мъртвото тяло на 
мъченика дякон Левски в олтарната основа. Те 
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са постъпили с Левски не като с обикновен 
покойник, а, повтарям, като с мъченик, а с 
тялото му—като със свети мощи, и то с пълно 
религиозно основание, като се има предвид 
писаното от Йоан Богослов в глава шеста, 
стих девети от Откровението, че „видял под 
жертвеника (на храма) душите на закланите 
за словото божие". Това е именно онзи 
евангелски текст, който слага началото на 
религиозната традиция не само духовници, но 
и заслужили за вярата миряни да се погребват 
в църквите. 

Вярно, Левски не е бил канонизиран за 
светец, но нима загиналият в битка с турците 
Влад Дракула е бил канонизиран, когато са го 
погребали в олтара на църквата край Снагов? 

Този начин на погребване — отчасти в 
основите на олтара -- е съвпаднал и с едно 
друго, разбира се, много по-второстепенно 
съображение—да не попада гробът под пъте-
ката, по която са минавали свещениците от 
северната олтарна порта към светия престол. 
На археолозите може да изглежда несериозен 
този довод, но това с нищо не намалява 
значението на една стародавна религиозна 
битова традиция, която забранява гробовете 
да се газят и прекрачват. Така положен—сил-
но изтеглен към абсидната основа и плътно 
прилепен до светия престол, под козирката на 
широката каменна плоча, наречена олтарна 
трапеза, — наистина гробът на Левски е попа-
дал в една сравнително добре защитена от 
преминаване отгоре зона. 

Но, повтарям, не това е главното в избора 
на погребвачите за мястото на гробната яма; 
главното им намерение е било да положат и 
„вградят" поне част от мъртвото тяло на 
дякон Левски в олтарната основа като висша 
проява на почит към неговата личност и 
неговото дело. 

За нас, съвременните хора, всичко това 
може да са суеверия, но това съвсем не е 
причина да забравим, че те са определяли 
както мисленето, така и поведението на 
хората, които някога са вярвали, рискували и 
понякога умирали за тях. 

Друг един въпрос, който често задава 
Михайлов в своето изложение, е защо погреб-
вачите на В. Левски след освобождението на 
България са премълчавали факта с препогреб-
ването на Левски, и то след като костите му са 
били така старателно търсени, за да бъдат 
положени в строящия се след 1878 г. негов 
паметник. 

Отговарям на този въпрос: Даже да е било 
известно на свещ. Кръстю Стоилов, че се 
търсят костите на Левски, в никакъв случай той 
не е бил задължен да мисли, както ние — архео-
лози, историци, писатели и пр.—сега мислим 
по този въпрос. Ние забравяме, че погребвайки 
Левски в олтара и макар да го е направил без 
никакви угризения на своята религиозна съ-
вест, все пак свещ. Кръстю Стоилов е нару-
шил, макар и формално, църковния канон и 
никак не е бил сигурен, че ако това се разкрие, 

висшите църковни власти ще го опростят. При 
едно разкриване на препогребването свещ. 
Кръстю Стоилов е рискувал да бъде низверг-
нат. 

Ние сега мислим, че не би имало по-голяма 
чест за костите на Левски от тази, да бъдат 
положени в основите на неговия паметник, но с 
каква сигурност можем да твърдим, че това 
може да е било убеждението и на свещ. 
Кръстю Стоилов? Тъкмо напротив: за него, 
свещеника, не би могло да има по-почетно и 
желано място за костите на един покойник от 
светия църковен олтар. И от тази гледна точка 
той е имал пълно основание да не нарушава 
техния „вечен" покой, като ги разрови и 
предостави за полагане под един светски 
паметник. 

Друго важно обстоятелство: тленните ос-
танки на Левски са вградени в олтарната 
основа като мощи и даже по тази единствена 
причина не е могло да има друго по-
подходящо и достойно за тях място, освен в 
църквата. Свещ. Кръстю Стоилов не само е 
могъл, но е бил задължен да мисли по този 
начин. 

Сам по себе си споменът на Мария 
Павлова, че Левски е препогребан в олтара на 
църквата „Св. Петка Самарджийска", може да 
бъде подлаган на всякакви съмнения и всякак 
оспорван. Сам по себе си (изолиран от 
спомена) може да бъде оспорван и скелет 
№ 95—дали е, или не е на Левски, дали е преди 
или след строежа на църквата, но съвпадението 
между „предсказаното" в спомена и разкритие-
то по време на разкопките създава един трети 
факт, който не може по никакъв начин да бъде 
обяснен, освен че, когато Мария Павлова е 
говорила за препогребването на Левски в 
олтара на „Св. Петка Самарджийска", тя е 
разказала за нещо, което е знаела с пълна 
сигурност. 

Едно допълнително указание, че Мария 
Поппавлова е казала истината, 

се съдържа в самата публикация, където ясно е 
казано, че Левски е препогребан в олтара на 
църквата „Св. Петка Самарджийска". Няма 
съмнение, че ако един човек реши да излъже, 
той ще избере най-вероятния от всички въз-
можни варианти, най-вероятния й най-правдо-
подобния. Кой е най-правдоподобният вари-
ант, когато става дума за едно погребване или 
препогребване в църква? Най-правдоподобно-
то в такъв случай е, че погребението е 
извършено „в църквата" (наоса) или вън от 
църквата (в двора), в притвора или отвън до 
стената на олтара, защото това са именно 
местата, използвани за т. нар. почетни или 
църковни погребения. Всички сме наясно, 
както и Ст. Михайлов го заявява, че в олтар не 
се погребва, все едно дали си цар или владика, 
че няма досега открито погребение в олтар. 
Още по-наясно е била по-този въпрос дъщерята 
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на един от най-известните софийски свещени-
ци — Мария Поппавлова. Ето защо, ако тя е 
искала да излъже, че Левски е препогребан в 
църквата „Св. Петка Самарджийска", никога не 
би посочила конкретното място, т. е. олтара, 
защото това е най-неправдоподобния от 
всички възможни варианти за едно църковно 
погребение! 

Самото обстоятелство, че тя сочи олтара, е 
вече сигурно указание, че е била отлично 
осведомена, че е така.  Пълното съвпадение 

между нейното твърдение и резултата от 
разкопките с намирането на скелет № 95 в 
„предреченото" място, е, повтарям, необясни-
мо по никакъв друг начин, освен че Поппавлова е 
казала самата истина за препогребването на 
Васил Левски, т. е. че тялото му е откопано от 
позорните гробища на София и препогребано в 
олтара на „Св. Петка Самарджийска". 

Николай Хайтов 
1. IX. 1986 г. 

2. Обсъждането на въпросите за мястото на гроба 

на Васил Левски 

(Стенограма) София, 10, 12 и 27 
февруари 1986г. 

Първо заседание. 10 февруари 1986 г. 

Акад. Н. Тодоров: Отчитайки слабостите на 
досегашните проучвания и в известни отноше-
ния ненаучния подход при поставянето и раз-
глеждането на този въпрос от Археологическия 
институт с музей при БАН, който остана 
настрана от водещия се спор и не предостави 
на изградената комисия при БАН наличната 
документация, не се съгласих да съставя нова 
комисия. Поисках, вече официално, от ръко-
водството на Археологическия институт с 
музей да се приведе в известност цялата 
налична документация по разкопките в църк-
вата „Св. Петка Самарджийска". Приведени 
са в известност, събрани са заедно и са 
представени на пряко заинтересованите всички 
налични материали. 

Всичко това създаде необходимите предпо-
ставки за един научен подход и дискусия, при 
които да се анализират взаимно елементите, 
които са определящи за установяване на 
конкретните факти и изводи. Предварително 
заявявам, че и двете страни поотделно ми 
декларираха, че са по-убедени от всякога в 
застъпваната от тях теза. Доколко това е така, 
какъв ще е крайният резултат — положителен 
или отрицателен — за установяване на истина-
та, това ще трябва да решим днес. Мисля, че 
такъв научен подход трябваше да предприеме 
ръководството на Археологическия институт с 
музей, и то не сега, а преди няколко години, 

още при първите спорове, и то по време или 
веднага след „разговора около кръглата маса" 
във в. „Работническо дело". Но за съжаление 
то не направи това и след появата на книгата 
на Н. Хайтов. Беше необходима намеса отвън, 
за да се стигне до днешната среща. Нашата 
задача не е да дадем окончателен отговор, 
дали в църквата е бил или не гробът на Васил 
Левски. Затова ще е необходимо да се вземат 
предвид много други фактори и аргументи, 
които могат да подсилят или да отслабят 
изводите от археологическите данни, до които 
ще стигнем. Няма да обсъждаме тези, а ще 
разглеждаме факти. Ето защо предлагам да 
пристъпим към изясняване на следните два 
въпроса: 

Първо. Какво представлява скелет № 95 — 
цял, или без крайници, със запазен или 
разрушен череп и т. н. 

Второ. Каква датировка може да се приеме 
за погребението, като се уточни въпросът и за 
дупката в стената, за дупките на пилотите, 
предметите около тях и т. н., всички 
обстоятлства по този въпрос. 

И едва след това ще уточняваме други 
въпроси. Резултатите от това съвещание ще 
оформя в докладна записка, която ще предста-
вя на председателя на Академията и преди 
всичко на др. Георги Йорданов, за да решават 
вече на по-високо равнище въпроса с цялата 
отговорност — има ли или няма основание, 
какви   други   съвещания   ще   проведат,   ако 
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смятат за целесъобразно, това вече е въпрос, 
както казах, който излиза извън нашата 
компетенция. Ние трябва да свършим работа 
за честта на нашата наука, да достигнем и 
дадем едно обективно състояние и да разкрием 
възможностите за обективна оценка на изводи-
те, които могат да се направят. Встъпления по 
общо застъпваните тези са съвършено излиш-
ни, защото материалите бяха на разположение, 
знаят се, аргументите повече или по-малко 
също се знаят. Целта е да се види и обсъди 
задълбочено цялостната документация. Въз 
основа на нея в една открита дискусия да се 
констатира, доколко всички тия материали 
позволяват да се стигне до някакъв извод. 
Мисля все пак да започнем по известен ред. 
Смятам, че е правилно първи да говори 
Стамен Михайлов, като има предвид и цялата 
документация, да се произнесе по двата 
основни въпроса. По същите два въпроса вече 
след него да вземе думата др. Георги Джингов, 
да вземе думата Стефан Бояджиев, след това 
Николай Хайтов, след това и другите. Ще 
давам думата, затова ще се обръщате към 
мен, за да няма прекъсвания. Ще спазваме 
освен това тази може би сложна процедура, 
възприета в ЮНЕСКО: от процедурен харак-
тер въпроси винаги могат да се зададат към 
съответния докладчик или съответното лице, 
което говори, за да може то да изчерпи и да 
вземе отношение към всички възможни въп-
роси. 

Н. Хайтов: По процедурата ... 
Първо, ако се установи, че има ниша в 

абсидната основа, въпросът е изчерпан 95 
процента. Това ще означава, че скелетът не е 
сварен от градежа на църквата. 

Второто е, че дясната бедрена кост е 
пречупена от забиването на кол. Третото е, че 
дупките, горните им краища били над равни-
щето на горната повърхност на бедрената кост. 
Това са трите основни неща, които те застъп-
ват. И четвъртото, че въобще няма, че по 
време на изкопа са били унищожени и 
подколенните кости на скелета. 

Ст. Михайлов: Искам да започна с прочи-
тане на заповедта, за да е ясно кои са 
участвували в разкопките. Със заповед № 65 от 
25.IV.1956 г. на директора на Археологическия 
институт: „Възлагам на младшия научен съ-
трудник Стамен Михайлов да ръководи раз-
копките и проучванията, а на младшия научен 
сътрудник арх. Сава Бобчев да бъде в негова 
помощ, като извърши архитектурно заснемане 
и други технически работи, свързани с раз-
копките". Това е заповедта, в която, както 
виждате, се споменава само моето име и това 
на Бобчев. Аз, от своя страна по своя 
инициатива привлякох на работа др. Джингов, 
който тогава беше пред завършване, пред 
дипломиране, обаче под мое непосредствено 
ръководство, така че този Дневник, това искам 
също да се знае, този Дневник е мой Дневник и 
на Джингов, разбира се, но аз отговарям за 
Дневника. 

Сега по същество. Аз ще бъда кратък, 
защото моите аргументи са малко и са много 
решителни. Ние открихме три скелета и един 
смачкан череп в тясното олтарно простран-
ство. Първият гроб, първият скелет, който се 
показа, това беше именно този, за който се 
спори. Аз се стъписах. Подобно нещо няма 
никъде, никъде.. Ни патриарси, ни царе, ни 
боляри са погребвани, никой не е погребван в 
олтара. В олтара не се погребва. 

Както е отбелязано в Дневника, той (скелет 
№95) излизаше от основите на църквата един 
метър, един метър и 2 сm, по изчисление на 
др. Хайтов, с който ние сме съгласни. Левски е 
със среден ръст, примерно 1,70 — 1,72 m. 
Следователно 72 сm от скелета лежат под 
основите на църквата. Самият този факт, че 
скелетът лежи под основите, е решителен 
аргумент в полза на тезата, че църквата е 
строена върху заварен гроб. 

Трябва непременно да кажа две думи за 
намерения скелет, при това разрушен от 
основите на колонката, която подпира, върху 
която лежи олтарната трапеза. Това е още по 
решителен аргумент, тъй като там вече няма 
място за разсъждаване, че евентуално може да 
се копае гроб под основите. 

А ако искате да разсъждавам сега за дупки, 
мога, разбира се, но това са вече вторични 
белези. А действително коловете минават през 
основите, както е означено в Дневника, това е 
така. Макар че бързам да кажа, че аз 
изтълкувах този пасаж малко подругояче, но 
независимо от това коловете са означени. Тези 
дупки, както е показано в Дневника, не са под 
костта, под крайниците, нали? А те са през, те 
минават през... За мен този въпрос не е съвсем 
изяснен. А долните части на скелета действи-
телно липсват. Тези крайници не са намерени. 
Сега за мен има неизяснен въпрос. Какво е 
неизяснено? За мен неизяснен остава въпросът, 
кога са разрушени тези най-долни части на 
крайниците—дали при постройката, както аз 
съм изказал мнение, на църквата, или при 
поставянето на този зид, който в кавички ние 
наричаме античен. Освен това ние нямаме, 
както казваме, датиращи материали. Има 
материали, разбира се, обаче те са от гледна 
точка на археологията безлични. И затова 
не могат въз основа на тях да се направят 
сериозни заключения за датировката. 

Аз ще завърша, като кажа следното. Аз се 
учудвам, че ние стигнахме до това положение 
днес. Др. Хайтов публикува, обнародва книга, 
той обнародва три четвърти от нея във 
вестника. Др. Хайтов не е археолог, независи-
мо от това на него се позволи. На специалиста-
археолог в мое лице не се позволи да обна-
родвам. 

Акад. Н. Тодоров: В продължение на години 
вие говорите и застъпвате своята теза. Остана-
лите не са могли да развият своята теза. Ако не 
беше Хайтов, позволявам си да кажа, този 
въпрос  изобщо  нямаше  да  се  постави.   И 
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всичко — цялата документация, снимките, мо-
же би окончателно щяха да се затрият и никой 
нямаше да знае нищо. 

Г. Колев: Имам такъв въпрос. Същото може 
ли да се каже за неговия действителен помощ-
ник по заповедта, арх. Бобчев, който е водил 
архитектурно заснемане... и че това, което е 
направил арх. Бобчев, е също негово дело, т. е. 
на др. Михайлов? 

Ст. Михайлов: На тази документация аз не 
съм автор така, както съм автор на Дневника, 
защото за документацията отговаря др. Боб-
чев. Освен това др. Бобчев не е представил 
своя Дневник, което е негов минус. Той не е 
предал, той беше длъжен да даде тази 
документация в архива на АИМ, защото ние 
имаме архив в Археологическия институт. 
Такова нещо не е постъпило и това е в минус 
на Бобчев, който има някакви скици с молив, 
някакви такива едни, които, просто бих казал, 
са малко несериозни. Обаче, аз съм обнарод-
вал негови два или три такива плана, които 
той ми е дал на мен, без да ги представи на 
разположение в института. Те са сигурно у 
него, както се споменава в публикациите — ча-
стния архив на Бобчев, нали? Даже се говори за 
Дневник на Бобчев! Никога аз, никога, пък и 
моя доведен помощник Джингов не сме 
знаели, че Бобчев има Дневник, че Бобчев 
пишел Дневник! 

Г. Колев: Не е ли чувствувал (Ст. Михай-
лов) и той задължение, към тия архитектурни 
заснемания, тъй като той е отговорник на 
колектива, неговият официален помощник 
прави архитектурни заснемания, независимо 
дали са археологически или не, той нали е 
за това, за да прави тия заснемания. Тия 
заснемания са допълвали другите проучвания, 
имам предвид... Не е ли чувствувал той 
задължение тия материали да бъдат към 
другия Дневник, защото нищо не е останало от 
този Дневник? А какво е правил тогава младши 
научен сътрудник Бобчев, помощник, така да 
се каже, на др. Михайлов? Не може да 
хвърляме сега вината само на Бобчев, че не го 
е представил, а отговорникът не го е изискал. В 
такъв смисъл...  (реплики) 

Г. Джпнгов: Само един допълнителен 
въпрос. Искам да попитам другаря Хайтов 
откъде и как е придобил оригиналния Дневник. 
Защото при обсъждането в Секцията той каза, 
че Дневникът е при него, оригиналният Днев-
ник на Бобчев. 

Акад. Н. Тодоров: Добре, това от съществе-
но значение ли е? Тука ли е Дневникът? Благо-
дарение на кого? На Хайтов. А не на вас! Това 
е пасив, така че дайте по този въпрос да не 
говорим, като не знаете да си пазите имуще-
ството. Сам Стамен Михайлов приема доку-
мента със съответните критични аспекти и 
вие имате всичкото право да го подложите на 
критика. Да продължим по съществото на пов-
дигнатите въпроси. 

Сп. Разбойников: Вторият въпрос е медицин-
ски. Проф. Стамен Михайлов каза, че скелет 

№ 95 е бил най-разложеният от всички. Но аз 
съм чел неговите публикации през 1956 г. 
(есента) и 1961 г. В първите му две публикации 
той пък пише друго, че той бил най-запазеният 
скелет от всички в олтара. Как се получава 
това разногласие? 

Акад. Н. Тодоров: Стамен Михайлов, ще 
отговорите ли? 

Ст. Михайлов: Тук има едно голямо 
недоразумение. „Запазен" не е противополож-
но на „разложен". За това, първо, че скелетът 
е налице, второ, че не са разбъркани костите. 
Няма друг от скелетите, които са в олтара, 
които така да са запазени. Костите не са 
разместени! 

Н. Хайтов: Ще помоля проф. Михайлов да 
ми каже коя от костите от долните крайници 
на скелета беше счупена? 

Ст. Михайлов: Аз съм писал в...  
Н. Хайтов: Не, все пак кажете. 
Ст. Михайлов: Доколкото си спомням, аз 

не бих могъл да сбъркам...  
Н. Хайтов: Аз мога да Ви... 
Ст. Михайлов: В публикацията, аз съм го 

писал...  десния крак мисля, че беше. 
Н. Хайтов: Десният крак — под коляното 

или над коляното? 
Ст. Михайлов: Под коляното, навярно под 

коляното. 
Н. Хайтов: Под коляното. А поддържате 

ли това, или не го поддържате? 
Ст. Михайлов: Не, под коляното е, разбира 

се! Не е над коляното... 
Акад. Н. Тодоров: Не е над коляното, под 

коляното е . . .  Това е основният въпрос. Значи 
не е над колянотог  а под коляното... 

Н. Хайтов: Второ, само един кратък 
въпрос. От всичко това, което е писал проф. 
Михайлов, има ли нещо, което да не поддържа 
вече, на този етап на спора?... От всичко това, 
което Вие сте писали досега? 

Ст. Михайлов: Единственото е, аз вече 
споменах. Единственото ново, което установих 
напоследък, което впрочем е казано общо в 
моите публикации, това е за относителната 
или абсолютната хронология на този зид, 
който наричаме античен. Съмнявам се сега, 
съмнявам се, че това може да бъде и малко по-
късно. 

Н. Хайтов: Това е единственото нещо? 
Ст. Михайлов: Да, единственото. Всичко 

останало поддържам. 
Н. Хайтов: Третият въпрос. Вие спомена-

вате там за банкет, т. е. не го споменавате, а го 
има в скицата на Бобчев... Кое е банкетът на 
тази скица? Защо има две „стъпала"... 

Ст. Михайлов: При основата, да... Банке-
тът е.. . ,  ето го.. .  

Н. Хайтов: Аз ще Ви помоля в скицата да 
го видите, ако я имате тук, в скицата към 
вашата публикация от 1961 г., има там една 
скица на Бобчев. И има означени две стъп-
ки— едната е горе, на равнището на тухлената 
настилка на олтара, а другата е долу, на 
равнището на основата на абсидата. 
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Глас: В разреза на Бобчев... 
Ст. Михайлов: Вижте какво, банкетът е 

долу... 
Н. Хайтов: При основите на църквата? 
Ст. Михайлов: Да, до основите... 
Н. Хайтов: До основите на църквата? 
Ст. Михайлов: Да, до основите. 
Н. Хайтов: Това исках само да разбера... 
Ст. Михайлов: Възможно е да е свършил 

малко над основите, но във всеки случай той е 
долу. 

Н. Хайтов: Имаше разногласие при обсъж-
дането в Средновековната секция по археоло-
гия между др. Джингов и между проф. 
Михайлов—двете дупки от колове, от укреп-
ването в зоната на погребението, открити на 13 
юни 1956г., какво пресичат—дали основата 
или долните крайници на скелета—единият 
през коляното, а другият малко над него. Вие, 
др. Джингов, застанахте на становището, че 
дупките пресичат крайниците. Проф. Михай-
лов каза, че дупките пресичат основите... 

Ст. Михайлов: Аз в изказването казах... 
Н. Хайтов: Да в изказването казахте... 

Понеже има разногласие. Вие поддържате 
онова, което казахте на обсъждането, или се 
съгласявате с него (с Джингов)? 

Ст. Михайлов: И с двете! Аз така съм го 
изтълкувал, пък Джингов го е схванал друго-
яче! 

Н. Хайтов: Правилно! 
Ст. Михайлов: Аз съм го изтълкувал, 

естествено, че може да се изтълкува и както 
Вие, плотове... И разбирате, че може и това, 
може и онова. 

Г. Джингов: Да прочета от Дневника какво 
точно е написано по този въпрос... 

Акад. Н. Тодоров: Добре. 
Т. Джингов: „Разкриха се още две дупки от 

фундирането на основите, които минават 
точно през крайниците (левият—коляното, а 
десният — малко над него.)" 

Н. Хайтов: При едно изказване проф. 
Михайлов каза, че това се отнася за основите, 
нали? От обсъждането сега разбирам, че той 
разбирал и двете... 

Четвъртият ми въпрос... Вие, проф. Михай-
лов, твърдите ли, че има ниша, или че няма 
ниша? 

Ст. Михайлов: Не. Няма ниша, няма 
ниша... Има неравни основи на абсидния 
зид... 

Н. Хайтов: Благодаря. И последното. Кога 
предадохте Вие своя полеви Дневник, или 
Дневника на разкопките, който е бил у вас, в 
тази колекция № 90, която се намира в архива 
на Археологическия институт? 

Ст. Михайлов: На този въпрос аз не мога 
да Ви отговоря, може да Ви отговори завеждащ 
архива. Това беше късно и да Ви дам отговор, 
няма да бъде верен. Не мога да Ви кажа кога е, 
но доста късно... 

Н. Хайтов: Доста късно... Там е записано 
декември 1980г. Тогава ли горе-долу? 

Ст. Михайлов: Когато е записан, тогава 
е... 

Акад. Н. Тодоров: А Бобчев кога е умрял? 
Женски глас: Октомври 1983 г. 
Мъжки глас: 1982 г. 
Н. Хайтов: Дневникът преди мен Бобчев не 

го е гледал. 
Акад. Н. Тодоров: Има ли още въпроси? 
М. Бенчев: Да. Аз имам един въпрос, който 

произтича малко от отговора, който Хайтов 
зададе на Михайлов. Ставаше въпрос за 
банкета. Стана ясно от отговора на др. 
Михайлов, че банкет се нарича онази част от 
долната част на абсидата, която излиза напред 
и надолу. Моят въпрос е: този банкет в зоната 
на укрепващите пилоти ли трябва да се счита, 
или под зоната на тези пилоти? Тоест, да го 
обясня... Имаме края на абсидата и пилотите, 
които подпират тази абсида. Банкетът сега се 
явява тук, по това обяснение... Той в зоната 
на тези пилоти ли е или е долу, или е вън, като 
местонахождение, като обем. 

Ст. Михайлов: Аз схванах, че банкетът 
няма такова укрепване. Укрепването е само на 
зида, следователно оная част, която наричаме 
банкет и която излиза пред зида, е плитка, тя е 
около 30 сантиметра, въобще няма нужда от 
укрепване. Укрепва се зидът, който упражнява 
тежест. 

М. Бенчев: Отдолу или отпред ми е 
въпросът, по-точно да го задам? 

Ст. Михайлов: Моля? 
М. Бенчев: Моят въпрос конкретно е такъв: 

това укрепване на банкета отпред ли го 
считате, или той се пъха и отдолу? 

Ст. Михайлов: Не, не, само отдолу. Няма 
отпред само отдолу. 

М. Бенчев: Вторият ми въпрос е: има ли 
фотодокументация за скелета, който е под 
престола? 

Ст. Михайлов: Няма запазена. Фотодо-
кументация сме правили, даже в Дневника е 
отбелязано... на всичко е правено документа-
ция. За съжаление и аз се учудвам как стана 
тази работа, само част от документацията я 
намерихме. Другата документация я няма. На 
всичко е правено, на всичко, на всички такива 
находки, на място е правена документация. 

Н. Хайтов: Отбелязано ли е в Дневника, че 
е правена документация на скелета под престо-
ла? 

Ст. Михайлов: Това не мога да кажа. Не си 
спомням. 

М. Бенчев: Въпросният банкет, който го 
изяснихме, къде се намира, имаше ли спойващ 
хоросан между така поставените камъни, или 
бяха просто един дренаж от камъни? 

Ст. Михайлов: Банкетът не е дренаж. Той е 
изграден с тухли... Само основите на църквата 
са дренаж, понеже по-отдолу има вода. Ние, 
като копахме античните основи, накрая спрях-
ме, на два метра дълбочина — и вече вода..., 
просто като река. Може би затова е разложен 
този скелет, защото там е влажно. 

Глас: Има въпрос към др. Михайлов. 
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Акад. Н. Тодоров: Дайте да вървим нататък. 
Вероятно др. Джингов сега ще даде допълни-
телни аргументи. 

Г. Джингов: Основният въпрос, който 
поставя акад. Н. Тодоров, е какво представля-
ва скелет № 95. За да съкратя времето, няма да 
се впускам в описание. Състоянието на скелета, 
неговата ситуация и състоянието на самите 
кости се виждат пределно ясно на снимките, 
които са направени по време на неговото 
разкриване. За съжаление не на всички, наме-
риха се само част от негативите. На едни от 
тях се виждат запушени с хартии две дупки от 
пилотите, от коловете, но не тези, които 
минават през самите, точно през крайниците, 
за които стана въпрос преди малко, т.е. над 
коляното и през самото коляно. А тези са 
малко нагоре, отстрани на бедрената кост. 
Запушването на тези дупки с хартия показва, че 
те са били празни в горната им част, а надолу 
естествено не, защото при копането прониква 
пръст. В горната част са били запазени, и 
затова ние сме сложили тези хартии, за да не 
влезе пръст вътре. 

Черепът е счупен, крайниците, долните, 
краката, от коленете нататък до стъпала-
та— въобще не са разкрити. Защото те теоре-
тически оставаха под основата на олтарния 
зид, на абсидата. То нямаше и начин да се 
провери това нещо, защото предполагаше да 
се подкопава основата на църквата, без да сме 
убедени, че ще намерим нещо. Друго: състоя-
нието на ръцете, на горните крайници. Те са 
поставени в едно нормално за християнските 
погребения положение. 

Що се касае до втория въпрос, за дати-
ровката на скелетите, аз съм твърдо убеден, че 
има пределно ясни, категорични археологичес-
ки наблюдения, документирани не само в 
Дневника, за който и др. Николай Хайтов пише 
в книгата си, а и в протоколите на дадените 
отговори на моето изказване в Секцията. Както 
всички, така и аз сме съгласни, че това е 
основният документ на разкопките, на който 
трябва да се базират по-рататъшните разсъж-
дения—Дневникът. Към това аз бих прибавил 
и снимките. В Дневника, аз го прочетох вече 
този пасаж, е казано, че... са открити на 13 
юни две дупки, които минават... Забележете, в 
Дневника съм записал: „точно през крайници-
те", точно. Това не е случайно. Следователно 
коловете са минали през крайниците. След 
изтляването на дървото са останали дупки. В 
действителност това е така. Запазените дупки 
след изтляването на дървото се намират под 
тях. Но коловете са минали през краката и са 
ги счупили. В Дневника аз не съм отбелязал, че 
костите са счупени. Но аз бих поставил така 
въпроса. Необходимо ли е, след като това е 
логически неизбежен извод, след като коловете 
минат през костите, те ще ги счупят. 

Акад Н. Тодоров: И смятате, че снимката 
потвърждава тази теза? 

Г. Джингов: Разбира се. Тази и всички 
други снимки, които са тук, потвърждават тази 

теза. А това е един от най-важните аргументи 
от данните на археологията, които показват, че 
скелетът, означен с № 95, в северната част на 
олтара е по-стар от църквата. 

Стана въпрос и за Дневника на арх. Бобчев, 
за който аз научих, че е воден. Нямам 
впечатление от него и дори не зная че има 
такъв Дневник. Сега, преглеждайки доку-
ментите, имах възможност да видя не ориги-
налния Дневник на арх. Бобчев, а ксерокопие. 

Арх. Н. Мушанов: Моля Ви да изясня един 
въпрос... 

Акад. Н. Тодоров: Да, изяснете въпроса за 
Дневника! 

Арх. Н. Мушанов: Вие знаете за тази 
комисия, съставена по заповед на др. Георги 
Йорданов, оглавявана от акад. Д. Косев, която 
заседава през 1983 г. и на която бяха предоста-
вени всички материали, известни дотогава. В 
тези материали беше включен в ксерокопие 
Дневникът на арх. С. Бобчев. Така че и др. М. 
Станчева го е видяла. 

М. Станчева: Без тези страници, които са 
представени дапълнително. 

Д. Овчаров: Този, който го е снимал, е 
измъкнал страници, което е. . .  (вероятно е 
искал да каже недопустимо). 

Акад. Н. Тодоров: Така или иначе сега 
имате и тия страници. 

Н. Хайтов: Оригиналните страници са у 
наследниците на арх. Бобчев. Утре ще ги имате 
на масата. 

Акад. Н. Тодоров: Вие не сте ли се обърнали 
към наследниците на Бобчев? Извинявам се, че 
ви задавам въпроса, след като сте разбрали, че 
има Дневник и че Стамен Михайлов го е 
ползувал. 

Д. Овчаров: Аз Ви казах, др. Тодоров, др. 
Дойнов, началник на Главното управление на 
архивите, ни го донесе. 

Акад. Н. Тодоров: За преди това не става 
въпрос... Аз сега питам. Като ръководство 
обърнахте ли се към наследниците на Бобчев 
да потърсите с официално писмо този Дневник 
или не? 

Д. Овчаров: Аз не съм ръководство. 
Акад. Н. Тодоров: Ръководител на секция? 

Другарю Ангелов? 
Акад. Д. Ангелов: Не сме го търсили. 
Акад. Н. Тодоров: Не сте го потърсили, 

тогава не търсете от никого другиго отговор-
ности за това, къде и как е бил Дневникът. 
Ясно, че Хайтов е проявил заинтересованост, 
ръководителят на архивите е проявил заинте-
ресованост, затова материалът се е оказал у 
тях. Защото и аз мога да ви питам по същия 
начин — защо на акад. Д. Косев, на тази 
комисия, редица други документи не са били 
представени, а сега ги представяте. Значи 
въпросът с документацията не е стоял пред вас 
сериозно. Това е изводът, който правя. 

А това, което е сериозното — Скицникът, 
— той беше налице и можеше да видите оттам 
вече автентичните данни за да не става Бобчев 
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обект на обвинения, или пък да отслабва 
възможността за анализа, който се извършва 
тук. 

Г. Джингов: Дневникът на Сава Бобчев, 
както и неговите архитектурни заснемания не 
се намират в АИМ, това се изясни. Поради 
това, и по повод исканото от мен становище 
от акад. Д. Ангелов, аз прегледах ксерокопие-
то. Това копие от Дневника на Сава Бобчев се 
състои от 19 страници. Номерирани след 
копирането с молив, от 1 до 19. И една титулна 
страница, или всичко двадесет листа. Перфо-
рирани и поставени в папка. При преглежда-
нето на този Дневник, ксерокопието на Бобчев, 
и съпоставянето му с водения от мен Дневник, 
на археологическите разкопки направи ми 
впечатление следното: 

Първо, и двата Дневника започват с текста 
на заповед № 65, която проф. Ст. Михайлов 
прочете в началото на своето изказване. Второ, 
и двата Дневника имат начална дата 8 май 
1956 г. вторник, и във всички следващи дни, до 
17 май 1956г. имат еднакъв текст (изброява и 
други еднаквости). Трето, от 18 май до 20 юни 
1956 г. данните в Дневника на разкопките, 
водени от мен, отразяват ежедневно хода на 
археологическото проучване. За същото време 
в Дневника на Сава Бобчев информацията е 
много оскъдна. Изключения правят малки или 
по-значителни отклонения, които могат да се 
установят. Четвърто, за 30 май 1956 г.—деня, в 
който се откри скелет № 95 в северната част на 
олтара в Дневника на Сава Бобчев нищо не се 
споменава за разкопките. Включително и за 
този гроб. За същата дата във водения от мен 
Дневник са записани важни и съществени 
наблюдения. Пето, за следващия ден, 31 май 
1956 г., когато продължава разкриването на 
скелет № 95, Сава Бобчев е записал за него 
едно изречение: „До скелета — телено копче", 
цитирам: „Гроб на Апостола" в скоби въпроси-
телна. Тази информация е неточна. Това е моя 
оценка. На същата дата в Дневника на 
разкопките съвсем ясно съм отбелязал, цити-
рам: „При разчистването не се намериха 
никакви вещи или предмети около скелета" 
(с.37). „Единственото телено копче, намерено 
по време на разкопките, бе открито на 14 юни 
1956 г., т. е. две седмици по-късно, в една от 
нишите на наоса, върху запазения на това 
място тухлен под, заедно с монети и сребърна 
халкички — полеви № 125" (Дневник на разкоп-
ките, с. 80 и скица .32). 

На 31 май 1956 г. се открива и скелет №79 в 
южната част на олтара, но за него Сава Бобчев 
въобще не споменава. Шесто, нищо не е 
отбелязано в Дневника на Бобчев и за открити-
те на 8 юни 1956г. дупки от фундиране 
основите на олтара. (Сравнявай Дневника на 
разкопките, с. 63 и за откритите на 13 юни 
1956 г. още две дупки от фундиране на 
основите, които минават точно през крайници-
те, през краката на скелет № 95. — Дневник на 
разкопките, с. №76.) А това са важни и 
решителни аргументи за относителната хро-
нология, които доказват, че гробът в северната 

част на олтара е по-стар от църквата. Тази 
незаинтересованост на Сава Бобчев по отно-
шение датировката на този гроб, и то след като 
преди това, още на 31 май 1956 г., е отбелязал в 
своя Дневник съмнението си (цитирам) „за гроб 
на Апостола" с въпросителна, за мен е необяс-
нимо. Седмо, след приключване на разкопките 
(в Дневника на Сава Бобчев са вписани още 
няколко дати). На 15 и 23 март 1959 г., три 
години по-късно, бележките на Бобчев се 
отнасят до започналите предварителни работи 
по консервация на „Св. Параскева" от Инсти-
тута за опазване паметниците на културата. На 
26 март 1959 г. той отново споменава за 
човешки скелет, намерен на 31 май 1956 г. 
отляво на олтарната трапеза, на дълбочина 
само 75 сm от най-горното, модерното ниво на 
пода (вж. в Тетрадка № 5 подадките). Това 
цитирам по Бобчев. Тук той допуска една 
грешка — то е на 100 сm от модерното ниво (от 
каменното), а на 75 сm от тухленото. Но това 
той го пише по-късно... 

Изслушайте, не съм завършил... „под 
каменната настилка, в северната част на 
олтара се откри нормално погребение, скица 
12". Следователно аз не правя изчисления, др. 
Хайтов, когато пиша Дневника, а посочвам 
изрично, че когато го откриваме, аз съм мерил 
от каменната настилка 100 сm. На следващия 
ден, когато продължаваме разчистването, съм 
го дал не от каменната настилка, а от тухления 
под— 75 сm. На друго място посочвам каква е 
разликата между двете нива в олтара. 

Н. Хайтов: Трийсет и пет. 
Г. Джингов: Не е трийсет и пет. Аз съм го 

отбелязал в Дневника между 10 и 20, със 
сантиметър. Но имайте предвид, че тухления 
под в олтара на църквата е разбит. И в 
Дневника съм отбелязал, че тухлите са изтри-
ти, напукани и т. н. А и от заснемането в 
Тетрадка № 5 на арх. Бобчев това може да се 
види, така че зависи точно на кое място съм 
мерил, нали. Никакви отклонения, както Вие 
казахте сега, Вие се . . .  Това може да се 
процитира... 

Н. Хайтов: Ето как е... 
Акад. Н. Тодоров: Вземете си бележка сега, 

за да може др. Джингов да продължи. 
Н. Хайтов: Да, да, прав е... 
Акад. Н. Тодоров: По тоя въпрос той Ви 

даде изчерпателни обяснения. Сега вече своята 
теза ще развивате отделно. 

Г. Джингов: На 26 март 1959 г. Бобчев 
отново споменава за човешкия скелет, намерен 
на 31 май, мисля, че това го казах. Тук 
цитирам Бобчев: „За човешкия скелет, намерен 
на 31 май 1956 г. отляво на олтарната трапеза, 
на дълбочина 75 сm от най-горното, модерно-
то"— тук е неговата грешка (вж. Тетрадка № 5 
подробно), следва категорично твърдение, от-
ново цитирам: „От извършената по-рано 
анкета с проф. Гяуров става ясно, че погребе-
нието вляво от трапезата в олтара, е на Васил 
Левски, въпреки мнението на Стамен Михай-
лов и д-р Боев, които не са оставили никакъв 
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протокол на комисия за обстоятелствата, при 
които са намерени костите. Где се намират 
костите — никой не знае." Общото впечатление 
за мен от този Дневник на Сава Бобчев, от 
записките на Сава Бобчев е, че те не отразяват 
пълно хода на работата и резултатите от 
археологическото изследване на църквата „Св. 
Петка Самарджийска" в София през месеците 
май — юни 1956 г. 

Акад. Н. Тодоров: Вие сте по-критичен, 
отколкото Стамен Михайлов към Дневника на 
Бобчев. Искам само да Ви задам един въпрос. 

Когато правихте тази аналогия между 
вашите данни и неговите (на Бобчев), смятате 
ли, че той ги е взел от Вас по-късно? Това ли 
искате да кажете? Че той по някакъв начин се е 
запознал с Вашия Дневник и ги е внесъл по-
късно, или в момента той е погледал при Вас, 
или в момента той е слушал, когато е 
говорено? Защото иначе, ако не го обясните 
това нещо, излиза че Бобчев всичко това е 
написал и за съответната, за 1956 г., и прочие 
по-късно, гледайки Вашия Дневник.Така изли-
за. Искам просто да внеса ясност. 

Г. Джингов: Аз бях там като надничар... 
точно по това време имах държавен изпит. 
Седмица след това се явявах на държавен 
изпит. След завършването на разкопките и 
освобождаването ми от работа предадох 
Дневника на ръководителя на разкопките 
Стамен Михайлов. Оттогава допреди може би 
няколко месеца аз не бях виждал Дневника. На 
обсъждането ми го подадоха, аз само го 
погледнах. Сега имах възможност да го 
прегледам, по-подробно да го изчета. И 
преглеждайки Дневника на Бобчев, да установя 
тези идентични и същевременно перифразира-
ни пасажи между двата Дневника. Аз не съм го 
давал на Бобчев. 

Акад. Н. Тодоров: Ясно, Вие не сте го 
давали... Стамен Михайлов нещо да каже по 
този въпрос? 

Ст. Михайлов: Аз се изказах напълно по 
този въпрос. 

Акад. Н. Тодоров: Не, аз искам да те 
попитам: ти да си давал Дневника на Джингов 
на Бобчев? 

Ст. Михайлов: Не, не, не съм. 
Акад. Н. Тодоров: Ти не си давал този 

Дневник, нали? А Дневникът е бил предаден 
през 1980 г. 

Глас: Бобчев е починал 1982г. 
М. Станчева: И беше много жизнен в тези 

последни две години. 
Акад. Н. Тодоров: Така че Вашето предпо-

ложение в такъв случай е, че целият Дневник е 
написан от Бобчев в последните му години. 
Така излиза? 

Г. Джингов: Не предположение, ние само 
констатираме... 

Акад. Н. Тодоров: Вие констатирате, че 
Дневникът е бил при вас от 1980 до 1982, и на 
стари години Бобчев, излиза... 

Г. Джингов: Би могъл, би могъл...  
Акад. Н. Тодоров: Би могъл..., би могъл да 

напише  всичко  това?  Сега  аз Ви поставям 

втория въпрос: Скицникът приемате ли го като 
документ? 

Г. Джингов: Кой Скицник? 
Акад. Н. Тодоров: На Бобчев. 
Г. Джингов: Ще взема отношение. Черте-

жите и надписите са поставени с молив, има 
тук-там и с червен молив оцветяване и т. н. В 
него има видими следи от триене с гума. Не 
искам да кажа, че някой си е позволил да трие 
върху скиците на Бобчев. Далеч съм от тази 
мисъл. Но следи от изтриване има и Вие 
можете да го отворите и да видите... 

Н. Хайтов: И никой не го отрича. 
Г. Джингов: Да. И допускам, че това е 

напълно естествено, нормално в процеса на 
заснемането—да се изтрие, да се нанесе нещо, 
нали, да се коригира. 

Акад. Н. Тодоров: Знаете ли защо ви 
поставих въпроса? Затова, защото се оказа, че 
и вашата документация през осемдесета годи-
на е предадена. Защо търсите отговорност от 
Бобчев, че умира през 1982 г. и не го е предал? 
Разбирате ли, става малко неетично, когато не 
поставяте за себе си въпроса, кога сте събрали 
тази документация. Че даже и досега не сте си 
дали труд да разберете къде се намира 
Дневникът! Останах изненадан, че едва на това 
съвещание вие узнавате, че у наследниците на 
Бобчев има Дневник. Извинявайте, ама това е 
много странно, затова го търсите от Хайтов, а 
елементарният път е, елементарната логика е 
да се обърнете към наследниците. Вие не сте го 
направили. 

Г. Джингов: Що се касае до моето задъл-
жение, аз съм предал Дневника на разкопките. 

Акад. Н. Тодоров: Вие все пак смятате, че с 
всичките си недостатъци трябва да се приложи 
и да се включат в общата документация, която 
имаме намерение да публикуваме, и Дневникът 
на Бобчев, и Скицникът? Със съответните 
критични бележки и пр. Защото той е бил 
участник и не го изключвате от съответния 
анализ ако щете дори и на противоречията и на 
доказателствената стойност. Така разбирам. 
По тоя въпрос вие друго мнение ли имате от 
мнението на директора на института? 

Г. Джингов: Тъй като Дневникът на Бобчев 
е въведен в обръщение чрез книгата на др. 
Хайтов, аз мисля, че има място да се помисли 
и за неговото включване в документацията, но 
не към основната документация, а към онази 
документация, която евентуално би се печата-
ла. За да могат да се видят именно тези 
прилики и отлики, за които говоря. 

Акад. Н. Тодоров: Добре. Благодаря Ви. 
Нататък... 

Г. Джингов: Във връзка със заснеманията 
на арх. Бобчев аз одеве мълчах, когато 
задавахте въпроси на Ст. Михайлов, мисля, за 
банкета — къде се намира. В скицата — хо-
ризонтал или напречен разрез на църквата „Св. 
Петка", която е публикувана в книгата на 
Николай Хайтов, изработена от Сава Бобчев, 
банкетът не е посочен. Нито в хоризонталния 
разрез, нито във вертикалния. 
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Глас: Това не означава, че той го няма 
заснет. 

Г. Джингов: Един момент, един момент. Не 
съм наясно има ли го, няма ли го. В Дневника, 
да се има предвид, някои неща аз не съм 
отразявал, да не се забравя; това са спасителни 
разкопки. Имах предвид, че арх. Бобчев прави 
архитектурното заснемане и следователно той 
ще нанесе тези неща. Според мен в заснемания-
та на арх. Бобчев, и то в този възлов пункт на 
църквата, има неточности. Аз не съм правил 
анализ на тях, нямах и възможност, но ако се 
наложи, може да се занимая и с това. Смятам 
обаче, че има неточности, които и Стамен 
Михайлов може би е забелязал. 

Д. Овчаров: Въпрос към Джингов. Какво 
беше впечатлението Ви след разкриването на 
горната част (на скелет № 95)? Къде отиват 
костите? Има ли някакви следи от отвор, в 
който те да са били пъхнати, и ако е имало, 
защо не сте продължили разчистването? 

Г. Джингов: Да, ние разкрихме, както 
казах, горната част на скелета на 30 май. На 31 
май продължи разчистването. Можахме да 
стигнем само до една част от бедрените кости. 
По-нататък скелетът оставаше под неразкопа-
ната част, тъй като отгоре лежеше зидът, 
основата на абсидата. Допълнително, след 
като вдигнахме черепа и част от скелета, за да 
не натрошим костите, махнахме тухленото 
стъпало, банкета, който лежи върху тухления 
под, а не слиза под него, за да можем да 
проследим, доколкото е възможно, останалата 
част от краката. Опряхме в зида, в стената, по-
нататък не можахме да продължим. Да гадая 
имало ли е отдолу кости, или, имало ли е по-
нататък кости — пищялките, стъпалата и т. н., 
значи да лъжа себе си, да заблуждавам себе си, 
да заблуждавам и вас. 

Н. Хайтов: А стената, костите в стената ли 
опираха? 

Г. Джингов: Стената стои..., той (скеле-
тът) спира до стената. В тази стена дупка 
нямаше въобще. Дупка няма и аз не съм 
отбелязал в Дневника за такава дупка в зида. В 
Дневника съм писал изрично на с. 35: „В 
северната част на олтара се откри нормално 
погребение. Долната част на скелета, от таза 
надолу, двата долни крайника, лежи под 
основата на зида." А вторият пасаж (с. 36—37): 
„Разчисти се скелетът, открит в северната част 
на олтара в съседство с олтарния камък, скица 
13. Дълбочина 75 сm от тухления под в 
олтара. Скелетът е излязъл на 100 сm от зида, 
повтарям, от зида." Обръщам внимание на 
тези текстове, защото, щом се доверяваме на 
Дневника на разкопките, бихме могли да 
разберем, че скелет № 95 е излязал на 1 m от 
зида, а не от стъпалото, банкета, както пише 
Николай Хайтов в книгата си (с. 78). 

Н. Хайтов: Джингов, дали си спомняте на 
коя дата беше фотографиран скелет № 95? 

Г. Джингов: На няколко пъти отбелязвам, 
че в църквата се правят снимки, и в олтара 
включително. Отбелязвам, че се правят архи- 

тектурни заснемания. Датите, на които е 
отбелязано това, могат да се видят... Но не са 
намерени всички снимки... Първо, ние нямаме 
за съжаление в момента—дано се намери — 
най-важната снимка—от дупките, които мина-
ват през краката. 

Н. Хайтов: Няма ги, така ли? 
Арх. Ст. Бояджиев: Има ги, има ги, 

напротив. 
Н. Хайтов: А, има ги. 
Г. Джингов: Ако Бояджиев... един мо-

мент. .. 
Д. Овчаров: Мога ли да прочета Дневника? 

За да приключим този въпрос... „Направиха се 
фотографски снимки и скици от художничката 
на музея. При разчистването не се намериха 
никакви вещи." Значи в деня, следващ на 30, на 
31, са правени снимки (на скелет № 95). 

Акад. Н. Тодоров: Благодаря. 
Г. Джингов: Не само тогава...  
Д. Овчаров: Говорим за скелет № 95. А 

колко са снимките?... 
Акад. Н. Тодоров: Снимки е имало, значи. 

Някои са намерени, някои има и у Бояджиев, 
които после можем да видим. 

Н. Хайтов: Значи това, което е писано за 
снимките, това е истината — на 31-ви. Тогава 
са правени снимките на скелет № 95. Др. 
Джингов, сега на коя дата, ако си спомняте, 
разбира се, е свалено стъпалото? 

Г. Джингов: В Дневника на с. 63 съм 
отбелязал: „В олтара се разчистват основите. 
Откриват се дупките от фундиране. Извади се 
стъпалото и се разчисти пръстта под същото. 
Намериха се дребни парчета от кости, предим-
но от череп." На 8 юни. 

Н. Хайтов: Така. Става дума за тухлената 
пейка горе. Аз я наричам пейка, вие я наричате 
стъпало, която е на повърхността до тухления 
под. 

Г. Джингов: Точно така. Бобчев я нарича 
така. 

Н. Хайтов: Има ли снимка—това е 
следващия въпрос, на която да личи, при вас, 
искам да кажа, че бедрената кост е счупена от 
набиването на дупките (коловете)? 

Г. Джингов: Не. 
Н. Хайтов: Вие нямате? 
Г. Джингов: Точно тази снимка нямам. 
Н. Хайтов: Вие я нямате? 
Сега един от най-важните въпроси. Какво е 

разстоянието между тухления под и каменния 
под по скицата, която Вие сте начертали в 
Дневника на разкопките, дето сте водили? Там 
го има, ако обичате, отворете, отворете, за да 
уточним този много важен въпрос: десет ли е, 
двайсет ли е, трийсет и пет ли е сантиметра? 

Г. Джингов: Аз не съм правил скица във 
вертикален разрез. 

Н. Хайтов: Ако не я намерите, аз ще я 
намеря. 

Г. Джингов: Такова нещо аз мисля, че не 
съм правил. 

Н. Хайтов: За щастие има. 
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Г. Джингов: Добре, дано има (прелиства 
страници и чете): „Вдигане на плочата. Под нея 
на 10—20 сm тухлена настилка, която не е 
цялостна. Повечето тухли изтрити и напукани. 
Между двете настилки предимнo чакъл и 
пясък. В него монети от 1881 и 1905 г. (№ 18), 
керамика (№ 17) и дребни кости (№18)." 
Следователно, без да правя вертикална скица, 
такава няма да се намери. Няма. Вие може би 
на друго място някъде сте гледали. 

Д. Овчаров: Намерих го, но не е там. Ще го 
прочета сега веднага... 

Н. Хайтов: Най-напред: има вертикален 
разрез, което е истина и... 

Г. Джингов: Но не в олтара.  
Н. Хайтов: Именно. Тя (скицата във 

вертикален разрез) не е в олтара. Тя е при 
ниша № 2, която се намира в наоса. На нея 
Джингов е направил вертикален разрез и 
следните неща е установил: дървения под, 
каменния под, тънък пласт под него с пръст, 
насипен пласт с пясък с парчета от турски 
тухли, и отдолу е написал „теракотовия под" 
или тухления под, с шестостранни тухли и т. н. 
Разликата   между   долната   част,   между 
каменния под и теракотовия, както той го 
нарича, е 35 сантиметра. Не в олтара, а в 
наоса. Един въпрос... 

Г. Джингов: А в олтара... 
Н. Хайтов: Един въпрос ___  
Г. Джингов: Пояснявам това, че в олтара 

настилката е по-висока __  
Н. Хайтов: С колко? 
Ст. Михайлов: С осем сантиметра. 
Н. Хайтов: Вие във вашата публикация от 

1961 г. пишете, че е 20 сm. Верно ли е това? 
Ст. Михайлов: Възможно е, възможно е. Аз 

казах десетина, може и повече. 
Н. Хайтов: Да. Там сте писали също, че 

разликата между тухления и каменния е 35 сm. 
И последния въпрос, др. Джингов, спом-

няте ли си да е фотографиран скелетът под 
престола? 

Г. Джингов: Да. 
Н. Хайтов: Сигурен ли сте? 
Г. Джингов: Всичко е снимано... 
Н. Хайтов: Ако не пише в Дневника, че е 

фотографиран, да смятаме ли, че не е фотогра-
фиран? 

Г. Джингов: Както искате го тълкувайте. 
Акад. Н. Тодоров: Един момент, искам да 

задам един въпрос, да не го пропусна. Направи 
ми впечатление, когато говорихте, че скелет 
№95 се разравя, стига се до тия 72 сm, влиза 
един вид под зида. Интересува ме плътно ли 
стигат крайниците до зида? На какво разстоя-
ние от зида? Много ме интересува този въпрос. 

Г. Джингов: Не мога да ви кажа точно по 
памет, но те прекъсваха фактически при зида. 

Акад. Н. Тодоров: Тоест, до зида на някакво 
разстояние? Знам, че когато трябва да напра-
виш 50 сm дупка, правиш и разкриваш 60—70 
сm. Ако, значи, са копали, поставям въпроса 
вие да помислите, копали са, за да построят 
нов зид върху скелет. Ще го засегнат ли, като с 

трион точно до зида, или ще отидат на двай-
сет-трийсет от едната страна, та и от другата 
страна, нали? Просто помислете. Ако крайни-
ците спират до зида, тогава би могло да се 
сметне, че са проникнали навътре. 

Г. Джингов: Казах, по памет не мога да си 
спомня дали плътно до стената, или на 
няколко примерно сантиметра от нея. Но това 
е основа, основата на църквата. На няколко 
сантиметра или до самия зид. 

Глас: Около 5 ст според снимката. 
Г. Джингов: Пропуснах да засегна въпроса 

за двете телени копчета, защото те са датиращ 
елемент в книгата на др. Хайтов. 

Акад. Н. Тодоров: Да, кажете! 
Г. Джингов: В Дневника на разкопките 

никъде не съм писал, че при скелет № 95 са 
намерени телени копчета. Напротив. Отбеля-
зано е, отново наблягам на думата — никакви 
предмети и вещи, никакви! Обосновавайки 
своята датировка на скелета, или по-точно 
своята теза, че този гроб е по-късен от 
църквата, др. Хайтов поставя при скелет № 95 
две телени копчета, за които черпи информа-
ция не от Дневника на разкопките, а от 
Дневника на арх. Бобчев, и от показанията на 
Димитър Бучински, отразени в някакъв док-
лад. Аз не съм го преглеждал този доклад на 
Бучински. Следователно присъствието на таки-
ва копчета там не може да се приеме, още 
повече, че в Дневника изрично отбелязвам кога 
и къде е намерено телено копче. То е намерено 
на 14 юни 1956 г., не в олтара, а в наоса на 
църквата, в една от нишите, означена на 
скицата с №8. 

Акад. Н. Тодоров: Други въпроси? 
М. Бенчев: Аз имам един въпрос. Във 

вашия доклад Вие казахте, че по време на 
откриване на скелета, след като той е бил вече 
открит и разчистен донякъде, се е наложило да 
бъде свалено тухленото стъпало, което е горе 
над него и да се свали почвата, която е под него, 
при което са открили бедрените кости на 
скелета. Това беше вашето изказване преди 
малко. Това ще рече, че при свалянето е 
открита част от бедрените кости, колко е 
станало не е толкова важно, в случая. Но за 
мен остана нещо много неясно и просто, искам 
да чуя вашето мнение по въпроса. Човешкото 
тяло се дели на осем равни части спрямо 
главата, или на четири равни части, мерени от 
средата на така наречения венерин триъгълник. 
Вие казвате, че сте разкрили частите на 
бедрените кости след свалянето на стъпалото. 
Малко преди това е записано измерването, 
което Вие прочетохте, че е било един метър. 
Значи Вие не сте могли да мерите до стената, 
защото не сте свалили пръстта. Това означава, 
че следва част и от мярката на така нареченото 
стъпало, което е 35 сm. При така положените 
мерки, приложени при Вас, при Дневника и 
доклада на Археологическия институт се полу-
чава парадокс. Скелетът е дълъг 2,80 метра. 
Така се получава! 

Г. Джингов: В Дневника съм записал, че 
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скелетът излиза на един метър от зида. Оттук. 
Да, да, от зида... 

Глас: Не, не, по-нататък ____  (спор — раз 
говор). 

Г. Джингов: Именно, излиза на един метър 
от зида, а не от банкета, както пише Хайтов. И 
тогава разсъждавам: щом като някой е изчис-
лил по таблици, че ръстът на този скелет (№ 95) 
е 172ст, като извадя тези 100 ст, остават още 
72 ст. Тези 72 ст би трябвало да бъдат 
вкарани в някаква дупка. Аз такава дупка не 
съм видял, ако можете да посочете на някоя от 
снимките, че е имало такава дупка. 

М. Бенчев: Получава се друг парадокс. От 
снимковия материал личи много добре ръбът 
на абсидата, къде реже скелета. 

Акад. Н. Тодоров: На коя снимка? 
Арх. Н. Мушанов: В публикуваната. 
Акад. Н. Тодоров: Тук има и други снимки 

(показва ги). 
М. Бенчев: Виждат се коленните стави, 

виждат се __  
Г. Джингов: Значи при коляното се сече, от 

зида.... 
М. Бенчев: Е, ако приемем, че е така? 
Г. Джингов: Ами така е! 
М. Бенчев: Ами точно това е вашият парадокс! 

Ето, вижте коляното при една четвърт и при 70 
сm, четири по седем е 2,80 сm, това ви правя 
сметка! Елементарна сметка. 

(Разговори — не се разбира.) 
Акад. Н. Тодоров: Тоест, иска да оспори, аз 

разбирам др. Бенчев, не друго, а че от 
дължината на тия 72 сm, ... Това аз разбирам, 
че се оспори. Иска да каже, че дупката е била 
нужна по-малка, дупката за крайниците е била 
по-малка __  

М. Бенчев: В такъв случай.... 
Г. Джингов: Мога ли да продължа.... във 

връзка с отговора по повдигнатия въпрос... 
Акад. Н. Тодоров: Спорният въпрос е 

именно за тази дупка или за дълбочината на 
дупката, която е била необходима, за да 
побере крайниците. 

Н. Хайтов: Дали е 45 или 72 сm. 
Акад. Н. Тодоров: За това става дума, значи 

е ясно, за това става дума. В подробности 
чакам да бъде осветлен въпросът за дупката. 

М. Бенчев: Простете, но какво е разстояни-
ето оттук до абсидната стена? 

Н. Хайтов: От престола до абсидната 
стена, каменната. 

Арх. Н. Мушанов: От престола— 1 метър и 
два сантиметра (по Бобчев). 

Г. Джингов: Това разстояние оттук дотук 
или оттук дотук не съм го посочил в Дневника. 

Акад. Н. Тодоров: Ясно. Има ли други 
въпроси? 

Н. Хайтов: (към Джингов) Да. Обърнете 
Вашия Дневник на 9 юни, ако обичате, и ми 
кажете какво е намерено под тази основа от 
рушевини или пък от зидани камъни, такива, 
без спойка, къде е намерен скелетът? Направо 
под основата от камъните, или под нещо 
друго? 

Г. Джингов: (чете) „Отмести се олтарния 
камък. В чернозема се намериха камъни и 
парчета от стари тухли и  кости" (с. 66). 

Н. Хайтов: В чернозема? 
Г. Джингов: В чернозема. 
Н. Хайтов: Вие казахте, че скелетът, този 

под олтарния камък, вероятно е намерен, не 
вероятно, със сигурност, е намерен на 75 сm 
под тухления под на олтара. 

Г. Джингов: Приблизително... 
Н. Хайтов: Моля, приблизително да го 

приемем. В същото време знаем, че другия 
скелет (№95) е намерен също на 75 сm под 
тухления под на олтара. 

Г. Джингов: Така. 
Н. Хайтов: Ние виждаме скелет № 95 на 

всички снимки, които са тук, т. е. на 75 сm, а не 
виждаме другия, който би трябвало да бъде и 
той открит, ако е също на 75 сm. Как си 
обяснявате това? 

Г. Джингов: Това, че те не се виждат 
едновременно на снимката, но показва скелет 
№ 95, и това на снимката се вижда. Изкопът око-
ло него е издълбан. Докато ние сме стигнали 
при олтарния камък до ръба. На тази снимка 
сме стигнали до долния ръб на олтарната 
трапеза. 

Н. Хайтов: Да, да, добре...  
Д-р Сп. Разбойников: Снимки са правени 

много. Има ли още снимки, на които да се 
види има ли счупване или не? Защото тук не се 
вижда счупване, нито на лявото бедро до 
коляното, включително и коляното, нито на 
дясното бедро... Др. Джингов казва, че на 
десния крак минавала дупката или колът, 
примерно, над коляното. На какво разстояние 
над коляното?... Къде точно е минавала тази 
дупка — през десния горен крайник, всъщност 
над коляното, която да е счупила костта. В 
Дневника за счупване не се говори. И в моя 
разговор с др. Джингов преди няколко месеца 
го запитах имало ли е счупване, той ми каза: не 
мога да си спомня, трябва да си прочета 
Дневника. По-късно той вероятно си е спомнил, 
макар че в Дневника това не е писано. Ние 
трябва да видим това счупване документирано. 
След като това е един много важен аргумент. 
На коляното, костите, които го образуват, са 
спонгиозни, рохкави. Ако там мине кол, те ще 
се раздробят на парченца и няма да бъдат само 
счупени, дори ще влязат и в дупката някои от 
тях. Но това е един много важен факт, който 
би следвало тогава още, нали, да събуди 
вниманието и да бъде документиран. Имало 
снимка със счупени кости, точно където са 
дупките, а такива снимки няма. Каза се, че за 
съжаление, тези снимки ги нямало. Да, трябва 
да видим негативите. Ние също разбираме от 
тази работа. Да видим какво още може да се 
извади. 

Г. Джингов: Искам да видя снимката, по 
която Вие разсъждавате. 

Д-р Сп. Разбойников: Ето тези две снимки, 
които аз имам. 

Г. Джингов: Въпреки това снимки са 
направени.   Но   аз   не   съм   виновен,   че   за 
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съжаление тези снимки все още, казвам все 
още, защото аз съм убеден, че трябва да се 
намерят и ще се намерят, все още не са 
намерени. Както се намериха 30 кадъра от тях, 
ще се намерят и другите. 

М. Станчева: Трийсет и повече. 
Ст. Бояджиев: Извинете, кои точно наслед-

ници са ви казали за негативите? 
Г. Джингов: Бояджиев, един момент. Това 

нещо е ясно за нас, защото ние сме намерили 
негативите и се вижда на какъв формат е 
правено. Наследниците на покойния Хлебаров 
нищо не биха могли да Ви кажат. 

Сега да се спра на другия проблем. Вие и 
двамата (Бенчев и Разбойников) казвате, че 
това е тухленият банкет. Да де, че това е 
тухленият банкет. Имайте предвид, когато 
пиша, че ние отстраняваме банкета — на коя 
дата? 

Д-р Сп. Разбойников: На осми 
Г. Джингов: Дайте да го прочета... Аз не 

казвам, че ние отсраняваме, снемаме банкета 
само в частта на гроб №95. Ние демонтирахме 
целия банкет, целия банкет. 

Д-р Сп. Разбойников: Не е истина, защото 
петнайсет дни по-късно той си е там, има 
снимки. 

Арх. Н. Мушанов: Искам да попитам др. 
Джингов, кога проф. Гяуров е идвал на обекта, 
изобщо дали сте присъствували тогава, когато 
е изказал своето предположение, че този скелет 
може да е на Левски. 

Г. Джингов: Този въпрос излиза от задачите 
на обсъждането, но е в контакт с археоло-
гическите проучвания. Аз научих за първи път, 
че евентуално в тази църква може да е гробът 
на Левски от вестник „Труд". И при срещата 
ни с др. Хайтов в Каварна, той не знаеше, аз 
му казах, че на първата страница на в. „Труд", 
през месец май, излезе съобщение, че са 
започнали разкопки на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" и се търси гробът на Левски, 
ще излезе ли гробът на Левски и т. н. Това 
беше първата ми информация. Интересът беше 
голям. Ето една от снимките, която имам, ще 
видите оградата, после ще ви я покажа. Огра-
дата, където хората се тълпяха да гледат 
разкопките, когато открихме скелетите. Проф. 
Гяуров проявяваше жив интерес. Когато от-
крихме скелета на 30 май, Гяуров видя скелета. 
Той не беше още доразчистен, но той видя 
скелета... 

Акад. Н. Тодоров: Не гласувахте доверие на 
проф. Гяуров. За нас е важно в случая да знаем, 
че вие не гласувахте доверие и не обърнахте 
внимание на това твърдение. И приехте всички 
други доводи, които за вас бяха категорични 
археологически, що се касае именно за... кост 
заварена, премазана... и оставена... скелет 
след постройката на църквата и т. н. Това беше 
за вас основният извод и не обърнахте внима-
ние. Нали така? 

Г. Джингов: Един момент! 
Акад. Н. Тодоров: Ако има нещо, на което 

да сте обърнали внимание, то тогава... 

Арх. н. Мушанов: Археолозите вече знаят, 
а Бобчев дали вече е уведомен за това? 

Г. Джингов: Всички говореха, всички гово-
реха. И нещо повече. Дойдоха акад. Сава 
Гановски, мисля че дойде в качеството си на 
зам.-председател на Академията, и той видя 
църквата, и изрично говореше, че трябва да се 
внимава. Затуй се правеха и снимки, затуй се 
извика и художничката от музея, да направи 
рисунка. А дойде и Петър Боев, нали? Аз тук 
го прескачам. Не съм го отразил в Дневника. 

Акад. Н. Тодоров: И правилно го прескача-
те. Искам да ви прочета декларацията на Вера 
Недкова, за да я имате предвид: „Декларация 
на народната художничка Вера Недкова, за-
веждаща през 1956 г. Отдел за консервация и 
реставрация на средновековни изкуства в 
Народния археологически музей в София. През 
месец май 1956 г., по нареждане на директора 
на Археологическия институт с музей, акад. 
Кръстю Миятев, бях изпратена в църквата 
„Света Петка Самарджийска", където се про-
веждаха разкопки, да изготвя рисунка на току-
що открития скелет в северната половина на 
олтара, в гроб, изравян непосредствено под 
тухлената подова настилка на църквата. С 
наклон към изток лежеше скелет направо 
върху земята, без следи на ковчег, с главата на 
запад, краката на изток и със скръстени ръце 
на гърдите. Общо взето скелетът беше в доста 
добро състояние, без чувствителни разме-
ствания нито в гръдния кош, нито в раменните 
кости, нито в таза, нито в коленете. Костите на 
долните крайници бяха здрави, всичко това 
обясняваше неговото заснемане. Само долната 
част на крайниците, от глезените надолу, беше 
скрита под основата на зида. Стъпалата 
лежаха в изкопана дупка в зида. Веднага, след 
като изготвих рисунките, я предадох лично на 
др. Кръстю Миятев." 

Акад. Н. Тодоров: Има думата арх. Боя-
джиев. 

Ст. Бояджиев: Моето изказване ще засегне 
преди всичко документацията... Естествено 
преди всичко скиците на доц. Бобчев. Тази, 
която е от 1. VI. 1956г., на с. 17 от Скицника, 
показва, освен скелета, за който ще кажа 
специално, една поредица от неточности, 
които са изходния момент на цялото тълкува-
не на колектива, който работи с др. Н. Хайтов. 
Преди всичко въпросът за двете стъпала. 
Категорично тук няма две стъпала. Има само 
едно стъпало, така наречено „стъпало", и то е 
горе, и то е строено след църквата. Това, което 
тук доц. Бобчев го слага — не съществува. 
Такова нещо не съществува! Това е направо 
казано, една измислица, една измислица на 
Бобчев. Там нищо няма, ако има, покажете ми 
го, чакам. И в стената, която е на абсидата, е 
издълбана една заоблена кръгла дупка, която 
също не съществува. 

А сега вижте тук, горе, остатъци от 
стъпалото. Горе, в ъгъла, ей туй какво е? 
Стъпалото седи. 

М. Станчева: За банкета говорите? 
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Ст. Бояджиев: Да, за банкета или стъпа 
лото. ___  

М. Бенчев: Аз Ви моля когато казвате 
думата „стъпало", казвайте за кое се отнася. 

Ст. Бояджиев: Не говоря за две стъпала. 
Аз говоря, че няма горно стъпало и Вие сте си 
го измислили. 

М. Бенчев: А, добре. Това е друг въпрос. 
Ст. Бояджиев: И Вие, и уважаваният доц. 

Бобчев, си го измисля тук, и Вие сте го сложили 
на вашия макет, а то не съществува, няма 
такова нещо там. 

Да погледнеме тази скица на Бобчев. Тя 
показва твърде неприятни работи по отноше-
ние на достоверността. Има скица на с. 17 и на 
с. 14, много ясно личи как трупът, скелетът по-
скоро, е бил най-напред нарисуван тук 
някъде,  в средата,  както Вие го чертае-
те— краката му са опирали в дъното, след 
което е изтрил целия. Това е направено и на с. 
14, нали? Тук обаче има едно допълнение. Това 
е направено от самия Бобчев, никога друг не 
мога да обвиня, защото с неговия почерк е 
изписал: тук почива Васил Левски, въпреки д-р 
Боев, писал го е един път, и след това отгоре с 
по-остър молив го е написал, по-силно го е 
повторил. Това, какви са съображенията, мога 
да ви кажа, но смятам, че е излишно. Той се е 
помъчил да изтегли насам скелета, за да няма 
нужда да се копае много голяма и дълбока 
дупка в стената. Така че дупка в стената, 
както виждате и на снимките, няма. Няма 
дупка в стената. 

Не говоря за тази малка дупка, която е 
дълбока 15 сm. Да. И тази дупка е заварена по 
време на разкопките, и до нея опира остана-
лата част от костите, като преди това са били 
изхвърлени другите кости. 

Когато копаят тази основа, са изхвърлени 
краката на този скелет „X" от кой знае от кой 
век— XIII, XIV век. Те са изхвърлени навън и 
останалата част е останала отдолу, в църквата, 
под църквата. Това няма нищо общо с 
църквата. 

Сега, когато Бобчев си чертае своя чертеж, 
в двете скици допуска следната грешка. Той 
прави това, което питахте преди малко Стамен 
Михайлов. Прави едно, стъпало, един банкет 
отгоре върху тухлите. Това е пейка, защото 
около 25 сm и по турски не можеш да седнеш 
отгоре. След това отдолу, под основите на 
църквата, прави няколко чертички, които и той 
не знае с какво да оправдае. Това не е 
конструкция. Това е грешка на чертежа. Това 
нищо не е. 

М. Бенчев: Един момент... 
Ст. Бояджиев: Да, вижте го много добре 

и ще бъда много доволен, ако ми го покажете 
тук някъде. Че костите са били изхвърлени с 
лопата от тази дупка, показва съвсем катего-
ричния факт, който и на тази снимка, както и 
на моите снимки, се вижда много добре: 
линията между античния зид, късноантичния 
зид на абсидата отгоре, лягат плътно един 
върху друг. Между тях няма, дето е думата, и 

сантиметър. Направо, когато са копали за 
основа, те са стигнали до този античен зид и са 
легнали отгоре (разглеждат се скиците — Боя-
джиев показва и снимките на двете дупки до 
бедрените кости на скелет №95). 

Дупките, ето това са въпросните полукръг-
ли дупки, т. е. кръгли дупки излизат наравно 
с горната част на бедрото. Ако трупът не беше 
от XIII—XIV в., а беше на индивид, погребан 
през Българското възраждане през XIX век, то 
неминуемо тази дупка щеше да слезе под 
костта. Така ли е, др. Хайтов? 

Н. Хайтов: Няма начин. 
Ст. Бояджиев: А дупката седи отгоре над 

костта. Ако това го приемете за така, ние 
приключваме разговора. 

Н. Хайтов: Снимката ми дайте. 
Ст. Бояджиев: Така. Вижте сега много 

добре, как горната част на цилиндъра на 
дупката излиза и се равнява с горната част на 
ръба на бедрото. Ако това не е така—докаже-
те ми го. Ако е така, ние приключваме 
разговора. 

Н. Хайтов: Това ще го докажем след 
малко. Съгласни сме, че отсега това са 
решаващи снимки. 

Акад. Н. Тодоров: Запазете ги, сложете им 
знак отзад. 

Н. Хайтов: Имат номера. Едната е №11, 
другата е №8. Това са важните снимки. 
Заповядайте. 

Ст. Бояджиев: Така. Аз продължавам по-
нататък. По въпроса за разполагането или 
структурата на олтарната маса. 

Аз не случайно в моя макет направих, и 
така малко смешно седи, дотук, в основи, 
подложката на олтарния престол. 

М. Бенчев: Естествено, когато стъпи една 
стена, на нея й се създава основа за по-широко 
стъпване, т. е. трябва да има строителен твърд 
материал, който да легне върху всички тия 
пилоти, пък стената може да си е по-тясна, но 
има основание да се смята, че имаме пейка, 
банкет. 

Ст. Бояджиев: Не, сега тук няма банкет, 
няма банкет, 

М. Бенчев: Няма ли? Е, искам да питам — 
има ли или няма? Ако няма защо има пилоти? 
Как смятате вие? 

Ст. Бояджиев: Ха-ха-ха... 
(общ възбуден говор) 
Ама пилоти, пилоти не се забиват само при 

банкети. Забиват се навсякъде. Ето под тая 
стена, ако искате да забиете, ще забиете 
пилоти. 

М. Бенчев: Добре. 
Ст. Бояджиев: Сега продължавам. За мен 

този скелет е с изсечени крака по време на 
изкопа на тази абсидна стена, изхвърлили са ги 
с лопата, както съм виждал да правят това 
нещо и при строежи, и на други места... 

М. Бенчев: На този чертеж (на Бояджиев) 
ясно е показано, че скелетът от коленете 
надолу влиза в абсидната стена. По този начин 
е маркирано и в макета. Нали? Няма различия? 
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Ст. Бояджиев: Какво?. . . Не, чакай. 
Казваш влиза. Той не влиза, а е отсечен от 
стената. 

М. Бенчев: Добре, добре, отсечен!... Това 
ще го разискваме. Аз Ви задавам конкретен 
въпрос: приемам, че скелетът Вие сте го 
измерили един метър от стената, премерих 
го—вярно е! 

Ст. Бояджиев: Да! 
М. Бенчев: Този скелет Вие казахте, че е 

също 1,70 т и аз го премерих, по принцип е 
верен. 

Ст. Бояджиев: Този скелет е правен по 
мащаб. 

М. Бенчев: Да, да, знам, но... Вижте какво 
джудже е единият спрямо другият... Ето и в 
другите скици, ще Ви го покажа! 

Ст. Бояджиев: Не, не, макетът е доста 
точен, въпросът е, че рисунката е... Той 
(чертежът) не е верен... Защо маркирате 
единият в едно към десет, другият—едно към 
двайсет? 

Ст. Бояджиев: Кое? 
М. Бенчев: Скелетите!.. 
Ст. Бояджиев: Вижте, ако седна да го 

нарисувам точно, ще си оправите ли мнението? 
М. Бенчев: Абсолютно! 
Ст. Бояджиев: Тогава ще твърдите, че 

скелетът е затиснат? 
М. Бенчев: Че няма къде да го сложим! 
Ст. Бояджиев: Вижте какво, че графиката, 

която съм направил, рисунките, които съм 
направил, не са точни — не са точни! 

Акад. Н. Тодоров: Добре! Значи това беше 
въпросът... 

Ст. Бояджиев: Може тук да съм сбъркал... 
Аз ще го разчертая точно и... 

М. Бенчев: И няма къде да го сложите! 
Нито в чертежите, нито в макета... и ще 
разберете, че това не е вярно. 

Акад. Н. Тодоров: Добре, Бояджиев приема, 
че не е направил добре чертежа. 

М. Бенчев: А колко това е вярно (сочи 
макета), това е отделен въпрос. Този скелет с 
главата е два метра, честно го казвам. Вие 
грешно сте го направили малко по-голям, но 
този сте го направили наполовина. Грешката 
ви е един метър. Един метър ви е грешката! 

Ст. Бояджиев: Добре. Аз ще ги изчертая 
хубаво. 

М. Бенчев: Не, макетът просто да не се 
счита като доказателство... 

Акад. Н. Тодоров: Ясно. Това вече престава 
да бъде доказателство. 

Ст. Бояджиев: Аз ще ги направя наново. 
Акад. Н. Тодоров: Други въпроси? 
Гласове: Няма други въпроси. 
Акад. Н. Тодоров: Магдалина, искаш ли да 

вземеш думата сега? 
М. Станчева: Бих взела думата, съвсем 

за кратко. Съображенията си за датиране на 
Средновековието съм ги казала на съвещание-
то на Секцията. Затова сега искам да кажа 
само три съображения: Едно от тях е, че гробът 
(№95), когато бе изкопавай, спокойно е бил 

могъл да бъде изтеглен на запад, вместо да се 
разбива стената. За мен този факт е необясним. 
Защо вместо гробната яма да се продължи 
нататък, ще се разбива стената. Беше изказано 
едно съображение, че да не се тъпчи около 
главата на погребания, но всъщност там пак 
ще се тъпчи, тъй като главата на погребания 
попада непосредствено до олтарната маса. 
Второто ми категорично съображение е, че за 
мен, без всякакво съмнение, независимо от 
недоброкачествеността на този макет и нема-
щабността на тези чертежи, има тук стар 
некропол. Това недоразумение, за което ста-
ваше дума, дали е олтарна преграда или стена, 
всъщност е много ясно. Под олтара никога 
няма да се завири един труп — половината 
отсам, половината от другата страна, това е 
съвсем неприемливо. Третото археологическо 
съображение е за наличието или не на телени 
копчета. Смятам, че е доказано, че няма телени 
копчета. Освен това искам да кажа, че дори да 
имаше, т. е. дори да се приемеше съобра-
жението, изказано от арх. Бобчев в един 
чертеж, а при това се каза преди малко, че от 
арх. Бобчев не трябва да се очакват други 
данни, освен архитектурни заснемания. Сле-
дователно отбелязването на телено копче не е 
задължение на арх. Бобчев и той никъде не се 
занимава с друг вид находки. За мен то е 
свързано с надписа му: „Това е гроб на 
Апостола", и прибавянето на телено копче, 
един вид той прехвърля на хартия своето 
убеждение. А такива телени копчета, аз казах и 
на заседанието в Археологическия институт, се 
срещат от XIV век нататък, така че, не са 
съображение за датиране. Бих искала да кажа, 
че много често съм работила с арх. Бобчев на 
разкопки и зная как той процедираше. Той 
носеше някакво малко листче в джоба си, 
изваждаше го, нанасяше някакви данни и 
мерки на него. И обикновено след това 
прехвърляше тези неща, в дома си на чертежи. 
Във връзка с това, че на нас ни беше възложено 
да отговаряме за подреждането на документа-
цията, аз смятам, наистина, за сериозен 
пропуск на Археологическия институт това, че 
веднага след смъртта на проф. Бобчев, незави-
симо какво е предал преди това и какво не е 
предал, не е положено усилие цялата му 
документация, домашна, да бъде прибрана. 
Тук се изрази едно отношение на благодар-
ност към др. Хайтов, който се е погрижил да 
потърси от неговите наследници този Дневник. 
Аз само бих казала, че следващото също така 
добросъвестно задължение, би било, Дневни-
кът да се предаде там, където му е мястото, в 
Археологическия институт, в Научния архив. 
Останалите съображения ние сме ги изложили 
в Становището по документацията. Ние счи-
таме, че тя е достатъчна, за да позволи 
датирането на гроба, и това е нашето мнение. 
Ние считаме също, че реконструкции, дори и 
тази на арх. Бояджиев, направена с цел да 
потвърди това, което основната документация 
твърди, не могат да се приемат като докумен- 
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тация. Те са, така да се каже, един помощен 
материал. Всички тези изчисления на дължини 
и ширини, направени по-късно, за мен са 
помощен материал. И ние трябва да се 
придържаме строго към тази документация, 
която е правена по време на разкопките. Аз 
смятам, че всичко, което каза др. Джингов, 
показва че в тези условия през 1956 г. е имало 
много подробно наблюдение за методите, с 
които тогава си служеше нашата археология. 
Трийсет години оттогава ние сме се поусъвър-
шенствували малко в работата си. Сега сме 
много по-критични и все пак, прави впечатле-
ние, едно много прецизно описание и докумен-
тация. Това са нещата. 

Акад. Н. Тодоров: Въпроси към др. Станче-
ва? 

Н. Хайтов: Да. Кога, според Вас, са 
направени скиците на Бобчев? 

М. Станчева: Аз нямам абсолютно никакво 
право и основание да определя датата, когато 
те са направени. 

Н. Хайтов: Вие казахте, че не са направени 
по време на разкопките! (на терена) 

М. Станчева: Не, не съм казала... Такава 
дума не съм произнасяла изобщо! Аз, казах, че 
съм го наблюдавала много пъти... 

Акад. Н. Тодоров: Тоест, че той ги е правил 
в къщи. Той може да ги е направил същия ден, 
на другия ден, след една седмица и т. н. Това 
искаше да каже Магдалина... 

Н. Хайтов: Това нещо, Вие казахте, че е 
правено... предполагате, че е правено в къщи. 

М. Станчева: Не, аз не съм казала такова 
нещо. Казах: много пъти съм работила с арх. 
Бобчев и съм забелязала как той работи на 
малки листове, и може би след това прехвърля 
в къщи на по-добър чертеж, но абсолютно не 
съм казала, че съм присъствала, как той е 
работил на малък лист на „Петка Самарджий-
ска", и го прехвърлил, така че моля...  

Н. Хайтов: Така. Уточни се! Второто нещо, 
което питам. Вие лично имате ли някакво 
съмнение, че това може да не е скицата, че това 
може да е фалшификат. Може и да не 
отговаряте, ваше е правото! 

М. Станчева: Вие преди малко ми зададох-
те почти същия въпрос. Кога смятате, че са 
правени. Аз ви казах, че нещо, за което нямам 
основание да го твърдя, не мога нито „да", 
нито „не" да кажа. Как ще кажа, че е 
фалшификат, на основа на какво да кажа, че е 
фалшификат? Аз преди всичко не съм видяла 
оригинала на тази скица. 

Н. Хайтов: Оригиналите са тук, при Вас. 
М. Станчева: Нищо, какво значение има 

това. 
Н. Хайтов: Ето ви оригиналите там! 
М. Станчева: Какво значение има? Каза се, 

че е трито, обясни се, че може да бъде 
изтривано и в процеса на работа и т. н. 

Г. Джингов: Коя дата носи този чертеж? 
Н. Хайтов: Дванадесет, шести месец! 
Д. Гергова: Интересно е, че другият е от 

първи, а третият е от 28 май, със задна дата... 

Г. Джингов: 12 юни. Как Бобчев го е 
нанесъл на 12 юни? 

Н. Хайтов: Вие знаете много добре! Бобчев, 
каза на др. Станчева, и то се записа, че 
обикновено е имал обичая да работи с 
листчета. Той си е вземал бележки и си ги е 
комбинирал. 

Г. Джингов: Скелетът вече го няма, когато 
той прави... 

Арх. Н. Мушанов: Но важно е, че е бил 
там...  

Акад. Н, Тодоров: Ясно, Въпросът се 
изяснява, че Бобчев не е рисувал тия чертежи 
на място, а се приема, че си ги е правил в къщи. 

Д. Гергова: Извинете... Все тази дата 28 
май означава, че, според Бобчев, на 28 май 
скелетът е съществувал и затова той допълни-
телно го е нанесъл! 

М, Станчева: Това означава произволно 
работено. 

Акад. Н. Тодоров: Произволно, произволно, 
ама аз в редица случаи виждам доста произвол-
но и допълнително тълкуване даже и сега. 
Неговата задача не е била археологията. Ние 
искаме доводи и аргументи. 

М. Бенчев: Неправилно се уточнява тук и 
абсолютизира, че Бобчев е имал да прави само 
архитектурно заснемане. Ситуацията на гробо-
вете също влиза в това заснемане. А още 
повече, когато става въпрос за този гроб, към 
който Бобчев, видяхте, какво разбиране има. 

Проф. Г. Колев: Искам да задам въпрос на 
др. М. Станчева. Вие били ли сте на разкопки-
те, наблюдавали ли сте там, контролирали ли 
сте нещо, като се има предвид, че след 6 юни 
Вие поемате финансирането на работата, тъй 
като средствата, отпуснати първоначално, се 
изчерпват? Имате лични наблюдения и 
контрол от 6 юни. 

М. Станчева: Това не е мое финансиране, а 
финансиране на Столичния съвет. А археоло-
гическите разкопки се водеха от Археологи-
ческия институт с музей, който и сега работи 
със средства на съветите из цялата страна. Аз 
съм била тогава, когато се повдигна въпросът, 
че може би именно този гроб, за който стана 
дума преди малко, дали е било известно на 
всички, че може да бъде гроб на Левски. Тогава 
абсолютно всички ходихме. Целият Археоло-
гически музей и аз... 

Тогава съм била, тогава съм разглеждала, 
тогава сме измервали разстоянието. Никакъв 
друг контрол върху разкопките и наблюдения 
аз не съм упражнявала. 

Проф. Г. Колев: Вторият въпрос ми е: Чели 
ли сте в Дневника различните места, където е 
отбелязано, че арх. Бобчев прави архитектурни 
заснемания на място, и не е ли възможно някои 
от скиците той да е направил на място, а не в 
къщи? В Дневника има много дати— „арх. 
Бобчев прави архитектурни заснемания"... 

М. Станчева: Не виждам защо на мен ми 
задавате тия въпроси? 

Г. Джингов: Аз казах. Отбелязал съм 
архитектурно заснемане, но от скиците се 
вижда как е ставало това. 
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Н. Хайтов: Джингов щом е отбелязал, 
значи оня мери и си го . . .   (нанася). 

Ст. Бояджиев: Искам да обърна внимание 
на нещо, което казах, но не се взема отноше-
ние. Аз казах, между другото, че втори банкет 
няма. Така. И е много важно и всичките ви 
грешки произтичат, между другото, и от 
това — и в макета направени... Ама това е 
грешно. На снимката ми го покажете! Ако 
имаше банкет, който да преминава, сглъбен 
вътре в стената, той щеше да остави следи тук 
навсякъде. И в моята снимка щеше да личи... 

М. Бенчев: На Бояджиев се бях приготвил 
да задам един въпрос, тогава не го зададох. 
Сега моля да ми бъде отговорено. Относно 
банкета. Вие твърдите, че банкет не е имало... 

Ст. Бояджиев: Втори банкет... 
М. Бенчев: Да, втори, второ стъпало долу. 

Ние така или иначе твърдим, че има. Когато 
дойде време, ще си го докажем, но искам да Ви 
попитам: Вие през цялото време показвате 
чертежите на Бобчев, където няма банкет, и ги 
сочите като доказателство. 

Бобчев е маркирал пунктирлинията точно 
през средата на масата (олтарната), т. е. той е 
разрязал абсидата точно през нейната среда. 
Режейки я през нейната среда, той реже 
фактически и отзад през (разгръща се чер-
теж). .. 

Н. Мушанов: Беше отпечатана. 
Ст. Бояджиев: Надлъжен или напречен 

разрез? 
М. Бенчев: Напречен разрез на стената. Ето 

го големият чертеж, ето го и този, който 
даже... 

Ст. Бояджиев: Не, не, аз искам другият 
чертеж. Вторият чертеж с напречен разрез. Да 
видите къде е тикнал римската стена. 

М. Бенчев: Римската стена е изместена. 
Ст. Бояджиев: Изместил я е с 80 ст 

изотдолу. И затова аз си позволих да...  
М. Бенчев: Вие също чертаете тези неща и 

правите разрез през средата на абсидата. Ако 
се среже през средата на абсидата, какво 
срязване ще се получи долу, в основата? Аз 
твърдя, както е по вашите чертежи... 

Ст. Бояджиев: Да, да... 
М. Бенчев: Абсидната стена ще стъпи върху 

античния зид плътно, и не само плътно, даже 
античния зид малко ще се покаже напред, нали 
така? 

Ст. Бояджиев: Не е малко, 35 ст ще се 
покаже... 

М. Бенчев: Тогава няма нужда от банкет 
там! Банкетът укрепва... 

Ст. Бояджиев: Ама Вие едно нещо не 
разбирате, че въобще няма банкет! Това е... 

М. Бенчев: Ама там няма нужда и от 
банкет! 

Ст. Бояджиев: Да говорим за банкет, 
въпреки че няма банкет! 

М. Бенчев: Има банкет! Аз искам да Ви 
кажа само, че в зоната, която Вие режете, няма 
нужда от банкет! 

Ст. Бояджиев: Ама няма банкет в цялата 
църква!... Извинявайте, нека да се изясним 
хубаво. Банкетът, който Бобчев чертае, и 
действително съществува, е легнал върху 
тухлената стена и той е строен дълго време 
след църквата. Долу в основата въобще няма 
банкет! Стените са равни до долу, дибидюс 
гладки. Нямаме банкет тук! Вие от това 
изхождате погрешно... 

М. Бенчев: Ще дойде време и това ще 
докажем! 

Ст. Бояджиев: Добре. 
Д. Овчаров: Ще Ви моля, др. Бояджиев, да 

отговаряте само с по една дума. Това, което се 
нарича банкет или стъпало, откъде започва? 
Нагоре? 

Ст. Бояджиев: Започва над тухления под. 
Д. Овчаров: Над тухления под. Колко е 

висок? 
Ст. Бояджиев: Трийсет и две тухни. 
Д. Овчаров: Има ли основа? 
Ст. Бояджиев: Не. 
Д. Овчаров: Може ли да се смята това, 

което ние наричаме банкет, за конструк-
ция— отговорете конкретно! 

Ст. Бояджиев: Не! 
Д. Овчаров: Край! 
Акад. Н. Тодоров: Има думата Н. Хайтов. 
Н. Хайтов: За гроба на Васил Левски може 

да се гозори много. Аз написах една книга, 
може да се напише втора. На днешната среща 
ще бъда кратък. Нещата напоследък изкриста-
лизираха и вече е ясно, че на този етап от 
решаване на спора в археологическите му 
аспекти зависи преди всичко от един-единствен 
отговор: имало ли е дупка в абсидната основа 
на църквата „Св. Петка Самарджийска", сме-
стени ли са били долните крайници в нея на 
скелет №95, и второто: пречупени ли са 
костите на скелет №95 при набиването на 
колове. 

Има, обаче, едно нещо (във връзка с тези 
въпроси), което искам да отбележа. Това е, че 
проф. Ст. Михайлов в публикацията си от 
1961 г. изрично установява, че при забиването 
на един от коловете е била счупена лявата под-
колянна кост. Има тук цитати, няма да ги чета, 
само искам да отбележа като диспозиция към 
по-нататъшните изказвания. Сега, на обсъжда-
нето на 14 септември 1985 г., се очерта същата 
позиция, т. е. всички застават на становище, че 
дупки няма. Думите на арх. Бояджиев са: 
„Дядо Бобчев си прави тунел" — „измисля си 
един тунел". Но медалът има и друга страна. 
Фактът, че има дупка в абсидната стена, е, за 
щастие или пък за неудоволствие за някои, 
многократно документиран с фотоснимките, 
които ние сега разглеждахме. И не само от 
фотографа на Археологическия институт, по-
койният Хлебаров, а и по-късно правените, 
през 1974 г., от самия арх. Стефан Бояджиев. На 
десет различни снимки на погребението, свър-
зано със скелет №95, които служебният фото-
граф на Института е направил, отлично се 
вижда, че долните крайници на скелет №95 се 
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вмъкват в абсидната основа, в продълбана в 
нея дупка. Сега може да се спори дупката на 
тези снимки дали е  отдолу или в среда -
та— това е отделен въпрос. Долният край на 
въпросната дупка не е достатъчно ясен, 
повтарям, но страничните камъни се забеляз-
ват без всякакво усилие. Говоря за фотогра-
фиите, направени от Хлебаров. Снимките, 
направени от арх. Бояджиев, в замяна на това 
са много по-ясни в сравнение тези на Хлеба-
ров, макар че там скелетът не се намира. На 
тях, и особено на снимки №11, 18 и 20 (на 
Бояджиев), прословутата спорна дупка в абсид-
ната стена се изправя в пълния си, да не кажа, в 
кристалния си образ. Вярно, тя не е сводеста, а 
четириъгълна, но това, според мен, с нищо не 
накърнява нейната доказателствена стойност. 
Когато Бобчев рисувал, вероятно по ъглите на 
тази дупка е имало подлепяване на пръст, и 
той си я е изобразил като „фурничка". Стените 
на дупката са ясно очертани и отгоре, и 
отляво, и отдясно; камъните могат да се 
изброят един по един. 

Ст. Бояджиев: Кога са... 
Н. Хайтов: Момент! Добре личи над 

пръстта нейната височина—на снимка №20, 
която ни е предоставил Бояджиев. На другите 
снимки — №11 и 18, се вижда как бедрените 
кости в долния си край се вмъкват в дупката и 
изчезват навътре в пръстта, както го е 
начертал и др. Джингов. Ето границите на 
стената. Тези кости, бедрените, подминават 
стената и отиват навътре! Ако не е вярна тази 
снимка —това е фотокопие, може да ми кажете, 
че не е вярна... 

Ст. Бояджиев: Вие така го казвате, като че 
ли е вярна... Ха-ха-ха!... 

Н. Хайтов: Това са театрални реплики! 
Може да си ги спестите! На една от снимките, 
№ 11, арх. Бояджиев е направил някои много 
полезни разграфявания. След малко ще взема 
тази снимка, за да покажем на каква дълбочина 
долните крайници на скелет № 95 се вмъкват в 
нишата, колко е широка и даже висока. Ето я 
тук 36 сm ли, колко беше?... 

Н. Мушанов: Трийсет и осем... 
Н. Хайтов: Трийсет и осем. Това е нейната 

ширина. 
М. Бенчев: Точно както при Бобчев..., той 

го е маркирал тук... 
Н. Хайтов: Точно както е при Бобчев! Така. 

Накрая той (Бояджиев) е начертал въпросната 
дупка в абсидната основа, в една извънредно 
интересна както с грешките си, така и с верните 
си неща — скица. Скицата е тук, след малко ще 
ви я покажа. И с това окончателно е потвърдил, 
ако я имате при вас ми я дайте, за да покажа. С 
това окончателно самият той (Бояджиев), 
съзнателно или не, е потвърдил, че въпросната 
дупка не е произвол на неговия професор, 
покойният арх. Сава Бобчев, т.е. не е негова 
„измислица" и „съчинение", а е факт не-
оспорим! 

Арх. Н. Мушанов: Ето я дупката! (шум от 
чертежи) 

Н. Хайтов: А! Ето..., дупка ли е това? 
Ст. Бояджиев: Дупка е! Петнайсет санти-

метра и осемнайсет. 
М. Бенчев: В абсидата е, в новия строеж! 
Н. Хайтов: Малка, голяма — ще спорим. 

Засега говорим—има ли дупка или няма. Във 
вашия чертеж — това е дупка! На тази скица 
(на Бояджиев), която току-що видяхме, е 
означено също, че долните крайници на скелет 
№ 95 свършват „пред входа", на ясно изразя-
ваната в стената четиристранна дупка, както е 
искал (Бояджиев) с това да докаже, че дупка 
има, но крака в нея не е имало! Краката, Вие 
виждате, спират дотук, не отиват нататък. А 
сега, тук му е мястото да попитам арх. 
Бояджиев, защо е имало нужда да се проко-
пава фотографираната от него и след това от 
него начертаната дупка в абсидната стена, ако 
не е имало крака за вкарване в тази дупка? 

Ст. Бояджиев: Извинявайте, ако Вие знаете 
добре, че... 

Н. Хайтов: После, после! Кой би се заел с 
подобна излишна работа да прави дупка, и то 
в основите на олтара, ако нямаше за това 
някаква належаща нужда? Тоест, нещо за 
вкарване! Арх. Бояджиев, заедно със своите 
колеги от Средновековната секция на Инсти-
тута, твърди, че долните крайници на скелет 
№95, от коленете надолу, са били унищожени 
по време на строежа на църквата. Нека да е та-
ка. Но те пренебрегват нещо много характер-
но, ясно видимо във всички снимки — че под 
каменната козирка на дупката навлизат и част 
от бедрените кости на скелет №95. Сега ще ви 
ги посоча къде, и то на равнище, явно по-
високо от абсидната основа. Вижда се част от 
продължаващите надолу странични камъни на 
абсидната основа, значи, тя не е достигната, тя 
продължава надолу. Бедрените кости са над 
основата, т.е. съвършено ясно е и се вижда 
като бял ден. Възможно ли е по това време, 
искам да кажа по време на строежа, да бъдат 
унищожени само глезените на скелет №95, а 
бедрените кости да оцелеят, когато те отчасти 
са били вече в дупката? Като се има предвид 
освен това, че . ширината на изкопа, темела, в 
който е изградена абсидната основа, не е бил 
точно изрязан по ширината на бъдещата 
каменна стена, това е ясно за всички. А е бил 
най-малко още 30 ст по-широк, за да има 
възможност да се направи страничното укреп-
ване на и под равнището на абсидната основа, 
за което преди малко стана дума, означена в 
скицата на Бобчев като банкет, което вие сега 
преди малко, право или криво, отричате. Има 
го тук означено във всички скици на Бобчев. 
Бедрените кости на скелет №95 са могли при 
това положение да оцелеят само в един 
случай — ако те са били временно прибрани, 
докато е траял строежът на страничното 
укрепване, и след това да са били отново 
настанени, за да не могат бъдещите изследо-
ватели като нас да разберат, че скелетът е бил 
сглобяван или пък разглобяван. Освен това 
време е да припомня, сега му е мястото, че 



неведнъж, а няколко пъти проф. Стамен 
Михайлов, като се почне от първата му 
публикация през 1961 г. и свърши с доклада от 
1956 г., непрестанно и непоколебимо повтаря, 
че дясната подколянна кост на скелет № 95 е 
била разтрошена (както преди малко стана 
дума) при набиването яа^един от коловете за 
укрепване на абсидната основа. Какво може да 
означава това, освен, че скелет № 9Т е имал не 
само бедрени, но и подколенни кости! Цитирал 
съм неговите изказвания в моята книга за 
гроба на В. Левски, знаят всички, че това е 
така, а и той не го отрича. Можем ли да 
отречем правото на ръководителя на експеди-
цията да знае повече от петимата негови 
колеги, които анализират неговите разкопки? 
С изключение, разбира се, на Джингов, който е 
бил участник, и неговото становище аз напъл-
но зачитам като на равноправен участник. 
Това са, според мен, един от най-сериозните 
доводи, за да не мога да приема и да оспоря 
категорично, че долните крайници на скелет 
№95, т. е. от коленете надолу, не са могли да 
бъдат намерени. Иначе, ето тук проф. Михай-
лов е срещу мен, като свърша може да изясни 
защо е написал наистина, че подколенната кост 
е била счупена, и то от набивания на кол. Аз 
няма да привличам вашето внимание върху 
свидетелствата на хора като първо: арх. Боб-
чев — свидетелство, регистрирано в неговите 
скици, второ в неговите публикации; на 
декларацията на народната художничка Вера 
Недкова, която служебно е рисувала скелета на 
31 май, тя е била завеждаща на консервацион-
ния отдел, т. е. един от шефовете в Археологи-
ческия институт. Не е била технически помощ-
ник, като Бучински. А също, ако щете, и 
техническият помощник Димитър Бучински, 
който е бил включен в тези разкопки и също е 
очевидец, и проф. Гяуров. Може да му 
вярваме, може да не му вярваме — все пак това 
е един свидетел. Не може да бъде случайно 
четирима души да се наговорят да приказват 
едно и също нещо и всъщност да лъжат за едно 
и също нещо. На всичко отгоре питам: 
възможно ли е, след като на 13 юни скелет 
№  95 е бил открит без най-долните му 
крайници, тази тъй важна особеност на спорна-
та находка, да не се впише в Дневника на 
разкопките, където Джингов отбелязва поняко-
га дори само две зъбчета? Аз го нарекох в 
моята книга акуратен, поддържам и сега, той е 
бил наистина акуратен, и за мен е наистина 
една от най-големите загадки как може да 
няма долни крайници, и този факт да не се 
отбележи в Дневника! В Дневника на разкопки-
те! Къде е бил той тогава, да отбележи тоя 
интересен факт, и нещо повече—да го фотогра-
фира! Да отбележи този тъй интересен факт и 
въпросът с датирането на скелета изобщо да се 
ликвидира автоматически, без никакви други 
усилия по-нататък! Ако Джингов не го е 
отбелязал, хайде студент, хайде надничар, 
хайде още човек неопитен, възможно ли е дори 
да се помисли, че ръководителят му, проф. 

Стамен Михайлов, ще проспи най-големия си 
шанс да удостовери унищожението на подко-
ленните кости на скелета и да нанесе по този 
въпрос съкрушителен удар на версията, че 
скелет № 95 може да не е на Левски? 

Във връзка с най-долните крайници на 
скелет № 95 възниква и една изключителна за-
дача! Вземете снимка „Д". Виждат се на нея 
обтегачите на укрепителната система как 
прекосяват цялата снимка, това е нещо като 
удостоверение, белег, че наистина снимката е 
правена тогава, а не по-късно и не по-рано. 
Сега... абсидната стена, забележете, по това 
време е била вече доста добре почистена от 
полепналата по нея пръст, което се вижда 
например върху по-старите снимки на Хлеба-
ров... и се откроява много ясно дупката, 
именно дупката, в абсидната стена с горния 
водоравен камък, с високия... Дай да ги 
покажем! С високия камък, който ограничава 
вляво, който е много характерен. Той е най-
важният! Ето го тук..., цял камък! 

М. Бенчев: Маркиран при Бобчев. И 
надписан „камък". 

Н. Хайтов: Да! Вижте тук личат дори и 
малките камъчета! Грешка няма! 

Ст. Бояджиев: Аз ще го увелича и ще 
видите, че... 

Н. Хайтов: И, знаете ли какво, когато е 
махнат тоя камък, всичко това насам се 
превръща в оная дупка, която се вижда на по-
голямата снимка (от 1974г.) на абсидната 
стена. 

М. Бенчев: Като голяма дупка... 
Н. Хайтов: Моля да се преброят и четирите 

камъни, които казах, които ограничават дяс-
ната страна на дупката! 

М. Бенчев: Ето ги тук! Вижте ги колко са 
големи и слизат надолу! Във вашите снимки 
също ги има... 

Н. Хайтов: А, вдясно горе! Дупката в 
дълбочина е полузапълнена с пръст, това се 
вижда, като в горния край междината между 
пръстта и стената има все пак достатъчно 
отвор. 

Д. Овчаров: Моля Ви се, покажете къде е 
пръстта! 

Ст. Бояджиев: Дето е запълнена дупката! 
Д. Овчаров: Искам да видя! 
М. Бенчев: Ето!... Пръст личи тук, че е 

напукана... 
Ст. Бояджиев: Това е хоросан нали, аз го 

помня на място. Нали знам какво съм снимал! 
Н. Хайтов: Вие можете да го провъзгласите 

и за цимент, ама не е. Дупката е, значи, 
достатъчно свободна, макар че е позапълнена с 
пръст. Може в нея да се и наднича, може, да 
речем, с ръка да се бръкне. Върховната 
изненада идва, знаете ли от кое? От снимката 
„Д", направена от Хлебаров на 31 май 1956г. 

Ст. Бояджиев: И след това да е, това няма 
значение! 

Н. Хайтов: На тази снимка се вижда точно 
същата купчина от пръст. Дай да го покажеме 
това нещо, това е най-важно! Значи, става дума 
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за снимка „Д", направена от Хлебаров на 31 
май. Преди да бъде извадена част от горната 
част на скелета. На нея се вижда точно същата 
купчина пръст, в погребалната дупка, размесе-
на с камъчета, със забитите в нея бедрени кости 
на скелет №95. Вижда се много ясно как 
влизат. При входа на лявата бедрена кост, в 
купчината пръст се забелязват, при по-вни-
мателно вглеждане, три камъчета. Тези същите 
три камъчета или буци могат да се видят и на 
снимката от 1974 г., която е правил арх. 
Бояджиев. Което означава, че купчината пръст, 
в която са били мушнати бедрените кости на 
скелет № 95, изглежда, че изобщо не е била 
разчистена! Невероятно, но факт. Сравнението 
между двете снимки го доказва, че шестнайсет 
години са минали (от 1956 до 1972 г.), освен ако 
пръстта е разчистена и след това отново е 
върната на мястото си и купчинката е 
оформена пак в същите очертания, в същите 
контури, което, първо е безсмислено и второ е 
невероятно. Какви могат да бъдат изводите от 
този, според мене, странен факт? Изводите са, 
че долните крайници на скелет № 95, може би, 
не са били разкопавани и проучени докрай! 
Може би, не казвам, че съм категоричен, 
защото и без помощта на тази последна 
разкопка, от самото присъствие вече на 
дупката в абсидната стена е било ясно, че 
скелет № 95 не е сварен от църквата и че този 
скелет може да е и на Левски, както го е 
твърдял Гяуров! 

М. Бенчев: Че е по-късен. 
Н. Хайтов: По всяка вероятност археоло-

зите са намерили за неизгодно да преутвърж-
дават тази версия и са оставили остатъците 
на скелет № 95 забити в пръстта. Да ме прости 
господ, но това е моето предположение. 

Току-що анализираните снимки „Д" и „Е", 
както и всички останали, особено снимки № 11 
и 20, могат да бъдат най-сетне сравнени със 
скиците на Бобчев от 12 юни 1956 г. Известно е, 
че Бобчев никога не е виждал нито снимките на 
Хлебаров, нито направените през 1974 г. от 
неговия ученик арх. Бояджиев, освен ако 
греша? Показвали ли сте ги на Бобчев? 

Ст. Бояджиев: Кое? 
Н. Хайтов: Вашите снимки. 
Ст. Бояджиев: Не. 
Н. Хайтов: Благодаря. Как при такова 

положение може да се обясни поразителната 
прилика между устройството и мястото на 
двадесет пъти фотографираната дупка? Тя е 
двадесет пъти фотографирана в абсидната 
основа и начертаните през юни 1956 г. скици на 
Бобчев, на които са нанесени. Внимавайте! Сто 
четирийсет и четири камъка, тухли, тухлички и 
чакълчета за запълване на фугите; деветнадесет 
дупки от пилоти, трийсет и две цифрови 
обозначения и двайсет надписа. И нито един 
елемент от тези общо 222 обозначения не 
могат да бъдат поставени под съмнение, при 
сравняването им с дузината снимки на антич-
ната стена и стъпалото, т. е. изпъкналата върху 
нея абсидна основа. 

Повтарям, двеста и двайсет и две обозна-
чения! Това нещо, господ да слезе и да ми 
каже, че Бобчев го е съчинявал там, в къщи, и 
го е фалшифицирал след това, както имаше 
такава версия, това нещо не мога да го 
повярвам! Да се нарекат, при това положение, 
скиците на Бобчев „стъкмени", дупката в тях, 
изобразената дупка — „съчинена" и „измисле-
на"— според мен се изисква много повече от 
смелост и много повече от дързост, особено 
когато снимките на стената са ти били в 
ръцете, става дума за арх. Бояджиев, и не може 
да не си разбрал, уважаеми архитект Бояджи-
ев, че изобразеното от Бобчев е в същината си 
вярно! Това всичкото (на скиците) не е 
възможно и не е по силите на един човешки 
мозък да го измисли! Той не е виждал нито 
снимки, нито Дневника на Джингов, нито 
снимките на Хлебаров. Няма да се връщам на 
твърденията на проф. Михайлов, че дупка 
няма, че не е съществувала и че става дума 
само за изронени камъни. Още веднъж искам 
да Ви покажа една от снимките. Тази, която 
Вие сте правили... Благодаря, точно тази. 
Могат ли да бъдат това изронени камъни? 

Д. Овчаров: Може. 
Ст. Бояджиев: Може, разбира се! 
Н. Хайтов: Къде ще паднат тези камъни, 

ако се изронят? Къде? 
Д. Овчаров: Вътре, при абсидата, след туй 

са изнесени. 
Н. Хайтов: Благодаря за блестящото обя-

снение! Ако има някой да го вярва... 
Д. Овчаров: И аз благодаря за компли-

мента. 
Н. Хайтов: Камък може да падне, др. 

Овчаров, когато отдолу няма нищо, има 
празно пространство, а оттук надолу има зид! 

М. Бенчев: И той се вижда на снимките! 
Н. Хайтов: Как е възможно на 13 юни, 

когато става фактически последната археоло-
гическа операция, свързана със скелет №95. 
На 13 юни се разкопава последното нещо, 
което не е разкопано, но никъде в Дневника не е 
отбелязано какво има точно! Казано е в Днев-
ника—две дупки. Добре, две дупки! Мен ме 
интересуват къде са костите! Има ли кости, 
няма ли кости?! Ако няма кости — пишете: 
няма кости! Костите ги няма! Стигнахме до 
бедрата и оттам-нататък—нищо! Много ин-
тересно! И защо е интересно? Ами вие знаете, 
от 31 май до 13 юни се спори скелет №95 
сварен ли е от църквата или не е сварен, а когато 
се стига до основната цел, основния обект, най-
интересния, да се види има ли дупка, няма ли 
дупка, има ли кости, няма ли кости,... Нищо в 
Дневника не се казва по този въпрос! За мен 
това е непонятно! 

И второто, което за мен не е обяснимо — 
всички скелети без изключение са фотографи-
рани и това е отбелязано наистина акуратно. 
Два от скелетите само не са фотографирани: 
скелетът под престола и долните крайници, 
долните крайници на скелет №95. 

Ст. Михайлов: Дето ги няма, как ще ги 
фотографираме... 
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Н. Хайтов: Ако ги нямаше, трябваше да 
пише, че ги няма. Много проста работа! Взема 
калема и написва—няма! А не сега Вие да ми 
го казвате! 

Ст. Михайлов: Сега ще Ви го кажа...  
Н. Хайтов: Вашето сегашно казване не ме 

интересува! Мен ме интересува Дневника! В 
Дневника го няма, а не може такъв въпрос да не 
се отбележи, такъв крупен факт! Ами че той е 

най-крупния! 
Сега, за двете дупки от колове. Свършихме 

с дупката в абсидната стена. При внимателно 
четене доклада на петимата археолози, между 
които е и арх. Бояджиев, се вижда, че те не 
разчитат много-много на една отбрана, по-
строена върху съществуването на несъществу-
ващата, според тях, дупка в абсидната основа, 
защото все пак тя е фотографирана. Ето защо 
петимата другари археолози залагат главно на 
казаното от Г. Джингов при обсъждането в 
Средновековната секция на 14 септември: че 
двете дупки от колове, преминаващи през 
долните крайници на скелет №95, са били 
наистина под костите. Но костите били 
продупчени и, разбира се, строшени от двата 
кола, като единият от тях е пронизал лявото 
коляно, а другият — костта над дясното коляно 
на скелет №95. Така е написано в доклада на 
петимата археолози на с. 8. 

Глас: Бедрената кост, да! 
Н. Хайтов: Бедрената, дясната кост, значи 

над коляното е продупчена. 
Д. Овчаров: Счупена е. 
Н. Хайтов: Ако съберем всичките изказва-

ния по този въпрос, излиза, че на две места е 
счупена костта! Единият път е счупена дясната 
подколенна кост; другото счупване е над 
дясното коляно. Тъй ли е? Как е възможно да 
не се отбележи това нещо в този наистина 
точно воден Дневник от Г. Джингов! Та нали с 
един замах, само този факт, ако се докумен-
тира, нямаше да губим сега никакво време. 
Щеше да ми покажете счупената кост и аз си 
вземам шапката и си отивам, и ще ви се 
извиня, че съм ви разиграл и че изобщо съм 
дезинформирал общественото мнение. При 
наличието на голям брой снимки на скелет 
№ 95, само от Хлебаров (около десет), преди да 
е бил демонтиран на 8 юни 1956 г., определено 
може да се твърди, че в нито една от тях, нито 
за миг състоянието на костите не събужда 
каквото и да е било съмнение, че може да са 
пречупени или повредени, още по-малко-
— пробити. Въпреки че на някои от снимките 
дясната бедрена кост се вижда дори до 
коленете, до коленната капачка. Но се вижда 
заедно с това, че костта над дясното коляно 
изобщо не е била пронизана и не е счупена. И 
двете бедрени кости лежат спокойно, без 
никакви признаци да е мръднала някоя^уг тях и 
да е била разместена. Е, как е било възможно, 
ако тази крехка византийска кост е б^ла 
пронизана с десетсантиметров кол, ами че/ тя 
направо би станала на прах! И вие го знаете 
по-добре от мен! 

И още една загадка, свързана с вече, ще го 
нарека хипотетичното пронизване на двата 
крайника на скелет №95: може ли двата кола 
да се намират, аз вече казах, над равнището на 
абсидната основа, след като е известно, че 
основата в зоната на погребението започва над 
пилотите. Основите започват над пилотите. Ще 
го оспори ли някой или няма? Откъде ще 
дойдат коловете, за да пробият сварените в 
дупките долни краища на бедрените кости на 
скелет №95, които във всички случаи, както се 
вижда от всички снимки, са били над равни-
щето на основата поне с десет сантиметра. 
Това се вижда тук и на другите снимки. 
Коловете вървят надолу, не нагоре! Вие 
казахте, ако поникнат, ще минат през тях!... 
Ако поникнат—да! Тогава вече нагоре — мо-
гат да проникнат през зида. Горните краища 
на коловете явно са били под, макар и не точно 
под двете бедрени кости. На снимка „Б" се 
виждат и двете дупки, затъкнати с вестници: 
едната плътно до лявата бедрена кост, другата 
до дясната бедрена кост. То се вижда как 
вестникът е просто отсечен, значи дупката е до 
самата бедрена кост. Всъщност ще се окаже, 
после ще видите, че е под нея. Защото 
кръгчето, едно секторче от дупката, минава 
под тази кост. 

Глас: Не е цял кръг! 
Н. Хайтов: Не е цял кръг. На снимка „Б", 

т. е. на снимка „Б-1", отбележете си и това, се 
очертават с леки сенки дупките преди да бъдат 
затъкнати с хартия, На снимка „В" — трябва 
да бъдат гледани и трите, за да може да се 
види какво е станало,—дупката до дясната 
бедрена кост е ограничена в западния край от 
четири бели камъчета. Може там да са 
попадали — бели, такива, малки зърна от 
хоросан. А в източното — три бели такива 
камъчета или пък бучка хоросан. То е на 
отсрещната страна на очерталата се кръгла 
дупка. На снимка „В-1", значи четири снимки 
трябва да сравняваме, същата дупка при 
дясната бедрена кост личи още по-добре и ясно 
се вижда, това е най-важното от цялото ми 
изложение, — една отсечка от лявата й част, 
застъпена от дясната бедрена кост! Застъпена, 
повтарям. Явно проличава, че дупката е 
отчасти под костта и няма съмнение, че 
покойникът е бил внесен след изгниването на 
този кол. Иначе бедрената кост щеше да бъде 
направена на пух и прах. При почистването на 
дясната бедрена кост въпросната дупка е леко 
пропаднала и се очертават ясно нейните 
видими контури. Положението на същата 
дупка до дясната бедрена кост, може да се 
проследи и на снимка „С". Значи ще гледаме 
общо пет снимки. На тази снимка има нещо 
много важно! Ясно се вижда дясната бедрена 
тази, за която сега стана дума, че на сн. „Б-1" 
под нея се намира част от дупката. Но на тази 
снимка до нея няма никаква следа от дупка! 

М.  Бенчев:  При това е по-високо с два 
сантиметра! Но дупка няма! 
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Н. Хайтов: Три от четирите камъчета, 
които сега ви показахме, се виждат. 

М. Бенчев: Ще ви я покажа, за да я видите. 
Н. Хайтов: Три от четирите камъчета, за 

които стана вече дума, че присъствуват в 
дупката в предишната снимка и я маркират, и 
я удостоверяват, и я освидетелствуват, се 
виждат—същите на брой и разположение, 
както на снимка „В". Но трите бели камъчета в 
източния край не се виждат, защото пластът на 
дупката все още не е бил разчистен. Следова-
телно дупката не е пробивана отгоре, а е била 
под нивото на бедрената кост. Същото се 
вижда и на снимки „С-1" и „С-2". Това е едно, 
още едно доказателство, че нивото на бедре-
ната кост е по-високо над това на неразрове-
ната, това е много важно, дупка. И следова-
телно скелетът е внесен след изгниването на 
"коловете — безспорно и безусловно. После тия, 
които ще гледат снимките, нека си съставят 
мнение сами;. 

Освен всички тези доказателства в полза на 
тезата, че скелет №95 произхожда от погре-
бение, извършено столетия след строежа на 
църквата, е и фактът, че дупките (коловете) са 
изгнили, което значи, че не е станало от днес за 
утре, а са минали едно четиристотин години, 
ако не и повече. Има още едно обстоятелство в 
полза на това становище. Това е една от 
първите снимки на скелет №95 (от правените от 
Хлебаров снимки), на която се вижда съвсем 
определено, че дясната раменна кост лежи 
върху зидания постамент на подпрестолната / 
колона. Сега, питам ви, може ли този скелет да е 
съществувал, когато е била строена църквата и е 
бил изкопан трапът, за да бъде пуснат камъкът 
(мергел). Това е 65/65 ст и 40 ст висок, това е 
почти половин тон! И да бъде дупката точно 
изрязана 65/65 ст. Разбира се, че не е било 
така! Тя е била най-малко 80/80 ст, за да бъде 
вкаран този камък. Това е монолитен блок—за 
да бъде изграден подпре-столният камък, 
зиданият постамент. Ето той колко нашироко 
отива. Ами то тогава цялата лява половина, т.е. 
дясна половина на този скелет нямаше да 
съществува! А скелетът, както виждате, е цял и 
нищо му няма! Това, според мен, е една от 
снимките, които много добре документират, че 
този скелет наистина не е сварен от строежа. 

Ще завърша, колкото и странно да изглеж-
да, може никой да не ми вярва, с благодарност 
към всички, които помогнаха потулената 
фото- и друга документация за разкопките в 
„Света Петка Самарджийска" да бъде приве-
дена в известност. 

Всички тези материали, които сега цитирах 
и които след малко можем да разглеждаме, 
говорят, че скелет №95 е от погребение, 
извършено след строежа на църквата — съвър-
шено определено — и то няколко столетия след 
строежа на църквата! И накрая един въпрос, 
едно уточнение с проф. Ст. Михайлов (чете): 
„Първа програма на Българската телеви-
зия— монтажен лист от филма „Легенда за 

Левски", излъчен на 16. VII. 1980 г., с. 6. Думите 
са на проф Ст. Михайлов, той може да оспори, 
евентуално да не е объркан монтажния лист. 
Неговите думи гласят следното: „Всъщност аз 
имам изрични доказателства за това, че не 
може да бъде Левски. Защо? Преди всичко 
гробът за който става въпрос, се намира в 
лявата половина както се твърди в тази 
версия—става дума за гроба в лявата поло-
вина на олтара. Но този гроб, другари, се 
застъпва от олтарната плоча, олтарният камък, 
под който е лежала олтарната плоча." Аз исках 
да обърна внимание върху това: скелет №95, 
чийто крака, според проф. Михайлов, са били 
под основите на църквата, скелет №95, който е 
намерен вляво от олтарния камък, той според 
него се застъпва от олтарната плоча, олтарният 
камък... А сега разгледайте снимката и ми 
кажете къде скелетът се застъпва от олтарната 
плоча или олтарния камък? 

Ст. Михайлов: Аз Вас пък ще ви цитирам, 
как Вие по непозволен начин преиначавате 
моите изказвания, както и сега преиначавате! 
След малко ще Ви цитирам. 

Н. Хайтов: Аз Ви цитирам от документ. 
Г, Джингов: Тъй като той (снимковият 

материал) касае намесата вече на Института за 
паметници на културата, в лицето на арх. 
Мушанов. Когато започнахте работа, счетохте 
ли за необходимо да информирате ръковод-
ството на Археологическия институт с музей? 
Да потърсите сътрудничеството на Археоло-
гическия институт в изясняването на някои 
въпроси. Счетохте ли за необходимо да 
информирате Археологическия институт и 
съвместно със сътрудници-специалисти от двата 
института да продължи изясняването на 
проблемите, които възникват от консерваци-
ята. 

Д. Овчаров: Др. академик, понеже се задава 
въпрос към него, и аз да задам допълнителен 
въпрос. Когато преди две години арх. Муша-
нов подписа протокола на комисията, ръко-
водена от акад. Косев, какви бяха неговите 
убеждения? И да ми прости добрия приятел за 
този щекотлив въпрос. 

Н. Мушанов: Не намирам, че е щекотлив, 
никак не намирам. Напротив, много е логичен! 
Когато поех обекта „Света Петка Самарджий-
ска", той беше разкопан околовръст, по-скоро 
отрязан чрез булдозера, така на една купчинка 
пръст, едно островче и всичко околовръст 
църквата беше просто разорано от тези 
строежи, които се правеха във връзка с 
подлеза. Тогава, както се полага, аз започнах 
да проучвам бързо литературата по паметника 
и тогава попаднах на статията на проф. Ми-
хайлов, която беше единствената тогава изве-
стна в библиографията. Двете му статии за 
живописта и за археологическите разкопки. 
Това беше за мен основният труд. От тази 
статия аз за пръв път чух, че има някаква 
легенда, някаква теза за съществуването на 
гроб в църквата. Приех съвсем логично това, 
което беше поставил той под черта, че това 
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 твърдение няма никаква научна обосновка. За 
мен това беше достатъчно повече да не се 
интересувам от този въпрос. 

За пръв път научих от арх. С. Бобчев за 
съществуването на такава теза, мога да кажа 
точно кога даже: това беше десет дни преди 
откриването на XI конгрес, за който аз 
трябваше да приготвя обекта. Тогава той мина 
покрай обекта, аз бях горе нависоко на 
терасите, и ми съобщи, че има възможност тук 
да има погребение на Левски. Откровено 
казано не му обърнах много сериозно внима-
ние. Тогава всичко вече беше приключило, 
бяха излети бетоновите плочи, които се 
направиха във връзка с укрепването на църква-
та и експонирането на археологическите наход-
ки от античността. 

Сега, на въпроса защо не съм се обърнал 
към Археологическия институт. Тъй като то-
гава, доколкото ми беше известно, всъщност 
това беше и регламентирано, всички разкопки, 
които се водеха в София, се контролираха от 
Музея за София. Аз писах на др. Станчева две 
писма, надявам се няма да ги отрече, че 
започваме строителни изкопи в терена на 
църквата и че следва да присъствува археолог, 
тъй като аз не съм задължен изобщо да правя 
някакви археологически разкопки, нито пък 
имам право. Да, две писма съм писал. В 
резултат, доколкото си спомних, струва ми се, 
че устно ми заяви др. Станчева, че тя не може 
да участва в тези разкопки, тъй като обектът е 
на проф. Ст. Михайлов. Аз лично не мога да 
влизам в отношения с всички лица. Изпратих 
второ писмо до музея, да се осигури археолог, 
това не беше наша задача. И тогава беше 
изпратена др. Рогева заедно с една стажантка 
от музея за София, не си спомням нейното име. 
Рогева идваше отвреме навреме, а стажантката 
записваше там тези находки, които се 
разкриват. Те бяха повечето парчета от 
керамични съдове. Това беше моето задълже-
ние. Нас ни изпращаха от Института, така че 
аз мислех, че по този въпрос съм си изпълнил 
задълженията към археологическата ситуация 
на църквата. По време на тези строителни 
изкопи излязоха допълнителни тухлени, зи-
дани гробове, които не са нанесени тук, които 
бяха проучвани, предполагам, от Рогева и от 
тази археоложка-стажантка, която присъства-
ше. Моята задача, като реставратор на църк-
вата беше, това си е моя методологическа 
линия, да опазвам субстанцията на всички 
недвижими исторически моменти, които се 
явяват във и под терена на църквата. Това са 
гробниците, тухлените гробници ин ситу, 
основите, римските основи, които бяха също 
така ин ситу, но за движими археологически 
материали не считах че съм компетентен, нито 
пък имам някакви задължения да ги съхраня-
вам. Тези гробници, които допълнително се 
откриха, фактически бяха вече засегнати от 
булдозера в предната си, западната част, и 
пресявани на две, т.е. те бяха изпразнени от 
съдържание,  зееха  открити  дупки,  за  което 

имам фотодокументация, тъй като аз си водех 
фотодокументацията по време на реставра-
ционните работи и се виждаше, че те много 
време преди моето идване на обекта са били 
изпразнени от съдържание. Това мога да кажа 
по отношение на вашия въпрос. 

Сега защо подписах протокола. Наистина, 
аз трябва да изкажа едно съжаление, че тези 
материали, който сега са тук, тогава не бяха 
представени. Беше поставена задача специ-
ално от акад. Д. Косев да се съберат всички 
възможни документални материали, за да 
може да се обсъдят всички съществуващи тези 
на базата на научен материал. Тогава се каза, 
че освен публикацията на проф. Ст. Михайлов 
и Дневника на арх. С. Бобчев, други научни 
материали, по които могат да се правят 
някакви изводи или пък..., които да наложат 
наново преразглеждане на тезата от научната 
публикация на проф. Михайлов, няма. Тогава 
не се знаеше нищо за вашия Дневник, не се 
споменаваше нищо за него, не се спомена нищо 
и за скиците на арх. Бобчев. Това, с което ние 
разполагахме, бяха ксерокопия от Дневника на 
арх. Бобчев 

Н. Хайтов: Беше ли със страниците? 
Н. Мушанов: Без двайсет страници, да! И 

много публикации във вестниците, на които, 
откровено казано, не обърнахме внимание, тъй 
като се считаше, че това не представлява 
научен материал. Така че на базата на 
съществуващи тогава два материала: Дневника 
на Бобчев, който се квалифицира от нашите 
колеги-археолози за непълноценен, остана в 
сила това, което беше публикувал проф. 
Михайлов, което само за себе си беше 
убедително. 

Н. Хайтов: С други думи, с чиста съвест си 
подписал? 

Н. Мушанов: С чиста съвест подписах, тъй 
като нямаше основание да се оспорва съще-
ствуващата Еече научна постановка. 

Акад. Н. Тодоров: Сега, др. Овчаров? Ще 
вземете ли отношение към отговора? 

Д. Овчаров: Не, не! 
М. Станчева: Обяснение по отговора на 

арх. Мушанов, съвсем кратко. Аз искам да 
кажа, че разкопките са ръководени от лице, 
натоварено от Археологическия институт, а не 
от Хикс и Игрек. И следователно обръщането 
му към нашия музей, след като съм го 
уведомила, че разкопките са ръководени от 
проф. Стамен Михайлов, който продължава 
тогава да служи в Археологическия институт, е 
абсолютно неоправдано. И за съжаление това 
се е случвало и друг път. 

Акад. Н. Тодоров: Искам само едно уточ-
нение да направя за самия себе си. Нима в 
археологията ръководства и отговорни лица 
няма, да не може да се обърне инстанция към 
инстанция, а да трябва непременно да се търси 
дадено лице за отдадените на откуп съответни 
разкопки? Той се е обърнал към инвеститора, 
вашия музей, който, доколкото знам, в изве-
стна степен носи отговорност. При това били 
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сте на разкопките. В края на краищата, 
толкова ли пък ви е било безразлично, за да 
предоставите всичко на едно лице? Едно лице 
ли трябва да отговаря за всичко? Къде сте вие 
като ръководители? Писма има от инстанция 
до инстанция, а вие прехвърляте на личността 
Стамен Михайлов. Защо Стамен Михайлов 
трябва да носи отговорност за целия Археоло-
гически институт и за Музея на София? Така 
поставям въпроса. 

М. Станчева: Моля Ви, моля Ви, въпросът 
не може изобщо да се постави така. 1     
Акад. Н. Тодоров: Защо? 

М. Станчева: Разрешително за разкопки се 
получава от Археологическия институт. 

Акад. Н. Тодоров: Ама те не правят 
разкопки! 

М. Станчева: Щом като се подкопават 
пластове под нивото, които не са изобщо 
разкривани, той прави разкопки по време на 
консервацията, и аз ви обясних това. 

Н. Мушанов: Но това е нещо съвсем 
нелогично. 

М. Станчева: Един момент. Разрешително 
за разкопки за цялата страна се получава само 
от Археологическия институт. Както каза 
самия арх. Мушанов, там е имало някакви 
хора, но правото да се разреши да се правят 
разкопки има само Археологическия институт. 

Акад. Н. Тодоров: Това е вярно, но аз все 
пак поставям: защо тогава изпратихте тия 
хора, за да имате право да се оправдавате ли? 

Н. Мушанов: Това не засяга мен, и не само 
мен, но и Института за паметниците не го 
засягат проблемите на археологията. 

М. Станчева: Тези хора не са изпратени, за 
да правят разкопки, а са изпратени евентуално 
да приберат някакви находки, за което точно 
Мушанов беше поставил въпроса, а не да 
правят разкопки. Така че не трябва да се изменя 
смисълът на нещата 

Д. Овчаров: Първият ми въпрос е свързан с 
една оценка, която прави Николай Хайтов. 
Той каза, че вярва напълно на Джингов. Във 
всичко ли му вярвате на Дневника? 

Н. Хайтов: Не. 
Д. Овчаров: Значи Вие вярвате на Джингов 

в някои неща, в някои не! 
Н. Хайтов: Точно така. 
Д. Овчаров: Не вярвате в това, че скелетът е 

измерен от него със сантиметър в джоба 
му—100 ст излиза от зида. 

Н. Хайтов: Това го вярвам изрично, 
абсолютно! 

Д. Овчаров: Така. Благодаря. Вярвате ли 
във всичко това, което прочете акад. Тодоров 
на Вера Недкова? 

Н. Хайтов: Напълно. 
Д. Овчаров: Напълно? И това, което тя 

казва накрая, че „скелетът влиза само с петите 
си в зида"? И на него ли вярвате?  

Н. Хайтов: Не само с петите! 
Д. Овчаров: Според Вас влизат ли бедрените 

кости под зида? 
Н. Хайтов: Да. Отчасти. Така е означено и 

на тази скица (на Джингов). 

Д. Овчаров: Много искам да уточните какво 
разбирате вие под „дупката, в която е пъхнат", 
искам да изясня за себе си, коя е дупката? 

Н. Хайтов: Не, не, аз така не мога на 
окомер! 

Д. Овчаров: Аз питам сега Мушанов. 
Колко, петнайсет, двайсет, трийсет сантиме-
тра? 

Н. Мушанов: По снимка не може да се 
определя дълбочина! Това всеки фотограф ще 
Ви го каже! Можете ли да ми отговорите сега 
пък Вие, за ширина ли говорите? 

Д. Овчаров: И за ширина, и за височина. 
Н. Мушанов: А, за ширина, разбира се! 

Това може! 
Д. Овчаров: Това са 30 ст. 
Ст. Бояджиев: Трийсет и осем. 

Д. Овчаров: Трийсет и осем сантиметра! 
Там е трябвало да влязат краката на един 
човек до бедрата, дотук, до таза! Значи тази 
дълбочина, която на снимката се вижда, около 
30 ст дълбочина казвам, и ширина двайсет на 
трийсет, е трябвало да побере костите от 
бедрата. 

М. Бенчев: Но това е едно към кесим 
говорено! Ако е мерено! Ако е мерено 
някога — цитирайте го! 

Д. Овчаров: Ширината, както я виждам на 
двете снимки, е около 30 ст. Забележете — 
трийсет сантиметра! И височината на камъка е 
около 15 ст. В тази дупка, която се вижда тук, 
да ме прости Мушанов, не може да се определи 
дълбочината. 

Н. Хайтов: Тя е определена от проф. 
Михайлов! 

Н. Мушанов: Ама това не е било открито. 
За мен тя не е била разкрита. Не е била 
прочистена тази дупка от Ст. Михайлов. 

Д. Овчаров: Продължавам с въпросите. Аз 
имам един въпрос или молба към вас. Нека 
при бъдещите изказвания и на др. Хайтов, и на 
останалите, да не се връщаме към публика-
циите на Стамен Михайлов — и към статиите, 
и към телевизионните му предавания. Проти-
воречия има. След 25 години и аз, и вие да 
бяхте, всеки ще има противоречия... Др. 
Михайлов в своите по-сетнешни изказвания не 
е извор. Ние се базираме на документа. 

Ст. Бояджиев: Ама разбира се! 
Н. Хайтов: Моля! Писано е (от Михайлов): 

„В действителност, ако трябва да се измерва 
кубатурата на оная част от гроба, която е под 
основите на зида, то трябва да се имат предвид 
размерите, означени в Дневника." „Именно 
изкоп с дължина, значи навътре, 40—45 ст." 
Затова ви казах около четирийсет! „При 
ширина около 60 ст, казва ви го точно, 
колкото е ширината на гроба при краката.", 
„И височината около 30 ст." Ето ви дупката, 
казана от него! 

Д. Овчаров: Кажете ми сега, тия шейсет 
сантиметра на Михайлов, които той ги измъ-
ти... 

Н. Хайтов: Зашо питате мене? 
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Д. Овчаров: Имало ли е 30/20 сантиметра 
отвор, с двайсет сантиметра дълбочина? 

Н. Хайтов: Трийсет и осем ли е измерена 
ширината? 

Ст. Бояджиев: Трийсет и осем сш ширина 
на 25 ст.  

Н. Хайтов: Трийсет и осем—ширина, 
значи четирийсет ст. Да се отбележи! Дупката 
е 38 ст, измерена е от арх. Бояджиев. 

Ст. Михайлов: Като че ли непрекъснато са 
наблюдавали дупката, а аз съм се скрил и 
въобще не съм бил там! Все пак, другари, аз 
съм очевидец! И то ден из ден, ден из ден, един 
месец. Вижте какво, аз не давам размери на 
дупките, напротив! Аз критикувам, аз казвам, 
каква би трябвало да бъде тази предполагаема 
дупка. Най-напред да ви кажа: това не е 
никаква дупка, никаква дупка! Това са непра-
вилно изравнени основи на абсидния зид и 
затова никаква дупка няма нито в зида на 
абсидата, на църквата, нито в античния зид! 
Дупка няма!... Няма! Но аз съм казал: ако би 
имало, ако би трябвало да се прокопава, 
казвам: трябва най-малко да бъде 60 ст, за да 
могат да се вместват свободно краката! 
Дълбочина, аз тук съм направил може би една 
малка грешка, аз казвам четирийсет и пет, а би 
трябвало да кажа седемдесет и два. Един 
метър излиза от зида, следователно остана-
лата част е под зида, включително и разруше-
ната част, най-крайната, най-долната^.. Раз-
бира се! Нещата са толкова ясни, че аз се 
учудвам как ги заплитате по начин, да не може 
човек да се ориентира. Един метър излиза от 
зида, останалата част колко е? 

Н. Хайтов: Седемдесет и два! 
Ст. Михайлов: Ееее! Седемдесет и два, 

седемдесет и два сантиметра отива нататък! 
Какво има да се расъждава тук, нали! Къде ще 
ги поставим, как ще ги поставим — това е 
отделен въпрос. Обаче аз към Вас имам един 
въпрос, може би два даже. А Вие сега ми 
отговорете на въпроса: защо е необходимо да 
се копае дупка в зида, и защо е необходимо 
Левски да се подвира под зида? 

Д. Гергова: При наличието на място! 
Д. Овчаров: Защо е извършено безпреце-

дентно нарушение на църковния канон, да се 
погребва в олтар, а не в наоса, където е 
можело да се... 

Ст. Михайлов: И това, и това е също 
безпрецедентно! 

Акад. Н. Тодоров: Въпросите са поставени, 
др. Хайтов да отговори! 

Н. Хайтов: Колко е дълбока абсидната 
стена? 

Д. Овчаров: Моля? Дебела? 
Н. Хайтов: Дълбока! От тухлената на-

стилка надолу. От тухлената настилка на 
олтара? 

Ст. Бояджиев: Осемдесет и пет. 
Н. Хайтов: От тухления под до края на 

абсидната основа колко е дълбока, питам арх. 
Бояджиев, и той каза осемдесет и пет. 
Възражения не чувам, следователно... 

Д. Овчаров: По-малко е, по-малко е. 
Проф. Г. Колев: И геодезично измерване 

има. 
Н. Хайтов: Има и геодезично измерване, 

тъй че то е осемдесет и пет. Това беше във 
връзка със отговора, който искам да дам на 
проф. Михайлов. 

Акад. Н. Тодоров: Добре, по-нататък. 
Н. Хайтов: Проф. Михайлов ме пита, ако 

бях аз на мястото на тези, които са го 
препогребали, защо е необходимо, като има 
празно място, да копая дупка. Първо, ще ви 
кажа следното: това, което вие не искате да го 
признаете и да го включите в доказателствата, 
че наистина не бива да се стъпва на главата на 
погребан, го има в целия народ като обичай. 
На гроб не се стъпва, не се сяда, особено пък 
всеки ден да минава свещеникът, да стъпва 
върху гроб и даже да знае кой е погребан 
отдолу! Никой не би го направил от хората, 
които са живели преди нас, в 1873 г. Днес всеки 
може да стъпи и хоро да играе отгоре! Но 
тогава те са имали друг манталитет и ние 
трябва да се съобразяваме с този манталитет. 
И археолозите, и етнографите, и писателите, и 
всички. Вторият въпрос е чисто технически. 
Ако аз ще трябва да го погреба, ще постъпя 
точно по същия начин. Защото, ако направите 
сметка, какъв изкоп ни е необходим, като ку-
батура, ще видите, че има повече смет-ка и е по-
икономично половината гроб да го изкопая, 
както се изкопава, а остатъка от 72 ст с една 
тесла ще го изгреба и по-бързо ще го направя, 
с по-голяма икономия, с по-малко усилия, за 
да пъхна краката на покойника. Вие казвате, че 
трябва да се разбива зида. Защо трябва да се 
разбива? 

Ст. Бояджиев: Защото е камък! 
Н. Хайтов: Едно шило ви е необходимо, 

арх. Бояджиев, не по-голямо от този молив! 
Шило! С това шило тоя разкопан зид долу 
мога съвършено да го откъртя. Колко камъни 
са? Четири, пет максимум. Искам да кажа, че 
технически това е дори по-лесно, отколкото да 
изкопая цял гроб. Ето ги тук инженерите, да 
кажат дали е така. 

Глас: Вярно е, че хоросанът е бил много 
разкапан. 

Акад. Н. Тодоров: Сега някои другари имат 
ли нещо да кажат? Въпроси към др. Хайтов? 

Д. Овчаров: Не, по този въпрос няма какво. 
Акад. Н. Тодоров: Да изслушаме арх. 

Мушанов. 
Н. Мушанов: Ние съвършено внимателно, 

метър по метър подпирахме църквата. Аз не 
съм копал всичко изведнъж, това би било 
лудост. Ето снимките показват. Сега, при 
положение, че арх. Бояджиев прави снимките 
отгоре, той не може в никакъв случай да 
фиксира, да хване с камерата затрупани неща, 
които са били под терена. Това е, което исках 
да обясня — защо на неговите снимки тази 
дупка я няма. И не може да я има! Сега 
обясних вече, че за мен тази дупка е съще-
ствуваща в зида, тя е била запълнена вероятно 
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с пръст, когато сме разчистили и си е останала 
такава, каквато е била намерена по време на 
разкопките. 

Аз не мога да разбера две неща. Първо, 
защо се говори за дълбочина на абсидата. За 
мен абсидата, основата на абсидата има две 
нива, две височини с разлика около 30 ст. Това 
е: един път тази, която е в кривата, която е по-
малко от 84 ст, нали, както твърди някой. И 
втори път тази, която отива, за да допълни 
липсващата част на античната стена, която в 
тази точка е много по-ниско. Ето как върви 
античната стена. И с най-обикновена, дето се 
казва, лупа може да се види, че зидарията, 
която е над линията на античната стена и 
отива до кривата на абсидата, е от съвсем 
различен произход. Това за мен е подплънка, 
средновековната именно подплънка на църква-
та, за да се изравнят с тази основа и да 
продължат с нея. Туй нещо ще го видите отвън, 
по същия начин направено. На тази снимка, 
която и аз съм правил..., античната стена се 
намира — ето, последният камък от античната 
стена е ей тук, долу, ето точно тук, в тази 
точка. Вижда се съвсем друг хоросан и т. н. 
Тази точка отговаря от вътрешна страна, 
правили сме измерванията с колектива на 
проф. Колев, тя отговаря на тази точка вътре. 
Следователно оттук нагоре тази подплънка е 
средновековна, част от основата на абсидата. 
Така че, моля ви, да се разберем. Това не е 
никаква антична стена, това е подпълване, за 
да се стигне до това ниво, за което говори др. 
Джингов, където вече плътно ще се изравни и 
ще легне с тази част, където много добре се 
вижда, че тя действително ляга върху антична-
та стена, и където се отбелязва обаче, на това 
място, че тя е значително по-висока. Така че 
тази дупка, която аз тълкувам, позволявам си 
да правя сега това тълкуване, за мен е в 
средновековния градеж на църквата. Сега арх. 
Бояджиев казва, че те са на две различни нива, 
т. е. тази дупка тук, и тази дупка тук. На пръв 
поглед така изглежда. Това ниво е проверено 
от отдела по фотограметрия на Института за 
паметниците от инж. Хаджиев. Направи се 
измерване фотограметично, за да се установи 
едно средно положение. Аз им дадох, ето тази 
бяла плочка за репер и той е отразен в този 
чертеж, за който арх. Бояджиев спомена, че се 
чуди защо е направен и че няма никакви 
подробности по него. Това не е архитектурно 
заснемане, а това е схема на геодезическото 
измерване с поставени коти на височините, 
които са ни били нужни. То пише там и дата, и 
всичко. 1984г. 

Ст. Бояджиев: Тогава е правен този 
чертеж. 

Н. Мушанов: Правено е изследването. Кои 
въпроси поставих аз? Мен не ме интересуваше 
тази част, аз поставих на моите колеги 
следните въпроси: да се уточни пресечницата 
на вътрешното лице на античната стена с 
кривата на абсидата, тъй като там имаше най-
много спорове, Бобчев 60 ст напред, нали, еди- 

кой си ги е мръднал назад. Аз исках точна, 
научна основа за дискусията. Това положение 
за мен е меродавно, тъй като накарах втори 
път да се провери, за да бъдем абсолютно 
сигурни и да няма спор по това. Вижте сега 
дупката, къде се намира тази, която съм им 
посочил. Тази дупка се намира тук, на това 
място. Дадена е кота 499,17, при кота на 
тухления под 501, т.е. разликата е 84 ст. Тази 
дупка се намира на 84 ст от тухления под. 
Това беше за мен много важно, за да видя, 
първо, дали засичам античната стена, която е 
измерена някъде към 93 ст, и да видя какво е 
отношението й към предната част. Предната 
част, както сега се направи изчисление, отива 
някъде към 55—60 ст и в такъв случай тук 
остават тези 20 ст, които образуват отпред 
дренажна подложка и биха дали възможност 
да се образува едно отверстие, в което да се 
вкара евентуално трупът, без да се ангажира 
обаче основата на църквата. Според мен 
трупът е бил евентуално подврян под осно-
вата. Защо? Защото именно тази е логиката, 
която ние търсим. Представете си, почват да 
търсят начин за погребение. Копаят. Слизат 
надолу, като очакват основата да е 50—55 ст. 
Тя е действително толкова. Обаче, продължа-
вайки да подкопават, защо ще къртят камъни? 
Тези камъни, които тук липсват, според мен са 
паднали при копането, защото всичките ка-
мъни, които бяха тук, паднаха по време на 
разкопките. Долният слой, долният ред ка-
мъни просто изпадаха така, нямаха никаква 
спойка с хоросана. Те и не могат да висят във 
въздуха, просто падаха. Затова ви казвам, че 
тук, в долния край на тази стърчаща напред 
козирка, има паднали камъни. В това мога да 
ви уверя, нали? Още повече, че ние и 
съзнателно някои махахме, за да може да 
стъпим на много здрава основа при подпи-
рането й. Така че за този ред камъни тук не 
мога да кажа, че са автентичните, т. е. тези, 
които са били при построяването на църквата. 
Вероятно липсват дребни камъни, подложки, 
парчета плочи — ние сме ги махнали, за да 
може да стъпим тук добре. Така че тази дупка 
и тук отпред, разликата е в тези 20 ст, като 
едното е долен край, а другото е горен край. 
Според мен се очертава възможност да се 
вкара в едно отверстие във височина вече да 
кажем 30—35 ст, да се вкара допълнително 
едно погребение, без да се ангажира разбива-
нето. Тук не виждам защо трябва да се 
разбива, когато ние минаваме отдолу, отдолу 
под основата, веднага под основата. Защото 
представете си, че вие копаете и търсите място 
за гроба. Стигате основата — веднага продъл-
жавате под нея, очаквате, че има пръст, и то 
действително има пръст, тук всичко това е 
било пръст, с колове, разбира се. Така че за 
мене коловете са съществували и те са били 
прорязани, както каза др. Хайтов, от този, 
който с теслата е обирал и е вадил всичките 
тези..., от подложката. Тази подложка обаче, 
за да издържи църквата, не е била в насипно 
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състояние. Аз не мога да си представя, че това 
е била някаква рехава пръст, защото в такъв 
случай основата нямаше да издържи, щеше да 
потъне значително. Това е било пръст, която е 
слегнала до известна степен, защото имаме 
една пукнатина, предполагам че може би точно 
над това. То обикновено и така се получава, 
когато на една твърда основа стъпи половина-
та, а другата е на земен насип, която е и дори 
набита, малко сляга и затова имаме едно 
отваряне от един сантиметър, но не повече. 
Тази пръст, аз поне предполагам, че когато е 
изваждана, дупките са останали отдолу отво-
рени. Те не са запълнени. Тези дупки ги 
намерих на друго място съвършено празни в 
горната си част. В долната част, разбира се, 
както казва и проф. Михайлов, не може човек 
да ги установи, защото там попадат изгнили 
части, и т. н. Но аз открих дупки в ето тази 
част тук, имаше поставени точно такива 
пилоти. Даже по това датирах хронологически 
цялата тази част от един период, а в тази част 
отсам — вече от друг период, защото не се 
намериха такива колове и основите бяха 
съвсем други. Така че имаме едно разделяне на 
два периода от строежа на църквата. Тези 
дупки даже в разрез странично, понеже ние 
навлизахме отстрани в терена под църквата, 
личаха в цялата си дълбочина като една тръба, 
половината от тях личаха. Значи толкова са 
били компактни те като обем, че да не се 
разрушават дори при странично сечене. Така че 
за мен е възможна една такава постановка — 
дупките да са останали под това издълбаване, 
да са останали открити. Това мога аз поне за 
себе си да го приема. Следователно поставя се 
отгоре труп, който се засипва, доколкото е 
било възможно, разбира се, защото при 
странично влизане не е било и необходимо. 
Предполагам, че са хвърлили две лопати пръст 
и с това е останало. След това, може по-
нататък да се разсъждава така: изгнива тялото, 
изгниваг тленните маси, пръстта сляга и до 
известна степен може да се предположи даже, 
че в горната си част дупките са били запушени. 
До едно време. Това е една маса, която се 
сляга. Сега, при вашата интервенция, когато 
започвате по същия начин да копаете, тези 
дупки се разкриват. Понеже вече масата на 
крака я няма, останала е бедрената кост, под 
нея е била дупката. Под нея е била дупката и 
от това което виждаме тук, нарисувано от арх. 
Бояджиев. В такъв случай кракът явно я запуш-
ва, кракът изчезва като плът, остава бедрената 
кост и тя си ляга долу до нея. Дупката обаче, 
не виждам защо трябва да бъде изцяло 
запълнена от тази маса, която горе е лежала. И 
Вие сам, предполагам, ще се съгласите, че при 
една дупка от осем сантиметра... 

Г. Джингов: Десет! 
Н. Мушанов: Десет да приемем дори, ако 

нахвърляме отгоре една маса пръст, нали, то 
може да има два варианта: или ще пропадне и 
ще остане отворена дупката, или ако тази маса 
е плътна, има буци в нея, да кажем или е 

спечена маса от мазнина и пр., тя ще остане 
като тампон отгоре. Следователно ние можем 
да предположим, че при вашите разкопки 
дупката е била запушена до един момент, след 
това тя е била вече отстранена и се е отворила, 
просто кухината се отворила. Това е единият 
вариант, който е възможен. Другият възможен 
вариант е това, което вие казахте, вие ме 
насочихте на тази идея. Казахте, че кратерът 
на дупката е значително по-широк, отколкото 
евентуалната й оригинална ширина. Така че 
може и друго нещо да е станало. Насилвайки 
отгоре вече пръстта, която се е получила при 
затрупването на трупа, тя пада долу и по този 
кратер се свлича една част от нея, колкото да 
образува естествения наклон, но останалата 
част ще бъде над костите. Разбирате ли? Ще 
бъде над костите! Така че ние можем да 
имаме дупка на по-високо равнище от бедрата, 
без да е необходимо тя да е по-късна... 

Н. Хайтов: Без това да означава, че е по-
късна. 

Н. Мушанов: Това е мое разсъждение. Дали 
ще го приемете, дали не, това е друг въпрос. 

Глас: Звучи като една хубава приказка! 
Н. Мушанав: Естествено, това са хипотези, 

но са възможности, защото за мен въпросът 
за дупките не е решаващ. На снимката имаме 
запълнена, имаме и празна дупка. И в единия 
случай може да се спекулира с едно, в другия 
случай да се спекулира с друго. Според мен 
този въпрос не е решаващ. 

Д. Овчаров: А кой е решаващ? 
Н. Мушанов: Решаващ е въпросът, че тук аз 

виждам една действителна дупка в среднове-
ковната част. Аз сам така се очудих, като я 
открих, нали, и второ, че е много логично, 
много логично е тя да попадне точно на такава 
дълбочина, каквато е отбелязана и при арх. 
Бобчев. 

Н. Хайтов: Аз искам само да допълня. 
Един текст да прочета... 

Акад. Н. Тодоров: Сега ще имате въпроси, 
нали? Нека да допълни др. Хайтов. За какво е 
текстът? 

Н. Хайтов: Това е публикация за датира-
нето на стената на тази църква, дето са 
намерили гроба. На с. 173 в публикацията на 
проф. Михайлов от 1961 г. четем: „На дълбо-
чина 0,35 ст под тухлената настилка в наоса се 
показаха основи на зидове от римска Сердика. 
Те нямат връзка със стените на църквата. Тези 
зидове бяха изследвани на дълбочина 203 ст 
от най-горната им част. На тази дълбочина се 
появи много подпочвена вода и сондажът 
трябваше да бъде преустановен. Горната част 
на тези основи (на дълбочина един метър от 
тухления под) беше засипана с пръст от късни 
материали от последните години на турско-
то робство. Върху стените на тази част на 
църквата стоят върху този пласт, наситен с 
късни материали от турското робство, и то от 
последните години!" Иска да каже, че това тук 
наистина лежи върху турски пласт (показва 
гробовете в скицата на църквата). Второто, на 
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с. 176 във връзка с датирането на църквата. 
Проф. Михайлов дава разни съображения и 
казва, че е от XIV, началото на XV век, като 
допълва: „Ако към всички тези сочещи все към 
една и съща епоха, т. е. края на XIV век 
елементи, прибавим и обстоятелството, че във 
и около църквата през време на разкопките, 
като се изключат гробниците, не се намериха 
никакви други материали от преди XIV век 
можем да заключим, че църквата е строена 
непосредствено след падането на страната под 
турско робство", и пр. Но аз сега питам: 
материалите, които цитира Г. Джингов, са 
намерени под скелет №95, върху цялата площ 
на олтара, това са глинени тръби, отломки от 
глинени тръби, от стари тухли, от камъни и 
т. н. Всички тези материали, фрагменти, вси-
чки тези материали следователно намерени 
вън от гробовете, са след XIV век. Не могат да 
бъдат византийски. Ето това е цялата работа. 

Възбудени гласове. 
Н. Хайтов: Аз ви казах. Всички находки са 

след XIV век. 
,—^Ст. Бояджиев: Изказванията на колегата 
Мугпанов не ни показват също конкретно тази 
дупка в абсидната стена колко е голяма, колко 
е дълбока. Той с нищо не го показа. 

Н. Мушанов: На вашата снимка е отбеляза-
но 84 ст дълбочина на погребението. Така е, 
нали? 

Ст. Бояджиев: Да. 
Н. Мушанов: На изследването, на геодезич-

ното измерване на института, е показана на 84 
ст нивото над този бял ред тук. Следователно 
вашето погребение и тази дупка са на едно 
ниво. 

Акад. Н. Тодоров: Искам да попитам 
само — оспорвате ли това, че над античния зид 
е имало една подплънка средновековна, където 
е била тази дупка. Мен ме интересува вашето 
отношение по този въпрос. Мисля, че се 
съгласихте? 

Гласове: „Не", „Не точно", „Някои се 
съгласиха". 

Д. Овчаров: Тук се казва, че средновековният 
зид там, където е гробът, лежи точно върху 
античния зид и даже е споен с него. Има 
думата „споен" с него. 

Акад. Н. Тодоров: Вижте какво, трябва 
малко да прецизираме... Вие сами през цялото 
време, особено др. Джингов, говорите: спаси-
телни, спасителни, спасителни! Това обстоя-
телство позволило ли е да огледате цялата 
стена, всички обстоятелства и т. н.? Или все пак 
оставяте нещо съмнително, оставяте да се 
доизясни, да се осветли, да се допълни. Защото 
в положението на „спасителни", не сте могли 
всичко автентично да прецените докрай. 

Вие знаете, че откриването на втората част 
на крайниците е много съществено. Защо не сте 
писали НЯМА ги крайниците! В Дневника 
защо не сте го написали? Тоест, при тази 
педантичност, защо не сте цитирали, че оттам 
нататък нямаше никакви кости? Така, както сте 
писали — няма копчета, нали? Копчетата ли 

бяха по-важни или крайниците? Защо този 
момент се прескача от вас? Аз мога да поставя 
още десет въпроса от тоя род, като този. 

Г, Джингов: Ще Ви отговоря! 
Акад. Н. Тодоров: Отговорете! 
Г. Джингов: Това, че на няколко пъти 

подчертавах спасителния характер на разкоп-
ките и че трябваше, все пак, в някакъв срок да 
се завърши работата, съвсем не служи за 
оправдание в случая. Аз искам да поясня това, 
което ме запитахте, фактически и Николай 
Хайтов го постави този въпрос: има ли кости 
от тази част надолу или няма. За да установи-
ме това нещо, ние трябваше да подкопаем 
църквата. Да продължим да копаем и да 
разбием част от църквата. Ще използувам 
това, което арх. Мушанов каза: „Смятате ли, 
че можех да копая под църквата?" Нещо 
такова казахте: „Вижте какви конструкции съм 
направил? Метър по метър подпирахме църк-
вата. .. ". А в Дневника не е отбелязано, че има 
кости, защото не съм ги видял. Аз не съм видял 
кости оттук-нататък, защото пред мен е 
стената. 

Д. Гергова: Но той каза, че има някакви... 
Гласове. 
Акад. Н. Тодоров: Съгласен съм с това. 
Г. Джингов: По време на разкопките дупка 

в зида не е установена и не е отбелязано в 
Дневника. Дупка няма! 

Н. Хайтов: Това не значи, че е нямало 
дупка, щом като Вие не сте я установили! 

Г. Джингов: Разбирате ли? Искам само да 
си изясня следното: в кой зид е тази дупка -^ в 
античния или в средновековния? Ей тази дупка, 
която ви показвам. Горе, която ви показвам. В 
кой зид? 

Н. Мушанов: Твва е на ръба на основата... 
Г. Джингов: На кое място? 
Н. Мушанов: На средната, на абсидата. 
М. Бенчев: Така, както Бояджиев го е 

начертал, точно така е положението, ето! 
Й. Мушанов: Е да, да! 
Г. Джингов: На границата между антич-

ния. .. 
М. Бенчев: Навлиза в абсидата, навлиза в 

абсидата... 
Г. Джингов: Вижте какво, аз, Бояджиев да 

ме извини, аз не мога да го разбера защо го е 
направил това нещо така. Той е сложил тук, на 
чертежа графично е оставил една добре 
оформена дупчица, за да влязат там коленете. 
И оттам-нататък нищо няма! Ако подбедрени-
ците..., ако тук, всъщност, не, пищялките са 
тук, — глезени, стъпала, ами че те вижте накъде 
ще отидат! 

Н. Мушанов: Точно там, където е подплън-
ката! Където е втората дупка! 

Ст. Бояджиев: Той, Джингов нищо не е 
разбрал! 

Г. Джингов: Стига де, може и да не съм го 
разбрал. 

Ст. Бояджиев: Не, не си го разбрал! 
Г. Джингов: В нашите разсъждения приехме 

че   трябва   да   се   основаваме   на   научната 
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документация. Не искам да кажа, че това е 
ненаучно, но с оглед на научната документация 
от времето на разкопките. А тук ние разсъжда-
ваме по една снимка от 1972, 1973, 1974 или 
1976 година, наскоро преди XI конгрес. 

Н. Мушанов: Ама това е било засипано 
всичко. Вие сте го засипали! 

М. Станчева: През 1959 г. се е правило. 
Н. Хайтов: Камъкът не може да изгние! 
М. Станчева: Не е вярно, там се е копало за 

дренаж. 
Г. Джингов: Камъкът няма да изгние. Но, 

вижте какво, там е копано и е засипано с пръст, 
рохкава пръст, с която впоследствие виждате 
да поправят паважа на улицата. Следствие на 
слягане се получават гробове и т. н. Така или 
иначе тази снимка, аз на нея не защото не й 
вярвам, а не мога да й се доверя. Ако става 
въпрос за мен. Не мога да й се доверя, защото 
са минали много години, защото тук е копано, 
падали са камъни, махали са камъни, както 
казвате, от горната част. И следователно това 
не отразява състоянието по време на разкоп-
ките. Жалко, че нямаме възможност, по наша 
вина или не, да покажем снимка от времето на 
разкопките. Не, ние не я крием, за да опорочим 
идеята за гроба на Левски. Напротив, бихме се 
радвали, да е той. Но... 

М. Бенчев: Тук има една малка подробност, 
заради която трябва отчасти да вярвате на тая 
снимка. Арх. Бобчев е заснемал архитектурно 
тази стена, камъче по камъче, дори чакълчета 
до 3 ст големина! 

Г. Джингов: Къде? Къде е това? 
М. Бенчев: Ето ги и неговите чертежи. Тази 

снимка е наложена с неговите чертежи и вие 
можете да я видите, тя беше предоставена. Ако 
искате, запознайте се, ще ви я оставя. Всичко е 
точно! По нея може да се намери мястото на 
дупката! 

Н. Хайтов: Всеки камък го има! 
Г. Джингов: Кога е това заснемане на 

Бобчев, извинете! 
Н. Мушанов: Да, на 12.VI. 1956г.! 
М. Бенчев: Чрез перспективна мерна еди-

ница са проверени нещата, чрез фотограметри-
чен път също измервани и проверени. Те 
абсолютно пасват! 

Г. Джингов: Тази снимка е допълнително 
обработвана от Вас с оглед да си доказвате 
нещата. Имате ли чиста снимка? 

М. Бенчев: Ама отгоре има паус, отдолу е 
чистата снимка! 

Н. Мушанов: Ето чистата снимка! 
М. Бенчев: Срежете пауса и ще се уверите! 

Ето скицата... 
Н. Мушанов: Това беше проверката, нали? 

Камък по камък да се намери при Бобчев и при 
снимката. 

Г. Джингов: Къде е, къде е на Бобчев 
заснемането? 

М. Бенчев: Ето го на Бобчев заснемането! 
Камъче по камъче, ето, вижте го! Ето, ще ви го 
покажа! 

Г. Джингов: Аз ще я разгледам допълни- 

телно по-внимателно, сега да не губя време. 
Вижте как е очертал. И затуй фурничка ли 
някаква някой споменаваше тук. Вижте как е 
заоблено. Вижте го тук, как е! Нещата са се 
изменили. Вижте как е заоблено там, а вижте 
как е заоблено тук! 

Акад. Н. Тодоров: Чакайте сега, следващ 
иска да се изкаже Бояджиев. Отдавна чака. 

Ст. Бояджиев: Да, подхвърлих нещо, че 
искам да бъда изяснен и да получа сега 
отговор. Ставаше дума за втория банкет, тъй 
като тази снимка е чудесна, много е хубава! 
Страшно документална. Да ми се покаже къде 
е мястото на втория банкет, като искам, както 
го чертае Бобчев, той да бъде сглобен, хванат 
вътре в зидарията. Да ми се покаже къде е 
точно! Първо. И второ, защо между снимката 
на Бобчев и вашите има разлика в коти-
ровката? 

М. Бенчев: При Бобчев как е? Диктувайте! 
Ако обичате. 

Ст. Бояджиев: При Бобчев е 69 от южната 
страна... 

Н. Мушанов: Да. Точно в оста. 
Ст. Бояджиев: След това е 53, мисля... 
М. Бенчев: Да. 
Ст. Бояджиев: 38! 
М. Бенчев: Ето! Същото. 
Ст. Бояджиев: А тук го няма! 
Б. Бенчев: На листа то е нанесено точно. Но 

двете са едни и същи! 
Ст. Бояджиев: Ама тук го няма! 
М. Бенчев: Ето...  38...  40. . .  
Ст. Бояджиев: Пардон, на снимката ми 

покажете къде е банкетът, който Бобчев 
чертае..., точно! 

М. Бенчев: Първо, трябва да изясниме, че 
банкетите са два. 

Ст. Бояджиев: Къде е вторият? Това е 
много важно! 

М. Бенчев: Първо, нека да изключиме 
тухлената пейка като банкет. Примерно, прие-
маме я, че е банкет. Вие твърдите, че е банкет, 
приемаме, че е банкет, или че е пейка, без 
значение. 

Ст. Бояджиев: Добре. 
М. Бенчев: Почваме да разсъждаваме от нея 

надолу. Какво става в стената на абсидата, в 
нивото, при срещата с античната стена, при 
разминаването с античната стена? Аз твърдя, 
че когато е изградена стената на абсидата е 
така крива, ето, вижте я, на оригинала. 

Ст. Бояджиев: Да, да, вярно е! 
М. Бенчев: Античната стена сече тук силен 

ъгъл, като излиза, в тази си част — 53 ст е 
навън, както Джингов го пише, така го пише и 
Бобчев, така аз го извивам. 

Ст. Бояджиев: Петдесет и два го пише. 
М. Бенчев: Петдесет и два, петдесет и три, с 

един сантиметър нека да не издребняваме! 
Акад. Н. Тодоров: Тоест, в случая Бобчев е 

прав. 
Ст. Бояджиев: Прав, да. 
Акад. Н. Тодоров: Значи излиза, че не е за 

изхвърляне изцяло. 
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Ст. Бояджиев: Съвсем. 
М. Бенчев: Съвсем е прав, вие го казахте! 
Ст. Бояджиев: А, не е съвсем за изхвър-

ляне, пардон! 
М. Бенчев: Добре. Тези мерки, които ги има 

при Бобчев, са точни. Няма какво да ги 
оспорваме! Само че има една много малка 
подробност. Погледнете, тъй като Вие черта-
ете, лесно може да я разберете. Бобчев мери 60 
ст от ъгъла на масата до античния зид, нали 
така? 

Ст. Бояджиев: Точно така, точно така. 
М. Бенчев: Тук е написано 52 ст. 
Ст. Бояджиев: Точно така. 
М. Бенчев: Или 53, както и да е. Това 

измерване до античната стена ли е, до 
абсидната стена или не? 

Ст. Бояджиев: Според Бобчев тук е банкет. 
М. Бенчев: Значи има един втори банкет, 

укрепващ, който лежи върху античната стена и 
притиска стената на абсидата! Той излиза 
напред. 

М. Бенчев: Разбира се, че го е начертал, и то 
много прецизно, камъче по камъче! Току-що 
беше казано, че Бобчев не го е начертал. Аз 
твърдя, че го е начертал много прецизно! Аз 
съм го анализирал от десет места. От място 
също съм проверявал Бобчев и твърдя, че той е 
много точен. Вижте! Тази линия тук, на нея 
той пише мазилка. Това е истинската стена на 
абсидата горе, която е измазана. 

Ст. Бояджиев: Да! 
М. Бенчев: Тя продължава като една абсо-

лютна чиста дъга, нали така? 
Ст. Бояджиев: Да. 
М. Бенчев: Вижте тук е маркирал: ка-

мък— 25, 42, 32, 42 и така нататък. Това са 
камъни от така наречения банкет! 

Ст. Бояджиев: Така! 
М. Бенчев: Който излиза напред и върху 

него лежи пейката! Той е широк, колкото 
пейката! 

Акад. Н. Тодоров: Не прекъсвай, моля ти се! 
Затова, защото отново ще поставя въпроса. 
Значи, Бобчев вярно ли го пише? 

Ст. Бояджиев: Не е вярно! 
Н. Мушанов: Има го на снимката, бе 

Стефане! Извади си снимката и я виж. 
М. Бенчев: Добре! Др. Бояджиев казва, че 

не е вярно. 
Ст. Бояджиев: Да. 
М. Бенчев: Тази снимка какво показва? Тя е 

Ваша? 
Ст. Бояджиев: Не е моя. 
Н. Мушанов: Тя е моя, обаче и той има 

същата. 
Ст. Бояджиев: Тази не е моя. 
Н. Мушанов: Тази е моя, но и ти имаш 

същата! Абсолютно същата! 
М. Бенчев: Ето го този банкет, който излиза 

напред, ето го при Бобчев, ето го и тук. Ето го, 
цялата ще ви я покажа. 

Ст. Бояджиев: Уважаеми Бенчев, както 
виждате, това са три тухли една върху друга от 
банкета останали. Така. 

Н. Мушанов: Кой е банкетът? Пейката? 

Ст. Бояджиев: Пейката е горе. 
Н. Мушанов: Ами тогава какво? Щом 

пейката е горе. 
М. Бенчев: Пейката лежи върху този банкет, 

тя завършва този банкет и е широка колкото 
банкета! И оттук е мерено. 

Н. Мушанов: Ами това е смесена зида-
рия—тухла-камък, тухла-камък. 

М. Бенчев: И винаги е мерено от нея, един 
метър от нея. И аз ще ви докажа по-нататък 
отново. С мерки ще ви го докажа. Вие сваляте 
тази пейка вече от центъра надясно, за да се 
разчистят бедрените кости. Пише в Дневника: 
„Измерен скелетът един метър от стената. 
Свали се пейката, разчистиха се бедрените 
кости." Значи мярката е взета при стояща 
пейка и пръст вертикално под нея. Тази пейка в 
дясната си част завършва с пилоти. 

Ст. Бояджиев: На нея ли казвате пейка? 
М. Бенчев: Вие не знаете за този банкет, др. 

Бояджиев и аз мога да ви го... 
Ст. Бояджиев: Два кубика и половина! 
М. Бенчев: Два кубика и половина камъни, 

Вие никъде никога не сте ги чертали и никога не 
сте се съобразили с тях! И аз ще ви докажа! С 
документ. Един момент... 

Гласове. 
М. Бенчев: Вижте, др. Бояджиев! Пейката, 

която Вие тук маркирате... 
Ст. Бояджиев: Да. Тя е горната оттук. 
М. Бенчев: Да, горната. Аз я наричам 

пейка, за да се разграничи думата банкет, 
защото тя не е укрепващо звено и не е редно да 
я наричаме банкет. 

Ст. Бояджиев: „Банк" на френски значи 
пейка! 

М. Бенчев: Добре. Вижте (в скицата ви) 
цялата сте я укрепили с пилоти. Това са два 
реда тухли! Никой няма да повярва, че 
строител ще набива тук пилоти, но да 
приемем, че е така, да приемем, че е така. В 
цялата тая жълта част (показва скицата на 
Бояджиев), която съм ви защриховал, Вие сте 
маркирали 25 до 30 пилота! Никой не може да 
ги забие в тия каманаци, които Вие виждате! 
Това е плътна каменна маса. Вие не знаете за 
тоя банкет! Това е първият банкет, който се 
намира отдясно. Никой от вас не го е вземал 
досега под внимание. 

А сега ще продължим за банкета, който е 
вече в лявата страна. 

Ст. Бояджиев: Колко е дълбок този 
банкет? 

М. Бенчев: Този банкет е около 30 ст, грубо 
казано, в горната си част. 

Ст. Бояджиев: От какво се състои той? 
М. Бенчев: Сега ще ви обясня. Ето така. 

Това е абсидната основа. Грубо можем да 
приемем, че античната стена лежи така. Ето 
така, само че на това ниво. Достатъчно е, може 
да ме разберете. Това право място тук е 
подпълнено с камъни, само че разстоянието, 
което е останало отдолу от античната стена, е 
52 ст и този банкет върви общо взето във 
вертикала, следвайки кривината на абсидната 
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стена, достига нивото на мазилката, развива се 
като цял пояс по цялата й дясна дължина, 
върху нея лежат няколко реда камъни. 

Ст. Бояджиев: Колко реда камъни? 
М. Бенчев: Има ги на снимките, вашите, 

може да ги видите! Когато пейката е налице, тя 
лежи изцяло върху тоя банкет и има три реда 
тухли. 

Ст. Бояджиев: Какво е отношението на 
този банкет към зидарията, към църквата? 
Какво е отношението? 

М. Бенчев: Това нещо е построено по време 
на църквата. 

Н. Мушанов: Вързана е. 
Ст. Бояджиев: А не е вярно. По какво 

съдиш? По какво съдиш за това? 
М. Бенчев: Строежът е направен много по-

късно, казах след строежа на църквата. Още 
по-добре, той засяга гроба, т. е. гробът влиза 
в него, значи всичко е наред! В тая посока 
искам да се изкажа, тъй като почнахме вече за 
чертежите на Бояджиев. Те са документален 
материал, и ако ми разрешите малко да 
поговоря за тях... 

Д. Гергова: Чертежите на Бояджиев не 
влизат... 

М. Станчеве: Чертежите на Бояджиев не са 
документален материал! 

Д. Гергова: Чертежите не са документален 
материал! 

Акад. Н. Тодоров: Моля ви се! Бояджиев 
през цялото време взема думата и се позовава 
на своите снимки и вие от тях правите 
изводи! 

М. Станчева: От снимките, не от чертежи-
те! 

Д. Гергова: Снимките—да, но чертежите не 
са приети. 

М. Бенчев: Аз тези чертежи ще ги съпоставя 
с доклада на Археологическия институт, като 
доказателства... 

Акад. Н. Тодоров: Както виждам, вече 
почвате да си приемате доводите и се замисля-
те върху доводи. Има си хас да не се влияете, 
да стоите на равнището на 1956 г. Така че 
недейте взаимно се отрича! Значи доскоро 
Бояджиев тук стана основният говорител, 
който оспорва другата теза, а вие сега сами го 
оспорвате и не давате право върху неговите 
документи всички да се изкажат. 

М. Станчева: Не го оспорваме, но нали Вие 
казахте всеки да изкаже тук свое лично мнение! 
Ама тук всички не са съгласни с реконструкци-
ята на Бояджиев и затова... 

Акад. Н. Тодоров: Нека след това ще се 
изкажете! Но на тоя етап щом Бояджиев е счел 
за нужно, а той е участвувал в разкопките, да 
направи такава скица, това има все пак 
известна стойност! Има си хас, да го изкарате 
глупав! 

Г. Джингов: Ами той е архитект преди 
всичко, той се занимава с... 

Акад. Н. Тодоров: Недейте така сега. Да не 
знае какво чертае, моля ви се! 

Възбудени гласове. 

Акад. Н. Тодоров: Моля ви се! Недейте 
така! Защото тогава, ако тръгнем по тая 
логика и по всички приказки, които се бяха 
казали до сега, както и вашето обсъждане в 
Археологическия институт с музей, и по-
нататък, начина, по който се подхожда тук, аз 
мога медицински да освидетелствувам някои 
хора, ако тръгнем по тази логика. Недейте се 
отрича взаимно! Оставяме миналото, минало-
то си е минало, пак повтарям. Щом арх. 
Бояджиев е счел за нужно да излезе с 
определени схеми, уважавайте го! Направил си 
е трудът. Защо вие не сте го направили? Защо 
не сте направили допълнително усилие и вие, с 
един опит да развиете, да докажете своята 
теза? Мълчахте досега! Не казвам само за 
един, а за някои други. Чест прави на 
Бояджиев, че излиза. Грешки може да е 
допуснал. Чест прави на Бобчев, че е правил 
чертежи. Може да е допуснал грешки. Чест 
прави на Мушанов. Всичко това, което се 
показва тук, е за да се установи на тая основа 
днес истината, да стигнем до някакъв резултат. 
Ако почнем по тоя начин да се връщаме, 
тогава ще стигнем пак де факто до изходното 
начало. Хайтов тогава е прав, като казва, че 
вие не искате да се стигне до истината! Излиза 
обвинението, че съзнателно сте унищожили 
документи и материали! А публиката в това 
вярва!... А ние се опитваме сега с общи усилия 
да стигнем до някакъв резултат. Неизбежни са 
грешките, защото документалния материал, 
както виждате, не е достатъчно сигурен. Има 
ли, няма ли дупка—спорно е още. Ама 
недейте така взаимно се отрича! И взаимно се 
обиждате пред странични хора! Мен ми е 
обидно, като ви слушам! Аз искам да вярвам 
на Бояджиев, вие казвате: Не може да му се 
вярва! Искам да вярвам на Стамен Михайлов, 
вие казвате: не може да му се вярва! Искам да 
вярвам на Бобчев, с всичките му грешки, вие 
казвате: не може да му се вярва! Че на кого да 
вярвам тогава? На тия, които не са участвали 
ли? Моля ви се, тия, които не са участвали, да 
вземат отношение след като се изясни от тия, 
които са си дали труд нещо да направят. Така 
се получава, виновни са тия, които са си дали 
труд нещо да направят! Така излиза от всички 
тия странични реплики. Благодарение на това, 
че той е съхранил снимки, много нещо се 
изясни. Човекът е седнал допълнително да 
прави скици — може да сте съгласни или да не 
сте съгласни, ама ще го кажете нормално! Да 
не ви казвам повече какво печално впечатление 
прави такъв един подход... 

М. Бенчев: Аз, общо взето, направих един 
анализ по снимките, които бяха предоставени 
тук и съставих един списък от 15 неточности, 
които искам да ви ги покажа. Те на практика 
касаят мерки, архитектурни елементи, дълбо-
чини и много други неща. Ще почна поред. 
Започвам разсъжденията върху така наречена-
та аксонометрия, която дава една визуална 
представа за нещата и тя се подкрепя със 
съответни разрези и планове. 
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Първата ми забележка: Маркираният ске-
лет е в зоната на абсидната основа и навлиза 
около 30 ст нагоре в нея, т. е. става въпрос за 
дупката, която коментирахме. Бояджиев много 
точно е направил така, както е на снимките, 
така, както е и на чертежите на Бобчев. 
Абсолютно добросъвестно и точно, само че 
това противоречи с доклада на АИМ, където 
се твърди, че тя не навлиза в абсидата. 

Втора точка. В аксонометрия аз съм 
професионалист и знам, че една аксонометрия 
се прави малко едно към кесим. Но все пак се 
вземат някои точни жалони като мерки. Правя 
една елементарна сметка: тъй като аксоно-
метрията не знаех в какъв мащаб е, и аз я 
преснимах на ръка, не знам и какво съкра-
щение ми е дало и т. н., повдигнал съм тая 
големина да е 8, т. е. четворката* четирите 
сантиметра не ги вземам под внимание, за да 
вкарам, горе-долу предния ръб в границата на 
мащаб 1:10. Ако тук този размер го разделя 
на осем равни части, за да се получи че 
една равна част ми е на 10,  парадокс е ,  
че тук се поместват 17 части. Което ще рече, че 
скелетът — (17 по 10) стърчи от стената метър 
и седемдесет. И тъй като това са три четвърти 
от дължината на един човек по анатомичните 
схеми, които ви показах, излиза парадоксът, че 
скелетът, който вие сте маркирали, е дълъг 
2,26 ш. Абсолютно противоречи с всички 
записани измервания. Там, в макета пък беше 
направено точно обратното. Той беше сведен 
до джудже, един и десет, един и петнайсет, 
голямо джудже! А е записано, че е 1,72 т. Това 
ме притесни и реших, че сте сбъркали и почнах 
да се ровя из докладите и документите. И 
попаднах на следния много странен текст в 
доклада на Археологическия институт, който 
показва, че вие не сте го направили случайно, а 
сте изхождали, или поне сте действували така 
съгласувано с тази мярка. В общи линии аз ще 
ви я докажа вече чрез чертежите, не само чрез 
аксонометрията. В доклада... 

Д. Овчаров: На коя страница? 
М. Бенчев: На с. 9, точка „в", това е 

принципно ваше изказване, но дава точно 
представа за нещата, за вашите мерки как биха 
изглеждали. „При предполагаеми изчисления 
на дупката в основите..."  

Д. Овчаров: Не е редактираната, изчистено 
е от.. .  

М. Бенчев: Да, изчистили сте. Да. Дълбочи-
ната не е 30—35 ст, а 60—70 ст, „за да могат 
да влязат фактически стъпалата и подколян-
ните кости чак до коляното." Това е точно 
вашия цитат. Което ще рече, че е необходима 
дупка да влязат, краката до коленете, и те, 
според вашите изчисления, трябва да бъдат 60 
до 70 ст. Аз, като ви казах за Микеланджело, 
вие подскочихте, но това са анатомични схеми. 
Пак ще ви ги покажа, извинявам се много. 
Човешкото тяло се дели на четири равни части. 
Подколенната кост при човек с височина 
1,72 т е . . .  

Н. Хайтов: Четирийсет и три! 
М. Бенчев: Това са анатомични 43 санти-

метра! По четири—прави 1,72! Значи така се 
дели човешкото тяло. От вашите сметки в този 
доклад ето какво излиза: 70 по четири — 2,80! 
Човекът е дълъг почти три метра! А Бояджиев 
го е изкарал малко по-малко — 2,26. 

Акад. Н. Тодоров: Вие искате да кажете, че е 
произволно изтъкнато 60—70 ст! Могло е да 
бъде и по-малко, да!... 

М. Бенчев: Абсолютно! 
Д. Овчаров: Колко по-малко е, според Вас? 
М. Бенчев: Четирийсет и два сантиметра са 

необходими. Така. Това е първият довод, 
който аз открих и разбрах защо Бояджиев 
доста е наедрил скелета. 

Ст. Бояджиев: Мога да кажа, че съм го 
рисувал, а не съм го изчислявал. Той е само 
така, за идея. 

Акад. Н. Тодоров: Ясно. Това е рисунка, не е 
чертеж. 

М. Бенчев: Да. Ако аксонометрията, аз ви 
казах, приемам за рисунка, тъй като това е 
спорният проблем, Вие сте длъжен да го 
измерите точно. Аз съм професионалист. Но 
ако тук Вие сте го измерили грешно, аз ще Ви 
докажа, че там същите грешки ги има, само че 
в друга посока. 

Ст. Бояджиев: Това ще видим. 
М. Бенчев: Сега, към точка втора, а именно: 

имайки предвид дължината, която влиза от 
скелета, публикациите, където той се третира, 
че е ръст среден, в Дневника — ръст среден, 
което ще рече, че именно тези твърдения в 
доклада на Института по археология и вашата 
аксонометрия трябва генерално да не се считат 
за валидни. 

М. Станчева: Ние не сме го сложили като 
документ към доклада, както виждате! 

М. Бенчев: Да, ама вие го цитирате! Ето, 
ето това, което вие цитирате, се дублира! 

М. Станчева: Но ние не сме виновни, че сме 
предложили такава илюстрация, нали? 

М. Бенчев: Да, разбира се, но цитирате 
мярка, която го подкрепя в същата посока! То 
е едно и също! 

М. Станчева: Мярката е едно, но чертежите 
са друго! 

М. Бенчев: Тук е игра на думи вече, това ви 
е останало. За мен поне е игра на думи. Трето. 
Маркираните пилоти под пейката са с дължи-
на, Бояджиев твърди—той им определя дъл-
жина 40—45 ст в легендата! Ето ги. Нали няма 
спор по въпроса? 

Ст. Бояджиев: Не. 
М. Бенчев: Няма! В становището на Архео-

логическия институт, не знам точно на коя 
страница, ако има някакви възражения, ще го 
намерим, определено се твърди, че пейката, 
или така наречения банкет, е от ниво на 
тухления под надолу и че той е 35 ст. Дали е 
вярно това или не, е отделен въпрос. 

Д. Овчаров: Нагоре, нагоре! Нагоре трябва 
да бъде! 

М. Станчева: Нагоре, а не надолу! 
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Възбудени гласове. 
М. Бенчев: Пише надолу. Вие твърдите 

надолу. 
Д. Овчаров: Е?! 
М. Бенчев: Вие твърдите определено надо-

лу. 
Н. Хайтов: Ако се откажете, това ще е... 
М. Бенчев: Но, искам да направя една 

елементарна сметка, една елементарна сметка! 
Моята елементарна сметка е следната: ето, за 
по-голяма яснота (разгръща чертеж). Имаме 
ниво на тухлен под, имаме абсидна стена, 
имаме дупка, въпросната дупка, за която се 
говори дали тя е еди колко си голяма, или е 
паднала част от мазилка, е отделен въпрос. 
Едно е ясно, че котата оттук—дотук, неоспо-
римо, е 85 ст! Нали така? Става въпрос за 
нивото на погребението, това е и нивото на 
античната стена — то е 85 ст! 

Ст. Бояджиев: Точно така. 
М. Бенчев: Така. Приемаме, че пейката, 

както е цитирана във вашия доклад, е 35 ст. 
Изрично във вашите доклади и заключения на 
Ст. Михайлов се твърди, че, ако имало дупка, а 
ние я измерваме тази дупка, тя е 30 ст нагоре. 
Трийсет и трийсет и пет — правят шейсет и пет! 
Колко остават за въпросните пилоти? След 
като в доклада изрично пише: „Пилотите са 
къси, те не достигат скелета, а са високо над 
него." Как, обяснете, ще се получи, след като 
знаем много добре, че тези пилоти в края на 
краищата излизат 19 ст. Аз съм ги изчислил. 
ОТ ТЯХ няма смисъл! Това е... 

(Разговори) 
М. Бенчев: Дали има пилоти или не? Вие 

твърдите, че няма или има? В крайна сметка 
има документация и аз съм длъжен да я 
отбележа. Това, което е правилно, и това, 
което не е, според мен, продължавам по-
нататък... 

Г. Джингов: Пилоти под банкета няма. 
Бобчев пише, отбелязва къси пилоти на 
неговия чертеж. Ние не. 

М. Бенчев: Не! Бобчев никъде не е писал 
подобни неща. 

Г. Джингов: Пише къси пилоти! 
Д. Овчаров: Аз ще ви го покажа! 
М. Бенчев: Те касаят друг обект. Това ще го 

докажа. В крайна сметка аз се изказвам. Ако 
имате нещо против изказването ми случайно, 
кажете! Дължината на пилотите (в скиците на 
Бояджиев) четирийсет и пет е абсурд! Абсурд! 
Тези пилоти, т. е. тази легенда, която има тук 
като легенда-мерки, предлагам да отпадне, 
понеже тя в тая си посока е невалидна! Същото 
се отнася, тук трябва да отбележа — четвър-
тата си точка, маркираната пейка над нивото 
на тухления под, фактически тя е маркирана 
като една плътна, цяла ивица. Аз оспорвам 
това нещо, имайки предвид вашия доклад, 
където пишеше, че въпросната пейка или 
банкет е под нивото, че тя не може да мине 
като плътна ивица, защото... 

Ст. Бояджиев: Под кое ниво, аз не мога да 
видя под кое... 

М. Бенчев: ... от половината, от половина-
та тя се засича с въпросния каменен банкет и тя 
не съществува като плътна ивица. Това е един 
от доводите ми, че не бива да се чертае по този 
начин и тя е грешна! 

Следващата точка, това е: маркираните 
пилоти на цялата дължина на пейката. Нали 
стана вече ясно, че Вие се колебаете дали ги 
има или ги няма. 

Ст. Бояджиев: Не се колебая! Твърд съм! 
М. Бенчев: Че ги няма? Или че ги има?  
Ст. Бояджиев: Че ги няма! Няма пилоти 

тук! Ето, Вие казвате, че скицата на Бобчев е 
отразила това. 

М. Бенчев: Добре. Нямам нищо против. Аз 
също смятам, че няма пилоти. 

Ст. Бояджиев: Но ето тези, къси пилоти! 
М. Бенчев: Те се отнасят за нещо съвсем 

друго, аз ще ви го докладвам. Има го в 
описанията, Вие трябваше да се запознаете с 
моите чертежи. Това е съвсем друго нещо, а не 
пейката. Те не касаят пейката. 

Ст. Бояджиев: Аз чак сега виждам, че има 
ваши чертежи. 

Акад. Н. Тодоров: Значи, съгласен сте, че 
няма пилоти! 

Проф. Г. Колев: Писано ли е обаче, че няма 
пилоти? 

Г. Джингов: Че защо да пиша сега... 
Проф. Г. Колев: Защото другият участник в 

експедицията пък е нарисувал и пише, че има 
къси пилоти! 

М. Станчева: Кой? 
7". Джингов: Аз съм писал това, което съм 

виждал. 
Проф. Г. Колев: Защото Вие Джингов не сте 

писали, че няма крайници, а казвате сега — ня-
ма ги! 

Г. Джингов: Остава да ми кажете... 
Проф. Г. Колев: Вие не сте писали, че няма 

пилоти, а казвате, няма ги! А другият ги е 
записал, че ги има! 

Г. Джингов: Ами трябваше ли да пише, че 
отдолу, освен пилоти, няма и гърне с жълтици, 
примерно! 

Н. Мушанов: Бобчев е отбелязал, че има 
пилоти. Бобчев го е написал с разредка, че има 
пилоти и не го показва. Тези пилоти са от 
друго място, според мен. 

М. Бенчев: То е ясно къде са, то е ясно къде 
са. Следващата ми забележка, под №6, е 
относно тази мярка 53. Тя беше вече разисква-
на и стана ясно, че Бояджиев е използвал 
маркировката на Бобчев. 

Ст. Бояджиев: На Джингов! 
М. Бенчев: Да, и на Джингов можете, 

нямам нищо против. 
Н. Хайтов: Те са еднакви. 
М. Бенчев: Те са еднакви, нямат разли-

ки— 60 и 52. Тук е нанесено 53, с един 
сантиметър разлика. 

Акад. Н. Тодоров: Чакай, чакай, все пак ме 
интересува. Значи Джингов, и Бобчев стигат до 
един резултат. 

М. Бенчев: Да! 
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Ст. Бояджиев: С един сантиметър разлика. 
Н. Хайтов: И за римската стена също се 

покриват. 
Акад. Н. Тодоров: Аз се радвам. От това 

излиза, че хората като са работили, са 
работили сериозно върху разкопките. Може да 
имат грешки при силното напрежение на 
работата, но независимо от това много нещо е 
записано. Въпросът е да видим сега, какво 
може да дадат тези данни, това ме интересува 
сега! А не какво не са направили хората. 

М. Бенчев: Продължавам. Аз не твърдя, че 
Джингов е сбъркал генерално, нито че Бобчев е 
сбъркал, но твърдя, че Бояджиев е сбъркал. 
Защо? Ще обясня. Ако ние под тази пейка, ето 
на чертежа, дотук измерим шейсет, а след 
това петдесет до абсидната стена невъзможно е 
да премерим. Там има камъни с височина цял 
човешки ръст, които излизат напред като 
банкет, които току-що ги обсъждахме, и те са 
широки 25 до 30 ст чак в долната си част. 
Никой не може да измери дълбочината на 
сухата зидария, която е в основата на абсида-
та, дали камъните са споени... те влизат в 
абсидата, те са част от нея... 

Ст. Бояджиев: Сигурен ли сте? 
М. Бенчев: Аз съм ги видял на място. Може 

да ги видите. Те се виждат в горния ред и 
влизат плътно под мазилката. 

Ст. Бояджиев: Ама не пускат! 
М. Бенчев: Ще влезете. Камък по камък ги 

има, аз съм ги мерил, може да отидете да ги 
измерите. Въпросът, който аз като частно лице 
повдигам, е следният: тази абсидна стена в 
тази цялата си половина — от центъра надяс-
но—е много по-дебела от ..., по-дебела с 25— 
30 ст, това е видно от тази снимка. Вижте я. 
Там е мерено, и Джингов е мерил там, и 
Бобчев е мерил там. Ето, погледнете! Шейсет 
сантиметра, петдесет и два, но до банкета. На 
банкета му е изброил всички камъни Бобчев, 
като всеки от тях е номерирал. И аз съм ги 
анализирал и съм ги намерил къде са, в съот-
ветните схеми. Което ще рече, че при 50 плюс 
60=1,10т се изпуска въпросната дебелина 
на банкета. Тогава вашият скелет вече, какво се 
получава? Излиза много неточно. Или пейката 
трябва да не й поставим геометричният център 
и силно да я изнесем на една страна, за да 
паснат размерите, или просто скелетът е 
излизал от коленете навън по абсидата. Така, 
както и Археологическия институт докладва, 
че го пишат и това е така. И ако се вземат 
анатомичните схеми, вие ще видите, че скеле-
тът не излиза от стената един метър. Излиза от 
въпросния банкет, 30 ст се губят и останалата 
част влиза в стената. Но това е отделен въпрос. 
След това, ако искате, ще ми зададете въпроси, 
ще ви отговоря, доколкото мога. 

Минавам на седма точка. 
Ст. Бояджиев: Колко точки са? 
М. Бенчев: Моля? Ами някъде са към 

деветнайсет, но аз ще кажа малко от тях. 
Всичките, всичките са по чертежа... 

Акад. Н. Тодоров: Съществените само. 

М. Бенчев: Да, но това е много важно! Това 
са мерките, които определят, тъй като скелетът 
от този ъгъл лежи към абсидата, пък мерките 
са взети от другия ъгъл към абсидата. И щом 
мярката в единия случай там е един и трийсет и 
няколко, не може в тая посока да е един метър, 
нали? Нанесените пилоти в основата на 
абсидата са в произволен ред. Ето тук как ги 
нанася Бояджиев в абсолютно произволен ред. 

Ст. Бояджиев: Това грешка ли е? 
М. Бенчев: Грешка, генерална грешка. 
Ст. Бояджиев: Вие знаете ли как е в 

оригинала? 
М. Бенчев: Аз не знам, но Бобчев ги е 

наредил много съвестно. Точно в шахматен 
ред с разстояние 20 на 20 и в тясната част един 
от коловете не го е открил и е писал, че са 40 
между тях разликата. Много е точен. И трябва 
да му се вярва. Именно тук цитирам Бобчев, 
може да погледнете, ето в шахматен ред. 
Вижте ги! Ето: 20, 20, 20 , 20 , 20 и между тези е 
липсвал един кол е 40, 20, 20, 20, 20 и навътре 
вървят. Той ги е мерил абсолютно точно. 
Коловете са набивани между 20 ст и са в два 
реда, а Вие просто така ги слагате едно към 
кесим. Просто този спор изисква да се стремим 
към точност! Никой не е застрахован, нито Вие, 
нито аз, нито Хайтов, нито който и да е, че 
може да сбърка. 

Другото ми твърдение е пак за пилотите. 
Вие нанасяте върху основата на цялата църква 
(абсидата) 127 броя пилоти. Никъде ги няма! 
Направих си труда да ги преброя, защото ми се 
видяха толкова много, че не мога да повярвам! 
Там никога не е копано и вие не можете да 
знаете колко са пилотите и не биваше да ги 
слагате просто! В тези чертежи трябва да се 
слага това, което го има като документ. 

Вие нанасяте абсидната стена, когато вече 
тя се отделя от античната. А аз нагледно ще си 
служа със схемата, която имам... (шум от 
разгръщане на чертежи). На практика се 
получава така: античната стена е тук и то в 
центъра, ето точно ще го сложа, къде е. Цялата 
тая част от стената виси високо във въздуха, 
т. е. отделя се от античната стена и тръгва... 

Ст. Бояджиев: Центърът къде ви е, ча-
кайте. .. 

М. Бенчев: Дупката?... Дупката вече е 
точно на границата. Ето вече тя е почнала да се 
отделя, тя вече се е отделила от зоната на 
дупката. 

Ст. Бояджиев: А, това не е вярно! 
Н. Хайтов: Добре де, Вие сте го нарисували 

там на скицата! 
М. Бенчев: Я погледнете тоя чертеж, тая 

снимка! Античната стена къде влиза и забива? 
Ст. Бояджиев: Ето чак къде идва... 
М. Бенчев: Ама чакай, Вие не гледайте в 

една фронтална снимка! Там обема Вие не 
можете да решите! Там обемите са плоски, 
защото е снемано може би със светкавица. 
Вижте античната стена, погледнете я! Вижте 
къде е обтегачът, той е забит в абсолютния 
център — античната  стена  точно  там  влиза. 
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Малко преди да е дупката на краката, преди 
нея. Обаче дупката вече виси във въздуха. Ето 
вижте! 

М. Станчева: Я, как ще виси във въздуха? 
Н. Мушанов: Ами нали тая снимка е ваша? 
М. Бенчев: Нали вие твърдите, че е пъхната 

под основите на античния зид? Защо ми 
противоречите?... 

Ст. Бояджиев: Как ще го казвам. Ето го, 
анализирайте го! 

Н. Хайтов: „Върху заровения античен 
зид" — така е текстът. 

Нечист запис. Говорещи. 
М. Бенчев: Вие ми зададохте въпроса за 

втория банкет. Ей сега почвам да говоря за 
него. Именно. Виждате как античния зид тук се 
забива, ето го, насам го няма. Има един втори 
банкет, който просто се плъзва по античната 
стена и излиза напред, т.е. под него може да 
има скелети, аз не знам какво е положението, 
но той е пълноценен, може да наречем, с чиста 
съвест, на строителен език, банкет, който 
излиза от стената. 

Ст. Бояджиев: Ще проверя. 
М. Бенчев: Ами да! Добре. Нямам нищо 

против. Аз изказвам моите доводи по този 
въпрос. Има една подробност. Просто искам 
да знам вашето мнение по въпроса, тъй като 
тук в скицата това, което Вие сте начертали, 
ако сте забелязали, абсолютно доказва нашата 
теза. Вие по всяка вероятност няма да сте 
съгласни да ни подкрепите. Основата минава. 
Пилотите Вие сте ги показали върху..., това се 
проектира върху камъка. Но коленете, краката 
влизат над тази основа... Имаме пилот, 
имаме дебелина на камък и след това влизат 
костите. Така сте го начертали! Предполагам, 
че ще се откажете от това, нали? 

Ст. Бояджиев: Разбира се, че ще се откажа! 
М. Бенчев: Друго не може и да бъде! 
Д. Овчаров: Бояджиев, защо така? 
Ст. Бояджиев: Защото е много просто! Ела 

да ти покажа сега. Защото аз правя една скица 
елементарна, за да... 

Д. Овчаров: Стефчо, не се правят елементар-
ни скици за такава работа, когато решавате 
въпроса. А се правят точни. 

Ст. Бояджиев: Ще я направя точна. 
Възбудени спорове: „Това не е работа 

тввйто!", „Защото това не са чертежи". 
Акад. Н. Тодоров: Ще дадете нови чертежи. 

Ясно, че ще трябва втората среща да я 
направим съвършено на друга основа. Да 
продължи сега др. Бенчев. 

М. Бенчев: Бях стигнал до точка десета, а 
именно имайки предвид чертеж Хикс-2, където 
основата на абсидата е показана като една 
абсолютна права, подкрепена с цяла редица 
пилоти от край до край и плътно лежаща по 
античната част... 

Ст. Бояджиев: Една молба имам, моля ви, 
дразни ми слуха. 

Д. Овчаров: Да, дразни ме и мен. 
Ст. Бояджиев: Или колове, или пилоти. 

Пилотите казваме. 

М. Бенчев: Моята забележка не е генерална 
по въпроса, но тя все пак касае донякъде спора. 
Така показаният завършек на абсидната осно-
ва, плътно лежаща върху античната стена, не 
съм съгласен да се чертае като една абсолютна 
права, защото има геодезично проучване, 
първо, което показва, че мереното в центъра на 
абсидата е точно 85ст. Въпросната дупка, 
измерена чрез уреди, които измерват до 
милиметър точност, е на същото ниво, но там 
има зидария. Проследен е въпросният ръб, 
който се вижда на снимката, голямата снимка, 
като една абсолютно права линия. Той върви 
под елементарен наклон, но, изминавайки 
цялото това дълго разстояние, той набира една 
грешка от пропадане, от 15 ст. Така че стената 
е наклонена, първо. Второ, абсидната стена се 
движи абсолютно неправилно, някъде пропада, 
някъде се вдига, тези пилоти веднъж са по-
високо, веднъж са по-ниско. Бобчев си е 
направил труда много точно да ги начертае. 
Ако вие твърдите, че въпросните пилоти долу 
са пилоти на пейката, аз ще ви кажа, др. 
Бояджиев, че това е липса на професиона-
лизъм! Ще Ви обясна защо. Когато имате един 
пилот, вземам този пилот, имам план и разрез. 
Ако аз трябва да го направя, мога ли да 
приведа едното към другото с една линия? По-
добро обяснение от това няма. Че когато аз 
съм показал този пилот под, в план, съм теглил 
една линия и съм го показал къде се намира 
той във височина. Тези пилоти са пилоти от 
въпросния втори банкет, който излиза силно 
напред. Бобчев много точно е показал как 
криволичат и вървят, и навлизат именно в 
зоната на гроба. Много точно! Вижте! Ето, 
кръгче. Не е случайно това, дето в основата 
остава кръгче! Защото вижте тук отляво тези 
кръгчета продължават и тези прави линии 
отиват чак долу и ги показва в план. Така че, 
да се заблуди човек и да смята, че тези пилоти 
са пейката, трябва да не разбира от чертане. 
Извинявам се. 

Тихи спорещи гласове. 
М. Бенчев: Ето го на, въпрос на една 

аксонометрия, каквато и вие сте направили, 
какво се получава. Ето го античният зид, който 
се забива, ето как вървят пилотите, според 
Бобчев. Ето, и имайки предвид, аз съм ги 
маркирал спрямо липсващата част, която е 
паднала, когато Мушанов е разчиствал. Вси-
чко това е паднало. Ето, това което съм 
показал като тухли, не са тухли. 

Н. Мушанов: Но не Мушанов ги е свалил. 
За да ги отбележи Бобчев коловете, трябва те 
да се махнат и това е по време на разкопките. 

М. Бенчев: Не искам да кажа, че това са 
тухли, просто сменил съм начина на марки-
ровката, за да се види, че тук вече и навътре 
липсват. Но това, както и да е, тези пилоти, 
местата им точно могат да бъдат намерени и 
тогава ще се види, че тези три пилота, между 
които влизат краката на погребания, Бобчев 
веднъж ги е  маркирал в  план долу,  ето 
ги—един, два, три и ги е превил: един, два, 
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три, горе спрямо нивото. Те не са точно на 
нивото на петите на погребания, или точно, те 
са слизали под петите. Те са точно под тях! 
Тоест, вдясно е имало камък, плоча, която е 
била подпирана от тия пилоти, тя е измъкната 
и е вкаран трупът. Това е вече друго 
разсъждение. 

Г. Джингов: Къде се падат тези камъни, др. 
Бенчев? Тези камъни от време на разкопките, 
снимката на заснемането на Бобчев? 

М. Бенчев: Тези камъни, на които Вие си 
държите пръста, е вторият ред отгоре надолу. 

Г. Джингов: На заснемането на Бобчев 
къде се падат? 

М. Бенчев: Пак вторият ред, пак вторият 
ред на заснемането на Бобчев. 

Общ разговор. 
М. Бенчев: Вие ми посочихте в момента 

тези камъни... Искам да ви кажа, че Бобчев е 
бил един човек много рутиниран. И аз му 
завиждам... 

Д. Овчаров: Че е рутиниран, никой не се 
съмнява. 

М. Бенчев: Той е направил следното нещо. 
Искам да ви обясня какво е направил. Той е 
взел целия горен ред камъни, измерил е всяко 
камъче и всяко клинче между тях и го е 
котирал. Той ни е оставил един цилиндричен 
жалон, измерен абсолютно, до съвършенство. 
По него е пуснал вертикали и е маркирал 
дупката. Абсолютно точен. 

Ст. Бояджиев: Но чертежите му не са 
точни. 

М. Бенчев: Чертежите му не са чертежи, аз 
съм съгласен. Това са рисунки, но котите са 
верни. Искам да ви кажа, че аз като студент 
ходих да карам практиката по археологически 
заснемания и от практика знам, че ако трябва 
да заснема една стена точно камъче по камъче, 
за един квадратен метър ми трябват два дни. 
Единственият начин аз да се справя, е да взема 
няколко основни камъка, да ги нанеса в мащаб, 
а другото приблизително да го нарисувам и да 
нанеса някои коти. И така се прави в 
практиката. Вие го знайте. 

Акад. Н. Тодоров: Мога да ви кажа само за 
един архитект П. Милонас в Гърция. За да 
заснеме целия Атонски комплекс от манасти-
ри, работил е 20 години и използувал не знам 
колко студентски екипа, които са заснемали 
всеки един камък. Само че той не е имал 
възможност да чертае, за да не раздразни 
страха на монасите, че това може да се 
използва утре за борба за отнемане. Той е 
записвал цифрите и снимал, и след това е 
чертал. И това, както го е направил, остава 
единствената най-богата и най-сигурна до-
кументация. 

М. Бенчев: Аз за това казах, не бива да се 
мери от Бобчев под линийката, където той е 
написал 1:20. От основния камък, примерно в 
средата той е взел точен мащаб, всичко друго 
го и рисувал и естествено като не му е стигнал 
листа, малко ги посбил, но котите са верни. 

Н. Хайтов: Много важен факт, много важен 
факт, който говори, че скелетът е внесен по- 

късно от строежа на църквата. Току-що се 
установи, че този банкет веднага след антич-
ният зид е 30 или 35 ст. Когато са копали 
темела, ако скелетът беше там, бедрените 
кости щяха да отидат на кино. 

Ст. Бояджиев: Да, в южната част. 
Н. Хайтов: Знам, че в южната част, ама 

темелът не го правят така—в южната по-
тесен, а тук по-широк. Те ще го правят един. 

М. Бенчев: Искам да Ви кажа, др. Бояджиев, 
че много Ви благодаря. Вие абсолютно сте 
направили така скелета, както наистина е 
лежал и както през цялото време се мъча да Ви 
го докажа, и както Бобчев го е заснел, и всичко 
много точно. Много точно. 

Д. Гергова: Е, как ще го е заснел Бобчев, 
недейте да говорите. 

М. Бенчев: Ето вижте! Скелета, ето му 
тазовата кост. Пуснете от сянката една верти-
кала, тя стига точно до тазовата кост. 
Бедрените кости са точно под пейката, под 
въпросния банкет, и от коленете чак навлиза 
навътре. Така е и така се твърдеше досега. 

М. Гергова: Така ли е заснето по арх. 
Бобчев? 

М. Бенчев: По мерки, по мерки! Аз ви казах, 
да не държим сметка на това. Бобчев е 
рисувал..., но е котирал точно. 

Акад. Н. Тодоров: Сега вземете отношение 
по този въпрос—вярно ли е или невярно е 
изчисленото от Бенчев. Недейте си отклонява 
вниманието към другите чертежи, за да 
отречете и едното, и другото. Аз така гледам в 
случая, да търсим аргументи, които да ни 
позволят да стигнем до някои изводи. Ако сега 
почнем да доказваме колко е лош Бобчев, пък 
аз мога да кажа: колко е лош Бояджиев, колко 
е лош Джингов, колко е лош Стамен Михай-
лов, колко е лош всеки един от вас, и дайте сега. 
да се пръснеме и да си вървиме и да оставим 
кой да решава? Вестник „Мир" тогава? Вест-
ник „Мир" пише, а след време откопават и 
намират скелета. Ето една логика, че истината 
е установена. Това ще го приеме обикновеният 
гражданин и вие с нищо не можете да го 
докажете, ако не излезете с данни. Казвам ви: 
пет милиона българи ще повярват именно на 
този факт. Трийсет и седма година се пише и 
излиза скелет по-късно! Как ще го оспорите? 
Разбирате ли какво се получава? Тази логика 
трябва по някакъв начин да бъде покрита с 
данни, за да се потвърди или отхвърли. Затова, 
моля ви се, по данните, и недейте се хваща в 
дреболии. В случая остава открит въпро-
сът— приемате ли или не приемате тези 30 
сантиметра, тъй като те съкращават необходи-
мостта от дълбочина на дупката! Разбирате ли 
какво се получава? Къде отива въпросът? 
Отваряйте си очите, ушите, за да отговорите 
на този въпрос! Защото ако остане дупка само 
с 20 и 30 ст отгоре, ще излезе, че крайниците са 
могли да влязат! 

Д. Овчаров: Искам да го чуя, защото 
скицата на Бобчев колкото е вярна, толкова и 
не е. 
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М. Бенчев: Аз продължавам в тази посока. 
Твърдя, че така маркираният скелет е много 
точно направен, тъй като, ето, вижте вертика-
лите—той трябва да излиза от стената. Така е 
начертан от Бояджиев, той излиза 1,25 до 
1,30т извън абсидната стена, т. е. коленете 
попадат неподсредствено на ръба на абсидната 
стена, на дупката. Точно на дупката! Тъй като 
и в доклада на Археологическия институт това 
се потвърди вече и аз ви го цитирах, това е 
второ потвърждение. Тази мярка, приведена по 
другия диагонал, тъй като тук е пейката, 
пейката лежи така, другата мярка, която е 
60—50 плюс банкета, както вече разсъждавах-
ме, вие го видяхте на снимката, също съвпада 
по вашите чертежи. Значи това е единственото 
вярно, че толкова е излизало навън. 

Ст. Бояджиев: Не е вярно! Чертежът ми не 
е верен. 

М. Бенчев: И тогава пак се връщам към тая 
анатомична схема. Необходими са само 40 ст, 
и то максимум! И ви го доказах защо.  

Д. Овчаров: По процедурата. Би трябвало, 
макар и каквито въпроси да се задават няма да 
пострада обсъждането, ако прекъснем сега—и 
с въпросите, и с нашите изказвания, и да 
продължим следващия път, заедно с всички 
останали въпроси. 

Акад. Н. Тодоров: Напълно съм съгласен. 
Ст. Бояджиев: Много ви моля, това е 

изключително важно. Колкото е вярно, толко-
ва и не е вярно. Ще ви кажа защо! Това, което 
се показва тук, е с един банкет... Ето тук, една 
зидария, долепена до стената в северната 
половина. Само искам да гледам от тяхната 
снимка, защото тя е по-ясна от моята... 

М. Бенчев: Ще Ви покажа чертежите! 
Вашите. Сега в момента говорим за Вашите 
чертежи! 

Ст. Бояджиев: Моите чертежи не ги 
приемайте за сериозни, защото аз ги начертах 
за една вечер... 

Гласове на възмущение. 
Акад. Н. Тодоров: Моля ви се! Това говори, 

че трябва сериозно да се готвите! Затова 
защото, ако излезе критиката, няма да се 
сърдите на другите. Ще се сърдите на себе си! 
Ако се явявате с неподготвени, недостатъчно 
убедителни и необмислени материали и ви 
критикуват. Аз наистина, без да ви питам, ще 
публикувам протоколните записи „тел кел" на 
обществеността. Не може да правите обсъж-
дане и вие да дойдете неподготвени! Др. Боя-
джиев, носите отговорност!... И в случая, 
ако сега не сте подготвени, ще си подготвите 
материалите да бъдат достатъчно убедителни, 
за да бъдат приети, за да не може да ги 
отхвърлят и вие да кажете — не са състоятелни! 

Ст. Михайлов: Бояджиев го оставете на-
страна, той е... 

Гласове. 
Акад. Н. Тодоров: Ала не го оставям 

настрана, защото се оказва, че той е основният, 
който оспорва едната теза! Него да оставя 
настрана, вие го казвате, други да оставя 
настрана, ами то какво ще остане! 

Д. Овчаров: Не е основният той. 
Акад. Н. Тодоров: Не, основният е по 

редица въпроси. 
Ст. Бояджиев: Но чертежите, които аз 

направих за един ден и една нощ, аз ги 
направих извън моите служебни задължения. 

М. Бенчев: Аз също! 
Акад.,#. Тодоров: В сряда да се опитаме да 

стигнем до някои изводи. Обаче, какво трябва 
предварително да се направи? Запознайте се с 
цялата документация още веднъж, която имате 
като скици, като снимки и т. н. Това всичко 
още веднъж да се види в светлината на тия 
разговори. Както виждате, тук се сблъскват 
концепции и аз не смятам, че може да 
обвиняваме едната или другата страна за това, 
че тя се отнася несериозно. Тук е ясно, че има 
липса на убеждения! Второ. Мисля, че ще бъде 
много полезно за някои от другарите архео-
лози да отидат още веднъж да погледнат 
църквата. Другарят Мушанов ще ви осигури 
това. Направете всичко възможно да се 
направи такова посещение. И опитайте се вече 
съвършено ясно, не така произволно в някои 
отношения само със сантиметри и метри, да 
вземете отношение към големия въпрос за 
дупката—има ли я или я няма! 

Д. Овчаров: Едно колективно мнение ви 
предлагам аз, от двете страни. 

М. Бенчев: Ние сме лесни! 
Акад. Н. Тодоров: Колективно мнение как 

ще се направи? В случая те са правили извод 
със съответни неща, въз основа и на по-нови 
работи. Опитайте се и вие сега да видите 
позициите си, защото те ги оспориха. Вижте! 
Така ли е, не е ли така. Опитайте се все пак въз 
основа на вашите данни, като имате предвид и 
тия неща, да стигнете до някаква по-изящно 
изразена концепция по въпроса за дупката. Все 
пак остава открит въпросът: каква част от 
крайниците остава отвън. И помислете още 
веднъж за допълнителната, покрай всичко 
друго, датировка. Тук се постави въпрос за 
чернозема, постави се въпрос за остатъци, за 
културния пласт и пр. По тоя въпрос вие не 
вземате отношение. Вие „априори", като 
решавате, че няма дупка, изпускате всички 
други аргументи, които пък другата страна 
изтъква. Премислете ги всички тия работи, тия 
аргументи. Те не са много. И излезте с една 
теза, пак не държа колективно, нека всеки да си 
направи изводите, да си помисли, защото 
виждате, че Ст. Михайлов има едно виждане, 
Ст. Бояджиев има друго виждане. Всеки гледа 
от различна гледна точка. Целта не е да бъде 
някой обвинен, разберете го това нещо. Целта 
не е да се изкара, че Археологическия институт 
е направил престъпление. Археологическия ин-
ститут в случая с това, което е изкарал сега, 
показва, че опровергава едно от най-тежките 
обвинения, които тръгнаха по хората, че 
съзнателно е унищожавал документи. Такова 
нещо няма! Напротив. Има добросъвестно 
събиране на материали, добросъвестен опит за 
тяхното анализиране, съхраняване на доку-
менти. Като прибавим към Археологическия 
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институт, макар че не бяха там неговите 
материали и Бобчев — оттам е изходил по 
него време, със заповед от проф. К. Миятев. 
Оказа се, че има една сравнително богата 
документация. Въпросът е да стигнем до ясни 
тълкувания, кои от тях са меродавни, кои не са 
и къде не може да се стигне! Ще трябва да се 
формулират едно срещу друго и ще се каже: 
така, така, така. Три-четири момента остават 
по тия въпроси. А допълнително след това още 
веднъж ще се поразсъждава, за да се види има 
ли основание да се задълбочава ръзборът, или 
няма основание. В сряда до обяд ние трябва да 
стигнем до известни изводи. По най-краткия 
начин. 

Второ заседание. 12 февруари 1986 г. 
Акад. Н. Тодоров: Аз съм общо взето 

доволен. Заедно с това трябва да кажа, че 
готов отговор още нямаме—нито по първия, 
нито по втория въпрос, които поставих. Както 
виждате, изключих от нашето обсъждане 
антропологическата експертиза. Още веднъж 
археолозите се позоваха доста обширно на 
т. нар. антропологическа експертиза на Боев. 
Трябва да ви кажа, че я изключвам съзнателно, 
защото си позволявам да говоря за нея в 
качеството си на медик. Аз съм завършил 
Медицинския факултет и имам представа. 
Затова продължавам да се учудвам, че вие така 
лековерно, след като се позовавате на факти, 
може да вярвате на Боев. Тъй че въпроса за 
Боев недейте го поставя, неговото изникване 
изведнъж поставя в крайно неблагоприятна 
светлина археолозите. Оказа се, че не архео-
лозите са се сетили и са поискали антрополо-
гическа експертиза, а проф. Гяуров. Значи 
излиза от този факт, че той е бил по-
заинтересован. И въпреки писмото (на дирек-
тора на АИМ), сериозно провеждане на такава 
експертиза не е било извършено. Боев е 
подходил и погледнал доста лековерно на 
всичко, за да почне да говори такива противо-
речиви неща. За да ви освободя от едно 
излишно бреме, аз го изключих от това 
сериозно обсъждане. Просто ви моля, във ваш 
интерес е, него да го изключим от нашите 
разисквания, за да не олекнат обсъжданията, 
които се провеждат. 

Ние не можем тук да искаме и няма да 
искаме от вас да стигнем до готови решения, 
зад които всички ще се подпишете. Не искам 
да ви задължа, да ви ангажирам с такова нещо. 
За да не стане така, че да изнасилваме тук 
съвестта на хората и да се опитваме да 
налагаме концепции, както обикновено става. 
Не искам това нещо. Искам да запазим тоя 
научен подход отначало докрай с всички 
възможни съмнения, но да ги посочим откри-
то, за да могат и допълнително да се правят 
изводи, за да се види какви допълнителни 

данни могат да оспорят или пък да подкрепят 
тия изводи. 

Въпросът, по който бих желал много 
кратки отговори, е следният—и то по първия 
въпрос, който поставих: какво представлява 
скелетът? 

Какво имам предвид? 
Искам да разбера в случая какво означава, 

когато се казва (за крайниците): до зида, стигат 
до зида—колко близо, как стигат, опирали ли 
са, как са били прерязани— този въпрос. 

И вторият въпрос—все пак защо не е 
отбелязана съдбата на тези крайници в Дневни-
ка в нужната степен! Искам да знам какви са 
били съображенията да не се отбележи такъв 
един детайл, който можеше да бъде решаващ 
за днешния спор, ако го бяха фиксирали и 
кажат: крайниците не ги намерихме, защото те 
бяха изчезнали, разтрошени, смачкани, изгни-
ли, премазани. 

Акад. Д. Ангелов: Аз само исках да 
подкрепя това, което Вие казвате. Ние като че 
ли се отклонихме от най-главните въпроси и не 
ги изяснихме—скелета, неговото съотношение 
с цялата ситуация там. Като че ли малко 
изолирано се разглеждаха фактите сами за себе 
си—дупки, банкети и пр. Скелетът, съотноше-
нието с другите скелети и датата. Това са двата 
основни въпроса. 

Проф. Ст. Михайлов: Тези кости не се 
намериха. А що се отнася до това какво е 
съотношението, колко са близо—аз смятам, 
че на една от снимките личи. Те не са плътно 
до стената, на някакво известно разстояние — 
на 20—30 ст има-няма. Това не може да се 
каже обаче само по снимки. 

На последния въпрос, който действително 
е решаващ, ако ние го бяхме установили — това 
е наша слабост. В моето изказване, което ще 
ми позволите най-накрая да направя, съм 
казал това. Аз съм отчел тази наша грешка. 
Нашият Дневник не е така идеален, както др. 
Хайтов го представя. И по това ще кажа 
накрая. 

Това е отговорът. 
Г. Джингов: . . . Искам да заявя пред всички 

и пред Вас: категорично се разграничавам от 
проф. Стамен Михайлов по изказването, което 
направи. Никакъв пропуск, никаква грешка. 
Лично аз не бих поел отговорност—а и той, но 
може би не си спомня — не би поел отговор-
ността да руши паметника. За да установим 
имаше ли кости, ние трябваше да го укрепим. 

Сега направо от това, което съм написал по 
двата въпроса, минавам на втория. Той е и 
най-същественият. Неговият отговор е изклю-
чително важен. Затова държа да го чуят всички 
и да бъде вписан в протокола дума по дума. 

Отговор. От Дневника на разкопките се 
установява, че нито на 30 май 1956 г., когато се 
открива скелет №95, в лявата част на олтара, 
нито в следващите дни до 20 юни същата 
година, когато изкопите в олтара са вече 
завършени и записани, а археологическите 
разкопки прекратени, не сме открили костите 

312 



 от долната част на краката — от коленете до 
пръстите. Причините са от чисто техническо 
естество—да не подкопаваме и рушим памет-
ника. 

Ще запитам обаче, къде е онази част от 
скелета, включваща големите и малките пи-
щялки, глезените и ходилата, които ние не 
открихме по време на разкопките през месеци-
те май и юни 1956 г.? Надявам се, че арх. 
Никола Мушанов, който е имал възможността 
по време на консервационно-укрепителните 
работи в църквата да разчисти незабелязаната 
от нас с проф. Михайлов дупка в основите на 
абсидата и за наличието на която така 
старателно и Николай Хайтов, и групата 
около него, ни убеждават досега. Предпола-
гам, че той е запазил тези кости, за да ги 
покаже и представи за изследване. Ако това 
не би могло да стане, очаквам да видим 
снимката, за да вземем сигурно и правилно 
решение по един от основните и може би най-
важния от обсъжданите въпроси. 

Акад. Н. Тодоров: Аз искам да допълните и 
по втория въпрос, който Ви поставих: как е 
било до зида и защо не сте го фиксирали 
всичко това за съдбата на крайниците, че те са 
останали. Защото, въпреки всичко, като чете 
човек Дневника, не остава с категоричното 
впечатление, че Вие се съмнявате, че крайници-
те вървят надолу. Разбирате ли защо ви го 
поставям този въпрос? Аз искам да знам Вие 
категорично по него време убедени ли сте 
били, че крайниците няма да се намерят оттам 
нататък или не? 

Г. Джингов: За себе си аз бях убеден, че 
няма да се намерят, защото още по време на 
разкопките ние имахме аргументи вече, факти 
археологически. Археологията борави с веще-
ствени паметници. Ние имахме вече налице 
такива данни, които показваха, че кости няма. 
Заради това беше безпредметно да поемаме 
риска да копаем под основите. Затова ние 
засипахме изкопа, за да не се пипа там, да не 
руши някой. И в Дневника на арх. Бобчев е 
отбелязано, че църквата вече се заключва, 
напуска се и т. н. 

Понеже ме питате, какво значи до зида? Но 
самият аз не мога просто да си спомня от 
самия зид ли беше или оставаха няколко 
примерно сантиметра между коленете. Точно 
дотам... 

Акад. Н. Тодоров: Във всеки случай не 
повече от 1—2ст, така излиза. 

Г. Джингов: Не повече. Просто на няколко 
сантиметра, защото точно там—и аз съм го 
записал в Дневника, коловете точно там, два 
кола са минали през крайниците. Писал съм 
„дупките минават", но това са дупки от 
коловете, от забитите колове, които са минали. 

Следователно какъв може да бъде изводът. 
И моят извод е категоричен — гробът е по-стар 
от църквата. Защо? При изкопите за основи на 
абсидата гробът е бил засегнат. Пръстта 
заедно с натрошените кости — тези, които 
липсват, които не намираме, са били изхвър- 
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лени някъде отстрани. Кои са тези, не знаем. 
Те са били изхвърлени. И заради това ние не 
сме ги намерили, защото не сме копали. Но 
арх. Мушанов, и аз затуй поисках ето тази 
снимка — вижте как е вдигнал църквата, от-
долу основите се виждат. Очаквам той да ни 
даде отговора на този въпрос. 

Проф. Ст. Михайлов: В това, което чух от 
Джингов, фактически няма никакво противо-
речие. 

Акад. Н. Тодоров: Няма противоречие? Ис-
кам да обърна внимание на този риторичен 
въпрос—защо Мушанов не е отговорил. 
Затова, защото вие го подведохте с вашата 
теза до такава степен, че той подписа протоко-
ла. И вярвайки именно на вашата теза, той е 
продължил като вас в някои случаи, да кажем, 
да не подхване търсенето на кости и да не 
обърне внимание на другата теза. И вие сами 
съжалявате, че за да я докажете не сте 
проявили още по-голямо внимание, още по-
голяма настойчивост да бяха доведени докрай 
тия неща, за да нямаше сега тия разправии. 
Затуй, дайте да не прехвърляме пак топката 
риторично, защото е излишно. 

Г. Джингов: Аз не говоря за комисията, 
когато той се е подписал. Аз също не съм 
участвувал в комисията. Аз говоря за 1972, 
1973, 1974г., когато той работи по консерва-
цията. 

Акад. Н. Тодоров: А археолозите обърнаха 
ли внимание? Вие не бяхте ли заинтересовани, 
не бяхте ли все пак в някаква степен отговор-
ни. .. Както и да е. Той ще отговори, но да се 
постави въпросът спокойно. Отговорности-
те— това е втори въпрос и не сме заинтересо-
вани да тръгнем по този път. Важното е да 
стигнем до резултати. 

Д. Овчаров: Ние послушахме Вашия съвет и 
вчера се събрахме и проучихме доста неща. 
Ходихме и в църквата. Като обсъждахме 
нашата работа преди два дни, ние смятаме, че 
допуснахме грешка в начина на дискутиране от 
наша страна. Ако има някои риторични 
моменти, нека да се отдадат на експанзивния 
характер на някои от нас. 

Н. Мушанов: Прощавайте, аз не съм свик-
нал да участвувам в толкова академични 
заседания, на такова ниво. И откровено казано, 
аз съм малко стъписай от недоверието, което 
се отправя към мен. Ако знаех, че има само 
едно предположение от страна на арх. Бобчев, 
въпреки становището на проф. Михайлов, аз 
щях да запазя всичките данни, заедно с 
дупката, заедно с обрушените горе камъни — 
това много лесно можеше да стане с един 
отвор в плочата, който да се отваря и затваря, 
както съм го правил на други обекти. Така, че 
аз пак категорично заявявам, че преди тази 
дата вече, за която стана дума, 1976 г., аз 
нямах никакво понятие от възможността тук 
да има някаква археологическа ценност, за 
която трябва да държа сметка. 

Искам сега да се обърна с въпрос към 
др. Магдалина Станчева и моля да потвърди 



 

това, че аз преди да направя първата копка по 
строителните изкопи в терена на „Св. Петка", 
изпратих официално писмо—две писма до 
Института за паметниците, че започваме таки-
ва строителни изкопи и че следва да се осигури 
археолог на обекта. 

На тази дата—това е някъде 1972 г., др. 
Станчева е знаела, че там има проблем за 
гроба на Левски. Много по-добре, отколкото 
аз, тъй като тя каза, че е присъствувала тогава, 
ходила е на обекта, знаела е за проблемите, 
виждала е дупката с отсечените крака. Може 
би тя беше задължена като археолог на целия 
терен около църквата—тя отговаряше за тези 
разкопки, да дойде в църквата, да ми обърне 
внимание и заедно да проверим тези неща. 
Задачата е била поставена на Музея за история 
на София. Той изпрати археолог—др. Рогева, 
и стажант-археоложка. Смятам, че това, което 
съм направил, е било достатъчно като мое 
задължение. 

Акад. Н. Тодоров: Др. М. Станчева да обяс-
ни, защото тя в случая се оказва въвлечена от 
страна на археолозите и последната дума 
остава да я кажат археолозите. 

М. Станчева: Разкопките на подлеза „Пет-
ка Самарджийска" по време на строежа на 
подлеза, а не на Вашата консервация, не са 
ръководени от мен, а са ръководени от Рогева. 
Аз ръководех подлеза „Партиен дом". 

Акад. Н. Тодоров: Добре, защо не отнесохте 
въпроса към ръководството на Археологиче-
ския институт? 

М. Станчева: Първо, искам да Ви кажа, че 
това не става в Даръ дере, а става в центъра на 
София, на две крачки от Археологическия 
институт, който сам пое ръководството на 
работата. Не мога аз да му наложа: ти няма да 
ръководиш „Петка Самарджийска". Така че 
никога, нито в началото, нито после аз съм се 
чувствала задължена на самата църква да 
работи Музеят за история на София. Защо 
Археологическият институт и защо лично 
колегите Михайлов и Джингов не са се явили 
там, за това аз смятам, че абсолютно не съм 
задължена да отговарям. 

Акад. Н. Тодоров: Искам да продължа. За 
какво се касае? Аз не искам да прехвърля 
отговорността изцяло на М. Станчева, а исках 
да изясня в случая този въпрос, който 
изведнъж става така или иначе остър. Упрекът 
беше отправен към Мушанов затова, че той не 
се е обърнал към Археологическия институт. 
Оказва се, че той се е обърнал към археоло-
зите. Въпросът се поставя: къде са били 
археолозите? 

Последният въпрос задавам към ръковод-
ството на Института. То проявило ли е интерес 
по този въпрос? Ангелов не е бил директор 
тогава... 

Гласове: Беше. 
Акад. Н. Тодоров: Проявихте ли интерес 

тогава или не? 
В.Велков: Джингов беше научен секретар, 

но ние не сме знаели. 

Акад. Н. Тодоров: След като поставяте въп-
рос към Мушанов, защо той без предупрежде-
ние. .. и т. н., вие след като знаете, че се прави 
реставрация, защо не сте проявили интерес? 
Научен секретар на Института! Защо? Защото 
смятате, че вашата теза е доказана и по-
нататък няма какво да се доказва! Така ли? Аз 
не правя анкета. Искам да се установи само 
едно състояние, при което да не се прехвърлят 
отговорности за работи, които са могли по-
иначе да станат. Защото прехвърлянето по тоя 
начин на отговорности една анкета на държа-
вен контрол няма да прости. Стига по този 
въпрос. Има думата др. Колев. 

Проф. Г. Колев: Трябва да ви кажа най-
напред, че не вземам думата като член на 
групата около Хайтов, както се изразяват 
някои другари, затова, защото за пръв път за 
това, че се търси гробът на Левски, ние в 
нашия факултет научихме от нашите студенти 
миналата година, когато организирахме едно 
спонтанно събрание, на което бяха поканили 
др. Хайтов и още двама души. Оттогава 
изникна и по-голяма заинтересованост. И след 
това, след публикациите във в. „Литературен 
фронт" (на книгата на Н.Хайтов), с едно 
писмо беше поискано от нас ние да се изкажем 
за това, доколко обвинението за фалшифика-
ции на скиците на Бобчев може да има 
основание. И бяха ми предоставени материа-
лите от — ако така може да се нарече, групата 
на Хайтов. 

Тези материали, които ние гледахме—на-
пълно доказват, че скицата, която арх. Бобчев е 
правил за отношение на видимите части, които 
се виждат и на снимката, отговаря напълно на 
размерите, които са котирани в неговата скица. 
Част от тези камъни и сега някъде около 10 сш 
стърчат над бетона. Стърчат част от тях и те 
по форма напълно отговарят на това, което е 
нарисувано, което е начертано на тази скица. 

Разбира се, размерите и котировките, които 
са били дадени по-надолу, това което се 
вижда и може да се измери, отговаря на това, 
което е в скицата. Всеки камък, както се казва 
тук, всяко камъче... 

Защо групата не е погледнала къде продъл-
жават тези крака? Не е ли било необходимо да 
се рови в зиданото и да се види има ли там 
навътре още кости или не—това не ми е ясно. 

Д. Гергова: Точно на снимката личи. 
Г. Колев: Но продължават костите, именно 

продължават, но след като сте махнали скелета 
до коленете, какво? Не се ли виждат другите 
части? Даже казвате, че костта е счупена от 
кол. Къде са тия части, които са по-нататък? 
Не се вижда изобщо никаква кост, ами как вие 
твърдите, че с кола е счупена костта? Вие как 
видяхте, че колът е минал през костта? 

Г. Джингов: Пред зида. 
Г.Колев: Пред зида. Добре. Но така или 

иначе до колене се вижда скелетът и оттам 
нататък не се казва. 

Питам аз защо Бобчев е твърдял, че има 
кости и ги е нарисувал, а защо в Дневника на 
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Джингов не е казано, че няма. И хубаво беше 
зададен днес този въпрос. 

Също така се вижда от снимките, че 
зидът — тук се каза даже на какво разстояние 
— на новата църква, на абсидата започва от 
костите. Костите не са някъде на 20—30 сш под 
него, за да смятаме, че те при строителството 
са били стрити. Никой няма да строи върху 
кости. 

Най-напред искам да се спра на тази 
експертиза и след това по другите въпроси. 
Там, където се смята, че действително антич-
ният зид е запазен, оттам именно се взе като 
кота, пренесе се в нивелация вътре и се 
установи това, което е записано. Явно се 
вижда, че тези размери, дълбочините, които са 
дадени в скицата на Бобчев и в другите 
документи, които са дадени, отговарят на тази 
дълбочина. 

Тук оня ден някои отправиха въпроси, че 
едва ли със снимки може нещо да се направи. 
Аз мисля, че от наличните днес снимки може 
да се направи допълнително фотограметрично 
изследване за още неща—докъде са точно 
костите, как са, що са. Може да се направи 
такова нещо. Но за дълбочините — никой не 
може да гарантира каква дълбочина ще има от 
единична снимка. 

Акад. Н. Тодоров: Значи за ситуацията може 
да се направи, ако е нужно. 

Г.Колев: За ситуацията може, както за 
скиците, и т. н. Тук искам да се спра малко на 
Дневника на Бобчев. В честността и прецизно-
стта на работата на Бобчев никой не се 
съмнява. Аз трябва да ви кажа, че като слушах 
тук, мисля, че трябва на Бобчев паметник да 
му се издигне, че не е предал тези скици и 
Дневника. Защото можеше съдбата им да бъде 
съдбата на костите. Защото целият народ ще 
попита къде са костите на гроб № 95. Защото 
това е официално назначено лице да води 
скици. Тук се каза: Дневника. Аз не го наричам 
Дневник. Но питам арх. Бояджиев кое архитек-
турно заснемане или който и да е архитектурен 
продукт е без обяснителна записка? Това е 
т. нар. обяснителна записка или тетрадка или 
каквото щете, което той си е водил към 
скиците. 

Скиците казвате—да, негови са, но съмня-
ваме се още. Ние във всичко друго можем да се 
съмняваме. След като обаче в другия Дневник 
не се пише каква е съдбата на крайниците, а в 
скиците на натовареното официално лице има 
крайници... Може да е продължение по негово 
усмотрение, да не са извадени в момента, 
извадили са ги до колене, но да са се виждали. 
Защо той да не може да ги начертае? Гробът 
именно така е продължил. 

Но това са, казвам аз, костите, които се 
виждат, те са под самия зид, където има 
зидария на цялото, на основите на абсидата на 
църквата. Кой, питам, ще строи даже, когато е 
пресичал само 1—2ст до коленете, пък оттам 
нататък липсвали крайниците. Ама не казваме, 
че липсвали?! 

Тук ми направи също впечатление и не 
можем да не го отбележим, че когато се говори 
за текстове, един път казваме: за това няма да 
слушате, какво казал др. Михайлов, а той е бил 
на разкопките, друг път еди кой си няма да 
слушате какво е казал... Е, кого да слушат? 

Искам да се спра и на другия начин, който 
проф. Михайлов постави като основен: ако се 
приеме, че няма възможност и че това не може 
да бъде изобщо погребение там, като невъз-
можно погребение в църквата, безпрецедентен 
случай на погребение, то няма какво да 
търсим. Той го поставя като основен въпрос. 

Аз пък казвам: безпрецедентен случай е 
Левски в нашата история. И той може 
безпрецедентно да бъде погребан. Може да 
бъде погребан безпрецедентно. 

Ст. Михайлов: Защо? Отговорете. 
Г.Колев: Защо ли? Защото, когато трябва 

да се търси да се скрие нещо, може да му се 
търси навсякъде място. Ако Вие сега се 
правите, че не разбирате малко поне от 
религиозните порядки, всеки знае това, че над 
главата не трябва да се минава. Затова защо 
питате защо назад не е погребан, където ще се 
минава постоянно, а не бил погребан под 
масата нататък. 

Ст. Михайлов: Не главата е скрита, а 
краката, за ваше сведение. 

Г.Колев: Краката са скрити от зида. 
Спрямо мястото, което се оформя, скелетът е с 
изток-запад, както се погребват християните, 
но главата е в една територия, която не се гази 
постоянно. 

Д. Овчаров: Постоянно не се гази, но се гази 
по някой път. 

Г. Колев: Говоря, че на камъка отгоре и сега 
се вижда, че се поставя една мраморна плоча, 
която е именно масата. Тя пречи на този, 
който обхожда, извинявайте, да стъпи точно 
върху главата, а се вижда, че главата е до 
камъка. Така че погребението не го намирам за 
нередовно. Вярно е, че те са нарушили..., 
затова може да са дали и клетва, и т. н., но не 
можем да твърдим, че това е виждате ли 
основният коз: тук не можело да бъде 
погребението. Погребение може да има безпре-
цедентно, защото е безпрецедентен случаят. 

Акад. Н. Тодоров: За долните крайници Раз-
бойников ще каже своите аргументи. 

Д-р Сп. Разбойников: Твърдението, че ске-
летът нямал долни крайници или поне от 
коленете надолу липсвали, няма потвърждение 
от фактите. Това се опровергава от свидетели-
те. Стамен Михайлов в своята публикация от 
1961 г. казва, че костта на десния крак била 
счупена „под коляното". Значи има и под 
коляното, има и подбедреницата, а не само 
бедра и до коленете. Това значи, че той е видял 
дясната подколенница, за да каже, че има 
счупено. Дали е било счупено или не, това е 
друг въпрос, който аз ще докажа... Но е имало 
дясна подколенница. После Сава Бобчев. И 
той пише, че има долни крайници от коленете 
надолу. Това, което е лежало евентуално в 
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дупката, ако приемем, че е имало и не се 
вижда, той си го е представил и да речем го е 
допълнил със стъпалата, което не е видяно. Но 
останалото е видял. 

Художничката Вера Недкова изрично го 
казва, че е рисувала скелета до над глезените — 
от над глезените надолу не е видяла, защото 
лежат в дупка, която тя пък е видяла. Бучински 
също казва, че имало долни крайници и че 
стъпалата влизали в дупката. 

Това са непосредствени свидетели-очевид-
ци. Но да оставим това. Ще кажем: това са 
приказки, тълкувания. Имаме и снимки в края 
на краищата. Тук аз виждам целите бедра. 
Виждам коленете и вижда се от коленете 
надолу още една част от подбедрениците, която 
се губи в неяснота, понеже е тъмно. Обаче там 
е отворено и се вижда. На другата снимка се 
вижда добре дясното бедро. И се вижда 
дупката от кол, която (вероятно) е дупката, 
описана в Дневника на 13 юни от Джингов, че 
една дупка минавала през десния крак, през 
дясното бедро и го счупила над коляното. 
Вероятно това ще е дупката, защото тук, ако 
има надолу от нея, по-близо до колоните още 
една дупка, те трябва да лежат просто почти 
една до друга, което е невъзможно. А се вижда, 
че около 1/5 от дупката лежи под бедрената 
кост. То се вижда много добре. Като се 
продължи дъгата на дупката, която е скрита, 
изчезва под бедрената кост, то е около 1/5 от 
диаметъра. С други думи, диаметърът е около 
12ст. Тук е ясно и очевидно, че дупката лежи 
под, а костта е отгоре. И костта е интактна, 
несчупена. 

Аз исках да поставя въпрос. Завчера не 
успях на Джингов да кажа: като е счупена 
костта на дясното бедро точно на кое място 
той смята, че е счупена, ако твърди, че е 
счупена, защото в Дневника няма, но във 
„Векове", в неговото изказване на 14 септември 
той е казал, че е счупена. 

На кое място? Непосредствено над коляно-
то или малко по-нагоре, по средата? А тук 
дупката по средата се вижда, че колът не чупи 
бедрото. Другото не е представено, не е 
доказано. Но по тоя въпрос още нещо има. На 
това изказване в Археологическия институт, на 
съвещанието на 14 септември, което прочетох 
във „Векове", е писано, че Джингов казал, че 
счупването на десния крак е под коляното. Бих 
искал той да обясни тук дали е казал там, че 
счупването е под коляното, което би противо-
речало на Дневника и то рязко, или това е една 
грешка, случайна, на Станилов—автора на 
статията. 

След като тук се виждат долните крайници, 
коленете и малко още надолу, горе-долу до 
половината на подколенниците, какво остава 
още нататък? 

Остават 30—35ст още. Това не само аз 
като специалист, но всеки от вас може да 
докаже. От петите нагоре, измерено вкл. до 
подколенниците—това са 30—35 ст. Става 
дума   значи   за   тази   дължина   на   долните 

крайници, която би трябвало да влезе в дупка, 
ако е имало дупка. Или, ако не е имало дупка, 
би трябвало с тази част долните крайници да 
опират в зида. 

Но проф. Ст. Михайлов каза преди малко, 
че смята, че не са опирали крайниците 
непосредствено в зида и може би 20—30 ст да 
остават. Значи и там има една неяснота. Дали 
плътно са лежали до зида или е имало 
дистанция. А завчера в едно от изказванията се 
каза, че скелетът изобщо нямал долни крайни-
ци от коленете надолу или ние трябва да си 
представим, че е опирал с коленете в зида, 
защото не е имало дупка. Това нещо се 
опровергава направо и от снимките. Защото 
ние виждаме коленете и надолу продължени. 
Това е трябвало да бъде документирано. 
Особено, ако се говори и се твърди, както 
Джингов преди малко каза, че според него 
коловете са минавали през костите и са ги 
счупили. И че това е решаващо, че скелетът е 
по-стар от строежа на църквата. А това 
счупване ние не го документираме, над коле-
нете не го виждаме. Дали е имало под 
коленете — би трябвало да се документира, 
защото е много важен факт. Да се разчисти 
хубаво и да се направи снимка. Фотографът 
е там, той идва всеки ден, готов е, на разполо-
жение. Щяхме да го имаме и нямаше да спо-
рим. Въпросът щеше отдавна да е изяснен. 

Или пък няма счупване и това са само 
предположения, че надолу е имало счупвания и 
е имало колове. 

По отношение на това, дали е могло да има 
счупване от коловете, друга една сметка прави 
въпроса ясен, че скелетът лежи над долния ръб 
на абсидния зид. Става въпрос за една част от 
30—35 ст дължина. Значи дупката, чиято 
дълбочина не може да се определи на око, 
както е ясно на всички, би трябвало да има 
толкова дълбочина. Тя щеше да стигне. Такава 
дупка не е трудно да се изкопае. 

Акад. Н. Тодоров: Аз бих желал по този 
въпрос, така както е поставен, да вземат 
отношение другарите археолози, за да го 
приключим по някакъв начин: за съдбата на 
тая част от крайниците, да се доизясни. Моля 
за изказвания, коментари, въпроси, както 
искате, да се чуят мненията и взаимно да се 
осветлим. 

Г. Джингов: За да вземат правилно отноше-
ние моите колеги археолози, пък и останалите, 
искам само да поясня, че много от разсъжде-
нията, които бяха направени от д-р Разбойни-
ков по тази снимка—същата ли е? 

Д-р Сп. Разбойников: Същата. 
Г. Джингов: Тази снимка не е от 13 юни... 

Разбирате ли грешката си? 
Д-р Сп. Разбойников: Аз не съм казал, че е 

от 13 юни. 
Г. Джингов: Добре, няма значение. Следо-

вателно разсъжденията ви не са верни. 
Акад. Н. Тодоров: Един въпрос. Снимките 

предизвикват още разсъждения. Кажете ми 
може ли нещо повече да се направи и да се 
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извлече по вашите методи — фотограметрични 
и други—да се види това, което лошо се вижда 
и е въпрос на спор. Докъде стигат крайниците 
и пр. 

Г. Колев: Снимките могат да се увеличат, да 
се направят по-ясни. Може да се направи. 

Д. Овчаров: Показвам снимката със запуше-
ните дупки с хартия, едната и другата е скелет 
№ 95 в едър план (Б и А). Преди да се изкажа, 
искам да задам няколко въпроса на др. Ко-
лев: Най-напред трябва да ви кажа, че 
изпитвам огромно уважение към личността на 
арх. Бобчев. Ако др. Колев не го е виждал, аз 
съм го виждал и моите колеги са го виждали и 
са работили с него. Ето защо аз вярвам на 
неговите архитектурни заснемания. Смятате 
ли, проф. Колев, че неговите точни архитектур-
ни заснемания се отнасят със същата сила и за 
положението на скелета? 

Г.Колев: Аз не мога да Ви кажа, защото 
това е скица и говоря за това, което се вижда 
на снимката, и това, което се вижда на скицата. 
Това, което липсва, аз не мога да кажа. 

Д. Овчаров: И двамата, които се изказаха, 
казаха, че скелетът е цял. Вярвате ли в това 
нещо? Първо, в рисунката на арх. Бобчев, 
която го представя цял. В изложението на Вера 
Недкова, дадено много години след това, че е 
цял и тя го е видяла до глезените. Вярвате ли в 
това нещо? 

Акад. Н. Тодоров: Тук искам да уточня като 
се казва цял, какво се разбира. 

Д. Овчаров: От пръстите до горе. 
Акад. Н. Тодоров: Навлизаме в безпредме-

тен формален спор. Аз искам по същество. И 
Колев каза, и Мушанов каза, че част от дол-
ните крайници са скрити. Значи не са там. 
Но въпросът е, че едните предполагат, че те 
продължават, а другите, че вече ги няма. А 
това са две различни неща. 

Д. Овчаров: Главата не се гази постоянно, 
каза проф. Колев. А кога? 

Г. Колев: Имам предвид, че когато попът 
ще минава, ако главата е там, ще минава 
постоянно да гази. А те не са искали изобщо да 
се гази. 

Д. Овчаров: Искам един такъв въпрос да 
задам на д-р Разбойников. С какво е бил 
погребан Левски? Гол или облечен? Имал ли е 
някакви обувки, някакви навуща? 

Д-р Сп. Разбойников: Не знам. 
Д. Овчаров: Не знаете. Облечен ли е бил или 

не? Защото има едно копче, което трябва да се 
закачи някъде. 

Н.Хайтов: На една риза. 
Д. Овчаров: На една риза? 
Н.Хайтов: Разбира се. 
Д. Овчаров: Аз се връщам към началната 

част на нашия доклад, който сме ви предста-
вили. Ние там изрично заявихме, че не се 
занимаваме с нищо, което се отнася с давност, 
което има давност. Ние не се занимаваме с 
това, което е казано от Михайлов 25 години по-
късно, от едната страна, с това, което е казал 
Бучински, от друга, с това, което е казал Сава 
Бобчев, от трета... 

И обясняваме — вие сте го прочели това 
нещо, че ние имаме изходна точка: Дневника 
на разкопките, намерените снимки на разкоп-
ките, първата публикация на Михайлов. Тя все 
пак е една изходна точка за нас. И ние 
обясняваме, че при разкопките и след разкоп-
ките са извършени някои опущения при 
запазването на материалите и т. н., така че ние 
се разграничаваме от разкопките. Ние изли-
заме съвсем обективно. И трябва да ви кажа, че 
ние съвсем обективно сме разгледали нещата в 
нашата работа. И аз сега ще говоря съвсем 
обективно. По убеждение, следвайки вашето 
указание, че всеки трябва да говори за себе си. 
Аз говоря за себе си сега, но ние сме обсъдили 
тези неща колективно и имаме научно стано-
вище. 

Бих искал, понеже Вие казахте, че ще ми 
дадете малко повече време, да направя един 
малък анализ—няма да злоупотребявам с 
доверието, което ми оказвате—един малък 
анализ на документацията, която е на разполо-
жение у нас. 

Казах, че Дневникът е един първостепенен 
източник. Има или се е приложил един 
избирателен подход? Аз вярвам на тоя доку-
мент. 

Вторият документ, който досега липсваше 
по наша вина, никой не крие вината си, това са 
снимките. Щастие е, че се намериха. Снимките 
са ключ, чрез който може да се разбере много 
нещо, казано в Дневника лаконично. 

Третият документ за нас са скиците на 
арх. Бобчев. Също така съжалявам, че те са 
били скрити за нас. Намирам и своя вина, 
защото ние не ги намерихме, когато беше 
необходимо. И аз изказвам благодарност на 
Хайтов, че той успя да ги намери. 

Но аз успях да се запозная с тези скици и 
имам желание да кажа няколко думи за тях. 

Що се отнася до архитектурното засне-
мане, вярвам на специалистите архитекти и 
геофизици, че той е постъпил правилно. И аз 
като археолог, като гледам какво има: 68 ст, 
69 ст и т. н.—той не ги е измислил и не ги е 
извадил от джоба си. Той е мерил точно. Не, 
разбира се, перспективно, защото това е скица. 
Жалко е, че той не довърши работата си—да 
превърне тези свои скици в истински рисунки, 
където да ни даде и съвсем точните перспек-
тиви. 

Що се касае до разположението на скелета, 
арх. Бобчев е допуснал една грешка. Моля 
опонентите да не употребяват думата фалши-
фикация. Ние никъде не говорим за фалшифи-
кация. Ние говорим за грешки. Ако някой в 
частен разговор го е употребил, не го вземайте. 
Гледайте документите. 

Неслучайно попитах колегите познават ли 
тази снимка (№7)? Познават я. Тази снимка 
показва съвсем ясно, че главата на скелета се е 
намирала при този ръб на камъка, на около 
30 ст — по принципите на тяхното изчисля-
ване. Ние взехме ширината на черепа, нало- 
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жихме го тук . и видяхме, че той е на 30 ст от 
основата. 

Следователно първият извод е—нека да 
гледаме сега скицата на Бобчев, че главата се 
намира при този ъгъл. В тази скица главата е 
изтеглена силно насам. 

Имайте предвид, че основата е 65 ст. Това 
изтегляне насам—то не е до края. Някъде го е 
дал и докрая арх. Бобчев. Това изтегляне 
насам е извършено по някаква причина. Тъй 
като ние виждаме и сме съгласни с тази 
снимка, че това не е така. А това е много важен 
въпрос. Това е ключов момент, искам да ви 
кажа. 

Но преди да премина към него, искам да ви 
кажа, че арх. Бобчев съзнателно е изтеглил 
скелета. Не казвам фалшифицирал, а съзнател-
но. Това личи много добре по неговите скици в 
скицника, които са много добри. Той най-
напред го е нарисувал доста по-ниско. Нека да 
видим и хоризонтала, и поправката. И горе, и 
долу в разреза. 

Защо се е наложило изтеглянето? Сава 
Бобчев не е глупав. Той е умен човек. Той 
преследваше една цел — искаше да докаже че 
това е Левски. И при главата пише: Това е 
Васил Левски, тук почива Левски и т. н. Това 
беше негово разбиране. Нека да го оправдаем 
и да не тревожим костите му. 

Но в това си желание той допуска едно 
увлечение. Той ясно е разбрал, че дупката, към 
която сега ще премина аз, е малка за това 
положение на скелета и го дърпа. Издърпва го 
назад. По неговата рисунка—ето 55 ст осно-
вата, той го издърпва с около 45ст, за да 
облекчи това нещо. 

Аз много моля Бенчев да ми подаде тази 
негова скица — ето тази шареничката, с резеда-
та в нея. Ще покажа най-напред. Защото не 
групата на Хайтов (ние никъде не сме казвали 
това нещо), а колективът, защото се е създал 
един колектив, разработи това. Те работят по 
неговите (по Бобчев) скици. Малко са го 
изтеглили насам, почти по средата, а не 
колкото Бобчев. Но, независимо от това, 
главата силно е изтеглена. Аз онзи ден 
измерих. Това е 1:10, нали така е? 17,5 е 
скелетът. Нарисувах си го. Не така красиво, 
като др. Бенчев..., и го наложих тук. Пра-
вилно. 

Ако го сложим на нормалното положение, 
което е горе-долу така, къде ще отидат 
краката, питам? Държа го така, за да го 
огледате. 

Връщам го обратно. Много добре, краката 
влизат в тая дупка. Давам го пак насам. Къде 
отиват? Колко сантиметра в мащаб? Следова-
телно, аз твърдя, дупката не е 35—40 ст 
дълбока, което мен ме задоволява, даже 35 ст 
ме задоволяват, а около 70 ст. Би трябвало да 
е 70 ст. Би трябвало да е 70 ст, ако поставим 
скелета на нормалното положение, открит при 
разкопките. 

Сега изходните факти са следните: ръст 172. 
Приемаме го,  макар  че никой не е мерил 

Левски. Изхождаме от данните. Връщаме се на 
Дневника на разкопките, воден от Джингов. 
Той казва, че от лицето до зида са измерени 
102 ст. Остават 70 ст. Ето ги. Те се получиха. 
Тези 70 ст са потъвали под банкета. Ние 
разбрахме, че има такъв банкет. Потъвали са 
под банкета и под зида. Банкетът е 30 ст. И 
още 42 или 43 ст, колкото е ръстът на Левски, 
потъват навътре. Следователно ние губим 
средно около 40 ст (нека да бъдат 40, аз 
намалявам малко) и повече, 2—Зет навътре. 
Връщам се отново сега към дупката. 

М. Бенчев: Вашето изказване е много точно 
като мярка. Само има едно нещо необяснимо. 
Като казвате зида на абсидата, какво точно 
имате предвид? Зида на абсидата има мазилка, 
има 7ст ръб напред и след това в долната си 
част... 

Д. Овчаров: Джингов е мерил, предполагам, 
защото и той не може да си спомни откъде е 
взета мярката. Но той е мерил по всяка 
вероятност от това, което е било налице — от 
същинския зид. 

Г. Джингов: Мазилката е горе. Аз меря от 
зида, но не от банкета (реплики). 

Д. Овчаров: Но да приключим с доку-
ментацията и за да бъда пределно ясен: 
уважавайки, направо обичайки Бобчев, аз 
смятам, че той е допуснал една грешка или 
увлечение и разположението на скелета при 
него не е нормално. За мен тоя Дневник по 
отношение на ситуацията, а не на архитекту-
рата, не е валиден, не е документиран. 

Акад. Н. Тодоров: Хайтов каза в своите 
встъпителни думи „условно". 

Условно трябва да се приеме. Така че тоя 
въпрос не предизвика особен спор. Вие го 
използвате като аргумент, за да оспорите 
тезата. 

Д. Овчаров: Ако съм бил достатъчно ясен, 
вярвам, че сте разбрали. 

Ст. Михайлов: Но условно е в скицата. 
Д. Овчаров: Друга документация, която ние 

имаме, която е малко косвена—това е доку-
ментацията, която са ни оставили арх. Муша-
нов и покойният арх. Горанов. Тя е изградена 
обаче на базата на Бобчев — силно изтеглена 
глава, обръщам внимание на това. И в 
разрезите на Мушанов и Горанов са допуснати 
грешки, което ме кара да мисля, че тази 
документация не е точна и мисля, че даже и 
Мушанов се отказва от нея. Той е сложил 
пилоти и дървени колове под пейката 25 ст 
висока, което архитектурно е несъстоятелно. 
Такива пилоти няма. 

Защо тези пилоти се появяват там?—За да 
обясни откъде се явяват тези дупки при 
бедрата. Те са им нужни вътре. Той не знае 
обаче тогава, че там има пейка, т.е. там има 
подпорници, за което ние ще говорим по-
късно. Там има един подпорен по-късен зид. 
Това не е банкет. 

Той не го знае. Той трябва да си обясни: 
откъде тия дупки? Едната минава при левия 
крак високо, под таза, а другата — малко към 
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коляното на десния крак. И той прави едни 
колове дълги, спускащи се под една неконст-
руктивна част на сградата. Тя не изисква 
укрепване. 

Прав ли съм? Надявам се, че ще ме 
разберете. 

Следователно документацията, изградена 
на базата на Бобчев от арх. Мушанов и 
Горанов, за мен не е аргументирана. 

За да завърша, идвам към тази документа-
ция на Бенчев, която е идеална. Аз го 
поздравявам за това нещо, пък той и не се 
нуждае от моите поздравления. Сигурно е 
получил по-големи поздравления. 

Но и при него ми се струва, че има малко 
диспропорция в разположението на скелета. 
Може би се лъжа, не съм категоричен. 

Дълбочината на абсидата е три метра, но 
от началото на олтарната маса, т. е. от 
извивката на абсидата до върха, до зенита на 
абсидната крива са два метра и половина. 

М. Бенчев: Вие казвате, че дълбочината на 
абсидата е три метра. 

Д. Овчаров: Направо искам да Ви кажа, 
струва ми се, че Вашият скелет е малко по-
голям и като го наложим в тази абсида, той ще 
я изпълни цялата и ще бъде около 50 ст. Но 
както и да е, може би греша. Това не е важно 
(реплики). 

Но той следва Бобчев. Той няма и кого 
друг да следва и чертае скелета така. Там е и 
грешката, която, повтарям, не е на Бенчев, а е 
на изходния материал. 

Обаче дупката—за нея ние имаме сведения 
в снимките. Единствено в снимките. Никъде 
другаде (реплики). Оживление в залата. 

Трагедията е, че за тази дупка ние имаме 
само филмов материал. Нямаме описание. Но 
това е и един плюс в тезата, която ще се 
защищава. 

Значи, щом като Джингов, на когото ние 
вярваме, не е отбелязал дупка в зида, следова-
телно дупка няма. Но на фотосите излиза една 
дупка. Да разгледаме тази дупка. Нека да 
видим хубавата снимка на този отвор. Ето я, 
вие я знаете. Не е на Бояджиев. 

Н. Мушанов: Тя е моя. Снимана е от мен 
през 1972 г. 

Д. Овчаров: През 1972 г., значи трябва да 
предположа, че дупката се е уголемила. Тя не 
може да се запълни... 

Н. Мушанов: Според мен е уголемена от 
археолозите. 

Д. Овчаров: Тази дупка, така оформена, 
първо, не отговаря — втора слабост в чертежа 
на Бобчев, не отговаря на неговия чертеж. Това 
не е хралупа. Ако всички погледнат безпри-
страстно, ще видят, че тя има очертания 
четвъртити, продълговати и прилича—това го 
говоря, понеже съм я видял—прилича на 
дупка на изваден камък. На един изваден 
камък. 

М. Бенчев: Не на един, на пет. 
Д. Овчаров: На един. Пет камъка ще 

направят голяма хралупа... Тази дупка, изчис- 

лена от нас архитектурно, спрямо някои 
константи, които имаме дадени от Бобчев, 
показва—онзи ден се спомена даже тука: 38 ст 
ширина, 25 ст височина. Не можем да опреде-
лим дълбочината. 

Гледайки така спрямо сянката, която е 
много ясна — понеже за нас тя е фронтална — 
съпоставяйки я с 25-те ст — това е сянка от 
около 5ст. 

Тази сянка от 5ст при този ъгъл — аз сега 
няма да ви дам точни изчисления, вие ще си ги 
направите  — при този ъгъл дава  около 
18—20 ст дълбочина на тази дупка от изваде-
ния камък. 

Въпросът сега е кога е изваден камъкът. 
Ние говорим за дупката: 

— тоя камък може да бъде изваден тогава, 
когато е бил погребван трупът (по версията на 
Хайтов); 

— този камък е могъл да бъде изваден от 
археолозите, които са търсили продължението 
на   костите   (може,   те   не   си   спомнят   за 
съжаление);, 

— този камък може да бъде изваден при 
консервацията   и   доразширен   (както   казва 
Мушанов). 

Следователно тази дупка за нас е много 
неясна. Ние я вземаме така, както е дадена 
през 1972г. При данните от 1972г. ние имаме: 
ширина 38ст, височина 25ст и дълбочина 
средно 20ст, с плюс-минус Зет. 

Е, отиваме сега към самия скелет. Аз 
отчитам тези 30 ст от една подпорна стена, 
която тук се появява, укрепителна ^стена, 
която тук е била разрушена по-къено. За да вля-
зат краката на един човек 40 ст, приемам най-
малката, акад. Тодоров. Най-малката прие-
мам— 40 ст, (аз затова зададох и въпроса), са 
необходими не 40 ст, а малко повече. Трябва 
един луфт. Да речем 5ст. Най-малкото пак, 
макар че могат да бъдат и Юст. Значи 45 ст 
дупка трябва да бъде изкопана, което е два 
пъти по-дълбока от тази, която имаме тук. 
Отчели сме разликата в банкета, нали—който 
вие наричате банкет или подпорна стена. Го-
ре-долу 45 ст. Тя е висока 25 ст. 

Разстоянието между костите много лесно 
може да се изясни при бедрената част. Надолу 
то продължава да е раздалечено. Ние го 
виждаме при коленете. В отговор на проф. 
Разбойников — от коленете надолу, се губи. 
Изчислявайте го както искате, гледайте го на 
колкото искате голяма снимка, няма да го 
видите от  коленете надолу или може би 
1—2ст. Но и аз съм убеден, че капачката тук 
някъде като че ли може да се види. Но много 
трудно. С много голямо съмнение. Следова-
телно краката са били раздалечени поне едно 
4—5ст. Вземете краката на човек — той не 
може да бъде напъхан в такава ширина и 
такава височина. 

^Няколко  думи  сега  за  краката,   бедрата 
ит. н. 

Абсолютно неправилно се отъждествяват 
двете открити дупки с тези, които Джингов 
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отбелязва. Защо? 
Ръцете са скръстени на гърдите, били са 

сигурно върху гърдите, но при натиска сигурно 
са се раздалечили малко. Това се случва в 
много погребения—едната е отишла малкопо-
нагоре, едната—по-надолу. А може и така да е 
била поставена. В това няма нищо страшно. 

Археологическите разкопки показват, че 
през Средновековието погребенията са из-
вършвани винаги със свити ръце. Не изправени 
ръце. Трябва да ви кажа, че Бобчев там рисува 
скелета си с прави ръце — още една грешка. 
Той не го е видял. Той не го помни. Той го е 
рисувал на 12 юни — 4 дни след като скелетът 
е вдигнат! Няма го. И той си го възстановява 
по памет. 

Един много важен момент е наклонът. Тая 
част, която ние познаваме, се открива на два 
или три пъти. Най-напред е открита главата. И 
Джингов мери. Откъде ще мери той дълбочи-
ната? От най-високата част — от черепа. Запа-
зеният череп — той е разбит. Там той измерва 
ЮОст примерно. 

След няколко дни се открива долната част 
на погребението. Джингов отново мери. Но 
тоя път череп няма. И той мери от ниската 
част на запазения скелет, който вече не е даже 
набъбнал, а е сплескан от тежестта. И там се 
появяват десетина сантиметра разлика, които 
ст са фиктивни. Нямат наклон. Или ако е 
имало малък наклон, той е бил несъществен. 
Наклон няма, за да се чертае тук едва ли не, че 
са го забили прав или полуправ. Наклон няма. 
Аз обяснявам какво е станало. 

Н.Хайтов: Значи няма наклон? 
Д. Овчаров: Трети път ли да го кажа? По 

моите изчисления наклон няма. Ако е имало 
наклон в сантиметри, което вече по същество 
не може да се измери, той не е съществен. То-
ва е. 

Г. Колев: Щом като главата се знае на какво 
ниво е, Вие сега казвате: няма наклон и значи 
няма наклон и значи няма вероятност краката 
да са под зида, по-ниско от зида. Значи, като 
издигнем така, те отиват още повече в зида. 

Д. Овчаров: Ами да. Какво страшно има? 
Г. Колев: Значи костите са в зида. (Оживле-

ние, реплики.) 
Д. Овчаров: Нали не съм сгрешил в мерки-

те? Как си представяме ние ситуацията в 
църквата? Ние предполагаме, че тук е имало 
некропол. Този некропол е застъпил отчасти 
античната сграда. Нашият архитект го помо-
лих снощи да начертае известните останки от 
античните сгради. Ето ги как са. Тук имаме 
зидани гробове. Някои ги наричат неправилно 
гробници. Тук имаме трите, които за нас са 
важни. Джингов каза, че е имало проучване и в 
наоса—да го оставим настрана. 

Когато е била построена църквата, тези три 
гроба тук са застъпени. Нашият № 95 е 
застъпен, както знаете. Този скелет под 
престола е бил застъпен тук, а другият е бил 
застъпен—той всъщност не е застъпен, защото 
нямаме   надолу   стена — намирал   се   е   под 

олтарната преграда или иконостаса. Това е 
състоянието и ние смятаме, убедихме се, 
прехвърляйки маса факти и материали, спорей-
ки помежду си, че там има старо гробище, на 
което отгоре е изградена църквата. При 
изграждането на тази църква са унищожени 
част от гробовете. Колко? Засега знаем тези. 
Две думи за олтарната маса. Ние изчислихме, 
че една олтарна маса трябва да има средни 
размери метър на метър, да бъде един квадрат. 

Ст. Бояджиев: Аз ще кажа къде бъркам. 
Имам грешка и ще кажа. 

Д. Овчаров: Това не е решаващ аргумент за 
нас, но аз ще ви го кажа и ще кажа защо. При 
това положение, както се е намирал скелетът, 
точно тогава има възможност при приближа-
ване до масата от свещеника, да се стъпи върху 
главата. Така, че скриване на глава, на гърди и 
т. н. не е аргумент. По-важно е тук да се 
убедим, че в олтар не може да се погребва. 
Дори и в такъв сюблимен момент, когато е 
Левски. Защо е било необходимо? 

Отварям скоби. Много се набляга на 
спомените на Джагаров и на неговата клетва. 

Н.Хайтов: Никой вече. 
Д. Овчаров: Никой. Отказахте се от него! 

Идеално! 
7". Джингов: Др. Хайтов се отказа още в 

Каварна от тях пред мен. Преди книгата от 
м. септември 1984г. 

Д. Овчаров: Ние за какво говорим? Трима 
души са погребвали. Това е бил Джагаров, 
това е бил Хамбарков с неприятното прозвище 
Гъската, това е бил и свещеникът поп Кръстю. 
Трима души са знаели за това погребение и 
не се е разчуло!... Извинявайте, но в тоя 
клюкарски български народ тая работа щеше 
да се разчуе след пет години. 

Н. Хайтов: Разчуло се е. 
Н. Мушанов: Разчуло се е. Народът си го е 

знаел. 
Д. Овчаров: Кой народ? 
Н. Мушанов: Тоя дето е палил свещи. 
Д. Овчаров: Дайте да не разводняваме. 

Пристигат в църквата двамата, които са го 
изровили, и там ги чака поп Кръстю. Защо е 
било необходимо в олтара? От кого се крият 
те? Когато може да се погребе в наоса, може да 
се погребе в притвора... 

Свършвам. Ако стане нужда, после ще 
взема думата като експерт. Аз съм експерт в 
дадения случай. 

За разкопките в София. Тук ми направи 
много неприятно впечатление прехвърлянето 
на топката върху главата на Станчева. Не даже 
на Музея по история на София, а на Станчева. 
Не е красиво. Ако има вина у нас — виждате 
ли, аз казвам „у нас", след като съм в 
Археологическия институт от 1974г. Поемам 
вината на Института върху себе си. Ако има 
вина у нас, в Института, ще я търсим и ние сме 
си направили изводи. 

Забележете: от 1980 г. досега ние държим 
стриктно архивата от разкопките да влиза в 
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института. И Михайлов я е предал през 1980 г., 
защото излезе разпореждане на директора на 
Института, в което се каза: всички разкопки с 
давност до 50 г., ако са запазени документите, 
да се предадат. Кой предал — кой не предал — 
това е отделен въпрос. Но от 1980 г. имаме 
спазване на правилата. 

Заключавам: За мен лично, дълбоко вът-
решно убеждение, изградено на фактите, на 
моята все пак значителна археологическа 
практика е, че там нямаме вторично погребе-
ние. Сега да се поясня, понеже изразът също 
така може да не внася ясност, понеже говорим 
за датировка и аз отговарям на вашите 
въпроси: на това място има некропол. Ние не 
говорим откога е. Не се заангажираме. Ранно-
византийски или късносредновековен българ-
ски некропол... — археолозите имаме абсо-
лютна и относителна датировка или периоди-
зация, както казваме. 

Ние казваме, че този гроб е по-ранен от 
църквата, тъй като е застъпен от нея. Надолу 
какво е — що е, не можем да кажем до този 
момент. Всичките тези гробове са така разбър-
кани в тези пластове на София, пък и на други 
места в София, че трудно е да се датира по 
копченца, по предмети, които са попаднали у 
тях. Даже по монета е трудно да се датира, 
защото  Джингов  отбелязва  монета  от  
1882—1883 г. Ние никъде — искам да Ви 
коригирам Вас акад. Тодоров, не настояваме 
на антропологическата експертиза. Само в 
една страница аз установявам, че казаното в 
книгата от Хайтов, че антрополог там не е бил, 
подчертано с неговите едри дебели букви — аз 
установявам, че той е бил. И това потвърждава 
Бобчев косвено. Той пише на 12 юни при 
скицата си: „Тук е погребан Левски, въпреки 
д-р Боев". Следователно Боев си е изказал 
мнението именно за този скелет. А какво е 
казал — това не знам. Ние смятаме, че Боев не 
е прав в определението на расовите признаци. 
Не е прав. За възрастта и т. н. — нито д-р 
Разбойников може да каже, нито ние можем да 
кажем, нито да се уповаваме на Боев. Свър-
ших. 

Г. Джингов: Аз искам едно уточнение да 
направя по повод на начина, по който той 
разсъждава, че съм правил измерванията. 
Първо черепа, после другата част и т. н. Това 
ми прилича, когато правим анализ на творче-
ството на някой писател, когато вече го 
няма—какво иска да изрази, какви идеи, какво 
е мислил и т. н. 

Ето какво пише в Дневника. Това са 
преповтарящи се работи, но конкретно: „На 30 
май—аз пиша — на един метър дълбочина под 
каменната настилка, в северната част на 
олтара се откри и т. н., долната част на скелет 
от таза надолу. Двата долни крайници лежат 
под основата на зида." 

Това е отговор и на проф. Колев, защото 
той, каза че в Дневника не се казва нищо за 
тази част на скелета. Казва се. 

Г.Колев: Казва се наизуст. 

Г. Джингов: Да, аз не ги виждам, но там не 
е копано. Предполагам, че те лежат отдолу. 

На 31 май продължават изкопите в олтара. 
Разчиства се скелетът, открит в северната част. 
На с. 36—37 е това: „Дълбочина 75 ст от 
тухления под в олтара". Значи предния ден 
меря от каменния под, а следващия ден съм 
дал дълбочината и от тухления под. 

Акад. Н. Тодоров: Овчаров излезе. Не е ли 
по-добре да дойде, да чуе. 

Аз искам да ви прочета няколко пасажа. 
Вижте какво сте писали на с. 5, 6 и 7 от вашия 
отговор, официалния, с подпис на Димитър 
Ангелов, значи е от името на всички участни-
ци, от името на групата. И така, казвате: 
„Градежът на църквата засяга два от скеле-
тите. Единият попада под зиданата основа на 
олтарната трапеза, а част от долните крайници 
на другия—под абсидната стена." Това не е от 
Дневника. Това е основната теза. 

„Краката, насочени на изток, видимо са 
пресечени от основата на абсидната стена". 
Тук се цитира Дневникът, че няма никакви 
предмети. 

На следващата страница: „Скелет №95 — 
крайниците от коленете до стъпалата са били 
под абсидната стена. Краищата на запазената 
част от костите на краката достигат абсидната 
стена точно на мястото, където тя застъпва 
разрушения късноантичен зид." — Това сте го 
писали. 

След това пишете: „След задълбочаването 
на изкопа на 13 юни се откриват крайните 
запазени части от бедрените кости на краката 
до колената." 

И заключение: „Когато е бил правен 
изкопът за основи на абсидата, са били 
унищожени долните краища на краката на 
скелета. Разкопвачите се опитват да потърсят 
продължението на крайниците. Тогава се 
установява, че абсидната стена ляга плътно 
върху късноантичния зид." 

Искам да кажа: това позволява доста 
тълкувания още. Вие сте го дали в такъв вид и 
това ви е последната дума. 

Коригирате ли в светлината на това, което 
се говори — искам да ви дам възможност, 
защото това е все пак документ вече — 
коригирате ли нещо от това, което сте казали 
тук официално, или не? 

Г. Джингов: Вижте какво, аз на Дневника се 
позовавам, не на публикациите, както някои 
правят. 

Акад. Н. Тодоров: Аз пък искам тук да се 
осъзнава какво е писано в доклада, защото 
докладът влиза в противоречие с Дневника в 
някои случаи. 

Г. Джингов: с. 35: „Долните части на скеле-
та от таза на долу (двата долни крайника) 
лежи под основите на зида." Така пише в 
Дневника — от таза надолу. 

И по-нататък, на с. 36—37: „Скелетът е 
излязъл на ЮОст от зида". От зида съм писал. 
Не съм писал каменен — от зида. 

Скелетът излиза на ЮОст от зида. Това  
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пише в Дневника. Вие пишете от банкета и 
даже на скицата, която са направили, мисля 
Мушанов и Горанов, е, погледнете отстрани, 
от банкета според Джингов—и там е греш-
ката. 

Следователно запазената част от скелета е 
стигала до зида. Това е и което в началото 
акад. Тодоров запита. Това е записано в 
Дневника. 

Следователно 72 ст от скелета по време на 
разкопките остават под основата. Защо не съм 
копал, защо не съм ги търсил — аз казах. Ето, 
заради това, защото го няма. 

И във връзка с изказването на проф. Колев. 
Той казва: не е нужно Бобчев да обръща 
внимание на това или онова, след като той го е 
нарисувал. Значи го е видял, предполага се. 

Вижте как го е нарисувал. Тази рисунка, и 
то с дата 1 юни 1956 г. Обаче тук има неща, 
които са допълнително нанесени. Тук това 
носи дата 28 май, когато скелетът още не е 
открит. А той как го е сложил тук. Ние 
изяснихме защо. Той е ползвал по-стария 
чертеж, скицата си. Че и тук той може да е 
ползвал така, ние не знаем. 

Акад. Н. Тодоров: Тоест, не оспорвате архи-
тектурните му данни. Оспорвате ситуацията на 
скелета. 

Г. Джингов: Просто комбинирането на 
някои... 

Г. Колев: Понеже говорим за изваждане, 
можем ли да тръгнем по другото изваждане? 
Коленете са извън зида. Какво остава в зида? 

Г. Джингов: Нищо не остава в зида и няма. 
Г. Колев: Тогава от коленете надолу какво 

става. Вие го знаете колко е. 
Д. Гергова: А как ще докажете, когато не се 

виждат. 
Ст. Бояджиев: Колкото може кратко, за-

щото искам да кажа доста работи. По въпроса 
точно, за което се разправяте. Преждеговорив-
шият д-р Сп. Разбойников каза, че вижда 
как отиват навътре краката. Но не вижда едно 
друго нещо, точно което отговаря на всички 
тези спорове в момента, че в дъното се вижда 
стената, камъкът, който е дъното на дупката. 

М. Бенчев: Това са утопии. 
Ст. Бояджиев: За утопии няма да говорим, 

защото това е изключително важно. Това нещо 
тук се вижда и то на това място. Това бяло 
петно тук не е случайно. То е дъното на тази 
дупка. И именно то прекъсва краката. Ще го 
покажа и на тях да го видят. Това е отговор на 
въпроса, между другото. 

Вижте сега, моля ви се, на тези снимки — 
оригиналните, първичните, как много ясно 
личи бялото петно, което е същото това дъно, 
за което говорим. И тук нямаме място за 
спорове. Ето го, това е същият бял камък в 
дъното. Следователно, щом сам сте го видели, 
трябва да се съгласите, Бенчев, защото това е 
фотография, не е чертеж. Това е по първия 
въпрос. 

Сега по въпроса за критиката, която ми 
беше отправена завчера за голямото количе- 

ство грешки, които съм допуснал. Аз казах, че 
това е една скица и в тази скица аз не съм 
мерил, не съм правил в мащаб. Тя е рисувана. 

Важното е изводът, който правя от това в 
скицата на Бобчев. В определено време към 
първичната основа и хлътналата част на 
основата се прави банкет с тези големи камъни 
с пилоти отдолу, самостоятелни. И Бобчев 
правилно отбелязва пилотите в южния край на 
този банкет, който излиза до горе. 

Но тук има един нов момент, който е 
съвсем нов за всички ви. В известно време 
банкетът се разрушава дотук. А в останалата 
част въобще го няма. Поправят отгоре пода, 
поправя се подът и върху пода се изгражда по-
късно тухленият банкет, който отначало знаем. 
Тухлената пейка, която знаем. Това е новото. 

Н. Хайтов: Аз ще се огранича накратко, за 
да има именно Бенчев възможност да вземе 
отношение. Аз съм писател, много-много да не 
се бъркам. 

Тук, за тази дупка в абсидната стена. Само 
един въпрос мимоходом. Той даже не е въпрос. 
Аз се обръщам към Джингов. 

Нима е било трудно и рисковано да се 
разчисти това нещо? Разбира се, че няма да 
падне стената. То се вижда, че е подпряно на 
тези камъни надолу, и на тези камъни отдолу. 
Как ще падне този зид? Ами това можеше да се 
разрови дето се се казва, за нула време. И да се 
види най-после пък има ли нещо вътре или 
няма, та сега да гледаме една дупка изчистена. 
Само мимоходом го поставям този въпрос. 

Освен това арх. Бояджиев е мерил дупката, 
но откъде я е мерил — 38—40 ст? Да, ама тук 
надолу има уширение и става към 60 ст. Хайде 
да не е 60 ст, 50 ст. Ето оттук надолу. То се 
вижда, ето го тук. Вие го мерите дотук. 

Акад. Н. Тодоров: Недейте спори. Ще възло-
жим на хората, които имат достатъчно мето-
ди, да изчислят, да проверят и да видят какво 
е. Устно нито те ще ви убедят, нито вие ще 
убедите. 

Н. Хайтов: Каза тук Овчаров, че съм имал 
избирателен подход към Дневника, т. е. че съм 
го признавал в едни отношения, в други 
отношения не съм го признавал. 

Точно така е. До 31 май, докато не е бил 
възникнал спорът за гроба на Левски, нямам 
възражения по този Дневник. След това обаче 
ме шокират някои неща. 

Ами вземете предвид дори само това: не е 
фотографиран скелетът под престола. Чудя се 
защо, след като всички са фотографирани. Тук 
се каза, че бил фотографиран, обаче на 
снимките това не личало. Дайте да видим тия 
снимки бе джанъм. Да видим дали пък някой 
друг няма да може да различи има ли го на тая 
фотография тоя скелет или пък го няма? 

След това: не са измерени дълбочините на 
същия скелет, който е намерен под престола — 
важен пропуск. За краищата на краката не се 
казва общо взето нищо. В Дневника говоря. 

Е, сега аз не мога да твърдя със 100-
процентова сигурност, че това е фалшифика- 
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ция, не казвам, че е съзнателно, но това, даже 
да са пропуски, мен ме озадачават и аз не мога 
докрай да се доверя на този Дневник от 31 
нататък. Пак казвам: не твърдя, че Джингов е 
фалшифицирал. Това може да са пропуски; но 
тези пропуски мен лично ме озадачават. 

Избирателен подход. Това е моят избирате-
лен подход. До известна степен аз вярвам, след 
това имам резерви към този Дневник и съм ги 
описал в онези разработки, които съм дал. 

Сега — фалшификацията. Ставаше дума за 
Бояджиев дали е казал, че скиците на Бобчев са 
фалшифицирани. Той не употреби тая дума. 
Той каза „измислени", сега го повтори—съчи-
нени. Ами да кажеш на един човек, че е 
съчинил нещо, което не съществува, разбира 
се, грубата дума фалшификация не е употре-
бена, но това си е едно към едно. 

Каза: арх. Бобчев е измислил своята фур-
ничка, дупка. А сега виждаме — все пак съще-
ствува нещо такова — има дупка. Зафиксира-
но. И даже е като фурничка по своите размери. 

За наклона, благодаря за изясняването. 
Досега никъде не се казваше има или няма 
наклон. Вие сте го приели за водоравно. Много 
благодаря на Джингов, че той изясни как е 
мерено. 

Но, питам ви, защо ме обвинявате, че съм 
смесил измерванията на двата черепа, т. е. на 
двата скелета, когато работата е много ясна. 
Че то е в Дневника на Джингов — 50 пъти го 
четохме. Продължават изкопите в абсида-
та—това е на 30-ти, др. Джингов. На ЮОсш 
дълбочина под каменната настилка в северната 
част на олтара се разкри — в северната част на 
олтара! Това е значи скелет № 95. Безспорно. 
Нормално погребение. Долната част на ске-
лета от тази надолу и двата долни крайници — 
Вие го казахте това — лежи под основите. По 
това се разбрахме. 

Следователно, тук за първи път е измерена 
дълбочината на скелета, ЮОст от каменната 
настилка. Може да се спори дали е 35, дали е 
10, дали е 20, както вчера стана дума — искам 
да кажа разликата помежду — каменната и 
това. Всъщност колко е? 

Г. Джингов: На 30-ти е ЮОст — от камен-
ната. На 31-ви дълбочината на скелета е 
75 ст — от тухлената. Следователно разликата 
между каменната и тухлената настилка на 
мястото, където съм мерил, е 25 сщ. От ЮОст, 
като извадите  75 ст, е 25 ст. 

Дори и нещо друго. На друго място в 
Дневника съм отбелязал, че дълбочина — 
10—20 ст между двете настилки в олтара. 

Н. Хайтов: Да, ще го намерим, защото при 
проф. Михайлов — напоследък аз съм с все по-
добри впечатления от него, той може да не 
вярва, както ме гледа, обаче той беше 
единственият, който най-малко се отказваше 
от онова, което вече е бил написал. 

Там, в неговата публикация, е отбелязано 
35 ст. И аз напълно му вярвам. И то точно 
толкова, колкото и на Вас ви вярвам. 

Г. Джингов: Той говори за наоса. 

Н. Хайтов: Да, за наоса, но след това се 
отбелязва, че разликата между наоса и олтара 
е 20 ст и аз оттам си правя вече заключението 
за височината—става дума за превишението 
от наоса до олтара. 

За д-рБоев, дето каза Овчаров, че аз съм 
твърдял категорично в тази книга, вярно е. Аз 
говоря че експертиза в научния смисъл, не е 
имало. 

Един въпрос към акад. Ангелов. Това Ста-
новище ангажира ли Института или само 
петимата, които са го направили, т. е. групата? 

Акад. Н. Тодоров: Ангажира групата, но и 
ръководството на института. 

Акад. Д. Ангелов: Вижте какво, аз смятам, 
че независимо от това, че всеки може да има 
отделно мнение, това Становище отразява 
мнението на института. 

Н. Хайтов: Мнението на института. Нека се 
подпише, за да мога аз да знам, че това е 
документ. 

Акад. Н. Тодоров: Аз възразявам, защото 
институтът не го е обсъждал и недейте 
ангажира мнението на института зад мнението 
на една група, др. Ангелов. Защото ще дойдат 
археолозите—има и праисторици, античници, 
вероятно и други... 

Акад. Д. Ангелов: На работната група. 
Акад. Н. Тодоров: Значи отразява мнението 

на работната група и на ръководството на 
Института. Да бъдем точни. 

Н. Хайтов: На ръководството на института 
и на групата. Добре, по тоя въпрос няма какво, 
благодаря ви. 

Беше ми отправено от Овчаров малко нещо 
— да не го наричаме упрек — съмнение, че 
когато аз съм цитирал проф. Стамен Михайлов 
във връзка с датирането на гробовете, намере-
ни във и извън църквата „Св. Петка Самар-
джийска", съм спестил едно изречение. 

Вижте какво пише точно. С. 175 от публика-
цията на проф. Михайлов. Цитат: „Ако се 
изхожда от градежа и по-специално от форма-
та и размерите на тухлите, както и от няколко 
къса керамика, намерени в гроб № 4, и една 
стъкленица в гроб № 3 (на всички е известно 
кои са тези гробове) можем да отнесем (ето 
сега внимавайте!) зиданите гробове, а с тях и 
останалите погребения към ранновизантии-
ската епоха." 

Значи — зиданите гробове — вън или 
вътре — все едно, а с тях и останалите 
погребения. Останалите — това са всички 
останали погребения и гробни ями, които са 6 
и се намират и в олтарното пространство. 
Значи те са отнесени към ранновизантииската 
епоха, без да е възможно засега да се определи 
с по-голяма точност това време. Гробището е 
използвано изглежда и по-късно от българите. 

Затова ме обвинява др. Овчаров, че съм го 
бил изтървал. Какво значение има, че гроби-
щето е било използвано по-късно и от 
българите, и от други, освен българите, за това 
дали са скелетите отнесени или не са отнесени 
към ранновизантииската епоха. Когато той го 
е казал абсолютно категорично. 
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Всички — вън и вътре — са от раннови-

зантийската епоха. Оттук нататък вече фактът, 
обстоятелството, че гробището може да е било 
използвано, което сигурно е било използвано 
от българите, с нищо не променя датировката, 
че те са ранновизантийски. Гробовете и вън, 
и вътре. 

Д. Гергова: Но могат да бъдат и български. 
Н. Хайтов: Още едно уточнение. Когато го-

вореше д-р Разбойников, възникна въпросът, че 
проф. Михайлов е писал, че скелетът е бил 
засегнат от коловете при поставянето, при 
което е счупена костта на десния крак под 
коляното... Проф. Михайлов го погледна мал-
ко така недоверчиво. Искам да кажа, че това е 
написано тук черно на бяло. 

Ст. Михайлов: Аз не отричам и не съм Ви 
гледал недоверчиво. 

Н. Хайтов: Това исках да се уточни. Сега 
целият въпрос, който др. Овчаров така под-
робно и на пръв поглед така убедително разви, 
беше свързан с положението на скелет № 95. 
И, за да не проиграем малко време, което ни 
остава, аз предлагам Бенчев, който е правил 
скиците и който е запознат с всички цифри, да 
даде възможност на др. Овчаров да постави 
скелета в правилно положение. 

М. Бенчев: Не, те имат скицата. 
Първият ми въпрос е към Овчаров. Вие 

цитирахте буквално така: Има още два кола. 
Не става въпрос за въпросните колове, които 
са горе, а в коленете. В зоната на коленете. 
Мога ли да считам официално, че откритите 
колове са два тук—нали, както се виждат на 
снимката, и още два в коленете, в зоната на 
коленете. Около самите колене. Под тях 
малко, както ^Джингов уточни. 

Д. Овчаров: Мога веднага да Ви кажа. 
Двата кола са тези, които виждаме тук. Двата 
са, които се отбелязват, открити са още два 
кола, които ние не виждаме. 

М. Бенчев: Да, но къде са те? 
Д. Овчаров: Където той ги е описал. 

Единият през коляното, другият..  Това е. 
М. Бенчев: Благодаря. "Искам това да се 

знае и да се запомни. 
Следващият ми въпрос е принципен. Чер-

тежа, който вие държите в момента, Вие 
показвахте през цялото време като цитирахте 
мерки и т. н. Това значи ли, че мога да считам, 
че той е официален документ, прикрепен към 
доклада на Археологическия институт? Или е 
лично-Ваш, Ваше мнение? 

Д. Овчаров: Снощи съм разговарял с Бояд-
жиев и съм го помолил да ми направи една 
скица, в която да може да се види къде горе-
долу ще попадне черепът и има ли възможност 
да се стъпи върху него. 

М. Бенчев: Принципна постановка. Ако ми 
разрешите, по него два въпроса да ви задам. 

Ставаше въпрос за главата. Вие твърдяхте 
онзи ден, че главата е на разстояние 20 ст, 
тук е маркирана 30 ст. Все едно 20 или 30. Аз 
нямам нищо против. От този ръб. 

(Реплики) 
Това няма значение. Интересува ме спрямо 

този ръб обаче как вие фиксирате главата. 
Горе-долу (реплики). 

Д. Гергова: Мога ли да се намеся, акад. То-
доров, с един принципен въпрос. Ние непрекъс-
нато обсъждаме кой къде е поставил нещата. 
Когато се правят археологически разкопки — 
ние посочихме в нашия документ, че преди 
толкова години не е имало навикът да се 
правят планове на милиметрова хартия, съ-
вършено точни, на цялата ситуация. Да не 
говорим, че фотограметрията не се е прила-
гала. 

Искам да ви кажа, че ние сега разполагаме 
само с фотоснимки за разположението на 
скелета. Оказа се, че рисунките на арх. Бобчев 
не са точни. 

Следователно нито един чертеж — нито 
ваш, нито наш... Те само илюстрират една 
ситуация и никога няма да може да бъде 
постигната точност. Може би инж. Колев би 
могъл да помогне. Но държа да отбележа, че 
когато една археологическа ситуация конкрет-
но в момента не е нарисувана точно в мащаб, 
на план, след това пренасяне от снимки и 
съпоставяне с точен архитектурен обект никога 
няма да бъде вярно. Поради което няма 
смисъл да се коментират непрекъснато черте-
жите и тяхната точност. Те нямат отношение 
към конкретния въпрос за гроба на Левски, за 
ситуацията на гроба. 

Акад. Н. Тодоров: Всеки произволно тогава 
може да защищава една теза и тя толкова важи 
за едните, колкото и за другите. Тази теза 
може да се оспори по същия начин, както и 
другата теза. Тоест, тя не е меродавна 
всъщност. 

(Реплики) 
Д. Овчаров: Вие ме питате къде е тоя 

череп — тук или по-нагоре? 
М. Бенчев: Тук ли е, по-надолу ли е? 
Д. Овчаров: Тук се вижда на снимката, че 

той е точно при ръба. 
М. Бенчев: Добре. 
Д. Овчаров: Може би тези 30 ст даже да ги 

намалим на 10 ст...  
Ст. Бояджиев: Няма да ги намаляваш. 
(Реплики) 
Д. Овчаров: Аз питам, изменя ли нещо 

положението, ако тая глава не е тук, а е тук? 
М. Бенчев: Не, не променя. 
Скелетът общо взето е успореден. Вие 

винаги сте го твърдели, че е успореден. Става 
въпрос за този ръб. Горе-долу е успореден. 

Д. Овчаров: Горе-долу. 
(Реплики) 
Акад. Н. Тодоров: Ясно, да не го превръ-

щаме в неоспорим документ, а разсъждаваме 
по него и без взаимни нападки. 

М. Бенчев: С една дума изказването, което 
беше направено, че по тези снимки не бива да 
се разчита на мерки и т. н., значи, че те не 
могат да бъдат използвани като документ и от 
обратната страна. 
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Д. Овчаров: Не става дума за точни мерки, 
но приблизителни мерки може. 

М. Бенчев: Тогава да ви попитам следното 
нещо. Джингов цитира буквално два текста. 
Искам да ви попитам Вие стоите ли зад тях 
или не? 

Първият текст е: това, което се вижда, е 
един метър. Значи остават 70. Става въпрос 
колко в стената и извън стената. Когато му 
беше зададен от водещия въпрос: колко е извън 
стената, беше казано: мерете един метър и 
това, което остава, не се вижда. 

Стоите ли зад тази мярка, щом не стоите по 
мерките от снимката? 

Д. Овчаров: Аз не знам какво е казал той и 
не мога да си спомня това нещо, но щом като 
той вижда един метър, явно е, че с метъра се 
мери от края на темето надолу. 

М. Бенчев: Дотам, докъдето стигне. 
(Реплики) 
Тогава нека да ви задам конкретен въпрос. 

Нека да не считаме снимките, че са верни, че 
можем да се водим по тях. (Оживление) Като 
мерене. 

Ще ви задам един елементарен въпрос, 
преди да ви задам генералния си въпрос. 

Това нещо, което е котирано тук, е един 
метър и два сантиметра. Никой не е спорил и 
никога не го е оспорвал досега, нали?—Да. 

Щом скелетът се вижда от стената един 
метър, главата му не може да е тук, а тя трябва 
да е под тази мярка с два сантиметра 
минимум^ Просто искам да уточня, къде се 
намира главата спрямо мерките. Просто раз-
съждавам. Това ми е необходимо, за да ви 
задам следващия въпрос. Това е подвъпрос. 

Ето елементарната мярка по най-елемен-
тарния начин. 

Имаме 1,02 т. Ако мерим от единицата 
средата—ето тук, значи трябва да вземем 
горе-долу това, тогава оттук това, което се 
вижда — защото такива са думите на Джин-
гов—значи главата трябва да слезе на ивицата 
на камъка. 

Д. Овчаров: Би трябвало. Той го е вдигнал 
повече, което е в наша вреда. 

М. Бенчев: Да. 
Д. Овчаров: Той още по- нататък трябва да 

бъде...  Държите ли сметка за кривата? 
М. Бенчев: Да, държа. Принципно. 2ст не 

играят роля. Аз мога да говоря много надълго 
и нашироко. Мога да превеждам факти и т. н. 
Честно ще кажа. Може др. Овчаров да ми се 
обиди. Предварително се извинявам. 

Той каза: Ние, археолозите, разбираме от 
чертежи. 

Аз твърдя, че вие не разбирате от чертежи. 
И ще ви го докажа сега. Но преди да ви го 
докажа, искам да ви попитам нещо. За мен 
стана ясно, че вие не разбирате, когато аз ви 
цитирах анатомията и делението на анато-
мията. Това са решаващи факти. Три пъти — 
аз станах смешен да го показвам — вие не 
разбрахте защо го показвам. 

Д. Овчаров: За да докажете, че имате две 
висши образования. 

М. Бенчев: Не ми се подигравайте. Това 
няма нищо общо. 

Акад. Н. Тодоров: Дайте да работим профе-
сионално, да не се обиждаме. Да не се 
обвиняваме професионално, затова защото 
историците, както виждате, ви игнорираха в 
известна степен и на основа само на предания 
изградиха своя концепция, прескачайки дори 
археологическите данни. Спряха се на Боев, 
което беше най-обидно, и вие го приехте това, 
без да се вземат под внимание абсолютно 
никакви археологически данни, които се оказ-
ват, както виждате, много съществени, за да се 
изясни въпросът. 

М. Бенчев: Аз мога да си позволя предва-
рително да кажа, че мога да оспоря абсолютно 
всички мерки, за които се говореше. Генерални 
мерки. Мога да ги оспоря и мога да го докажа 
с чертежите си. 

Става въпрос, че зад всеки мой чертеж 
стоят по 5 анализиращи този чертеж. Те са в 
едно руло. Ако тръгнем по тази система, няма 
да ни стигнат 5 дни. А пък и аз не съм сигурен, 
че другарите археолози ще ме разберат. Моля 
да ме извинят. 

Аз предлагам един елементарен, простичък 
начин да проверим тази теза. И ако се окаже, 
че тя е невярна, да считаме цялата тази 
информация на археологическия институт за 
невалидна. 

Акад. Н. Тодоров: Това ще решим, след като 
ви чуем. 

М. Бенчев: Моето предложение е съвсем 
елементарно. Тъй като на мерки, мащаби и 
т. н. не може да се разчита, аз миналия ден и 
тази нощ изчертах всичко едно към едно. 
Тоест, абсидата толкова голяма, колкото е. 

Разрешете ми да я сложа на пода, да взема 
мерките, които са приведени тук като мерки, 
и това, което доуточнихме. Аз съм си записал и 
някои други мерки, които бяха предмет на 
досегашните разсъждения. 

Акад. Н. Тодоров: Да се сложи всичко в оня 
край на масата. 

М. Бенчев: И това може. И вие ще видите 
пълния абсурд на всичко това. Предварително 
искам да кажа следното нещо: чертежа, който 
съм направил, е абсолютно точен—в грани-
ците, че е правен с фулмастер, но е точен като 
ситуация. 

Аз съм взел геодезично заснемане с уред по 
оста. Всички точки, които съм бележил с Г, са 
геодезични точки, измерени с уред. 

Имаме център на оста. Имаме нанесени 
всички мерки, които показват, че тя е 95 от 
края. По тези въпроси нямаше и спорове. 

Геодезичният ъгъл е спазен точно. Геоде-
зичните точки, които образуват кривата, са 
няколко. Аз съм взел тези две—те са доста-
тъчни за нашия спор и съм ги нанесъл. 

Точките, които пресичат античната стена, 
също са взети чрез геодезично мерене. 

Така, че общо взето се получават два 
триъгълника. Ако вие сметнете след това да 
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атакувате тази проверка, може спокойно да си 
запишете. Двата триъгълника. Едно рамо е 195 
на 155, на 63 като общо рамо. Другото мерене 
е 54 на 45. Те ще определят геодезичните коти 
дали са верни и дали съвестно и точно съм ги 
направил. 

Н.Хайтов: Това е съвместно с арх. Муша-
нов. 

М. Бенчев: Да. Аз говоря от името на 
всички. Ние направихме едно елементарно 
уточняване на финала. То се състоеше в това, 
че скелетът трябва да лежи — ето както е тук. 
Нас ни атакуват за това, че той е малко тук. 
Беше ни казано, че той може да се счита около 
нивото и да бъде на 30 ст от този ръб. Този 
въпрос го зададох, коментирахме го и реших-
ме, че той е верен. Каза се и около 20, 20 или 
30? 

Ст. Бояджиев: Аз държа на 30. 
М. Бенчев: Приемаме 20 и 30. Ще сложим 

между 20 и 30. 
Ст. Бояджиев: Мерено оттук, обаче. 
М. Бенчев: От камъка? 
Ст. Бояджиев: От основата. 
М. Бенчев: Все тая. Ето вземаме фактически 

колко — 30 и 20. Ето това е спорната граница. 
Оттук, т.е. в центъра—или тук, или тук... 

Следващото нещо, което като предисловие 
искам да уточня — това е, че дупката, в която 
влизат—коментираше се, ако има такава 
дупка, разсъждаваше се и размерите й се 
уточниха. Те и миналия път се уточняваха. И 
миналия път се каза към 15—18, сега се каза 
18—20. Все едно. Значи можем да вземем 18 
като средна мярка. 

Д. Овчаров: 20 ги вземи. 
М. Бенчев: Както и да е. Височината е 25 

максимум. Ширината 30 и се коментираше 
това възможно ли е или не е възможно. 

Така или иначе Джингов доказа няколко 
пъти — и в Дневника, и това наистина е 
документ и аз го приемам като единствен 
документ. Овчаров също не го оспори, че 
скелетът излиза, мерено 1 т, т. е. от онази 
точка 1 ш. 

Аз няма да меря. Направил съм го точно, 
медицински, като пропорция. Ще го сложим и 
ще разберете. 

Обаче, преди да сложа скелета, ще ви 
помоля ето тук, — краката, които разгеле са 
тук, горе-долу да сложим пилотите. 

(Реплики) 
Г. Джингов: Докато монтирате, искам да 

попитам откъде вземате тези 102сш. В Днев-
ника аз не съм давал такова нещо. 

М. Бенчев: От Бобчев. 
Н. Хайтов: Вие пишете, 1 т. 
Г. Джингов: Моето е метър. Аз не се 

ангажирам с тези 102 ст. 
Н. Мушанов: Заснемането е станало от 

арх. Бобчев. 
Г. Джингов: Аз не съм проверявал това и 

затова питам. 
Акад. Н. Тодоров: Искам да обърна внима-

ние. Независимо от всичко, за мен Скицникът 

на Бобчев е толкова документ, колкото и 
Дневникът. Затова, защото официално му е 
възложено и като архитект не можем да му 
оспорим труда. Може да спорите, но то си е 
документ. Вие сте длъжни да го публикувате. 

М. Бенчев: Следващото, което трябва да 
продължим да уточняваме в тези крайници — 
дали те са верни, всеки ще има възможност да 
ги измери, е, че в зоната под коленете минава 
някакъв кол. Условно да го сложим тук, нали 
може? Условно. 

Акад. Н. Тодоров: Да каже Джингов. Все пак 
той го е видял. 

Г. Джингов: Точно през коляното. През. 
М. Бенчев: И още един има. Те са два. 
Д. Овчаров: Малко над коляното ли беше? 

Не е казано под коляното. 
Г. Джингов: Две дупки от фундиране на 

основите, които минават точно през крайни-
ците (левият — коляното, а десният—малко 
над него). 

М. Бенчев: Ето тук. Те се събраха двата. Не 
могат да се набият. 

Ст. Бояджиев: Може да се набият, защото 
тези принадлежат на банкета, а ония са на 
основата. 

М. Бенчев: Добре, приемаме. Това е един 
много интересен отговор, който измислихте и 
който сам ще се провали, но няма защо да го 
коментираме. 

Нека за всички да се види следното нещо, че 
скелетът при тази ситуация — ето един бял 
лист, аз ще го маркирам условно, но мога вече 
да наложа скелета. 

Спрямо този ръб — нали се вижда как е, ако 
съдим за гръбнака, той значи е под един малък 
ъгъл така. Успореден. 

Ст. Бояджиев: Така е. 
М. Бенчев: Добре. Слагаме скелета и Вие 

след това ще коментирате. Ще сложим скелета 
при това положение успоредно на ръба. 
Абсидата е тук. Стената, за която казва 
Джингов, че е мерил, е тук. И първи въпрос 
към Овчаров. 

Ст. Бояджиев: Момент, това ли е мястото? 
А не е ли така? Не, не. 

(Реплики) 
М. Бенчев: Аз ще задам въпроса и след това 

го въртете както искате. 
Д. Гергова: Ама точно тази ситуация 

изобщо не може да се установи. 
(Реплики) 
Акад. Н. Тодоров: Чакайте. Другари, вижте 

какво сега. Говорете по генерални въпроси, 
Юст не изместват кой знае колко много. 

М. Бенчев: Моите въпроси са няколко. 
Първо, имаме една дупка, която според 

описанието на Овчаров трябва да е висока 
максимум 25 ст, дълбока 18ст. Мерено е 
оттук, се установи вече. Мерим 18 ст. Ето ги 
18ст. 

Засега първият конфликт, че колът остава в 
терена. Не би могъл да бъде сниман, а 
снимката е тук. Това, първо, само го казвам. 
После  ще  ви  задам конкретни  въпроси.  И 
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дупката, която, ако приемем, че е 25 ст. 
Акад. Н. Тодоров: Моля ви се, чакайте сега. 

Диана, ще слушаш, защото това не е антинау-
ка. Всяко нещо се експериментира. 

Д. Гергова: Не може да се експериментира. 
Акад. Н. Тодоров: Може да се експеримен-

тира, моля ви се. Когато се говори за скелет, 
няма само по скици да се уточняват сантимет-
ри, а това е тяло, кости. Като не сте го 
запазили и не сте го заснели, ще се възпроиз-
вежда. 

Д. Гергова: Те са фотографирани. 
Акад. Н. Тодоров: Приложете фотогра-

фията тук. Като не сте го направили вие, те го 
правят. Ще благодарите, че го правят, защото 
това за мен е по-голямо доказателство от 
другото. Ако няма ритон, вие можете да 
вземете един от музея, да го приложите и по 
него да работите. На какво основание го 
правите? На сравнението с другите, защото вие 
поне работите конкретно, предметно. И това е 
конкретно, предметно работене. 

Когато ми се показва така, сам виждам: ще 
се наложи ли скелетът или ще отиде нагоре, 
защото не може да влезе в дупката. 

М.Бенчев: В криминалистиката това се 
използва постоянно. Абсолютно. Преди да 
поставя дупката, ние уточнихме с няколко 
въпроса, че зидът на абсидата, от който е 
мерено — Джингов го каза, Овчаров го потвър-
ди—има един малък ръб — 5ст. Аз съм го 
начертал, без да знам вашия отговор, по 
сметки. Той е толкова. Снимката на този 
скелет—специално тези две основни снимки, 
които имаме отгоре, които дават добра 
представа, —е направена горе-долу от това 
положение. Вижда се този ръб, козирката. Това 
може да се наложи. 

Ст. Бояджиев: Точно така. 
М.Бенчев: Точно 1,72т от меката част на 

главата. Точно. Не се съмнявайте. 
Д. Овчаров: Нали не ви преча? 
М. Бенчев: Аз искам да ви попитам, ако 

обичате да погледнете нещо само. Значи 
дупката, която ние имаме и я виждаме на 
снимките, тя е обрамчена от този ръб. Дали тя 
е дупка или е ръб, без значение. 

Ст. Бояджиев: Колко сантиметра е това? 
М.Бенчев: Това аз съм го сложил около 

30—29 ст. 
Ст. Бояджиев: Казахте ми 38, ама 29 е 

едно, 38 е друго. 
М. Бенчев: Това не е предмет на спора. Друг 

въпрос ще задам. Скелетът в момента е 
плосък. Това е обемен скелет. Това не бива да 
се изпуска. Коленете са обемни. Ние говорим 
за плоскостта. Кажете ми фотографът, който е 
стоял там, при вас, и е снимал, как ще снима 
тези колене, та ще види дупките на коловете, че 
и с пръстта до коленете? Как ще се получи това 
нещо? Абсурд. 

Следващият въпрос. Оттук навътре вие 
казахте, че дупката е максимум 18сш. Ето, 
меря ги, 18ст оттук. Никой никога не би 
могъл да снима тези крайници и коловете, ако 

това, което се твърди, е вярно. Защото на 
снимките ние имаме ясно заснети тези две 
дупки, които се виждат чак до края на 
коленете. 

И един друг въпрос. Вие казахте, че 
разбирате и от строителство. Аз не разбирам 
толкова много, въпреки че съм1 завършил 
вътрешно обзавеждане и архитектура. Обясне-
те ми. Вие самите казахте вчера: Бенчев, 
запомни, крайниците на тези кости се плъзгат 
по античната стена. Плъзгат се. Повторихте 
ми го и аз повярвах. Обяснете ми как тези 
1—2—3.—4 кола ще се забият в античната 
стена, която е на 2ст—плътна каменна маса. 
На 2ст. За какво са тия колове? Какво се 
фундира с тях? Няма ги. Не са тук. Вашите 
мерки не излизат. 

Акад. Н. Тодоров: Тоест разположението на 
скелета, така както е, не се покрива с 
твърденията, че трябва да бъде така. 

Г. Колев: И със снимките. 
М. Бенчев: Ето, Джингов, меря следното — 

1 т от абсидната стена. Каза се: 1 т и нищо 
повече не се вижда. Защо ми говорите за 
крайник? Защо ми говорите за дупки и ми 
показвате снимки? Нищо не може да се види. 
Няма ги. 

Г. Джингов: Ето го текстът: „в северната 
част на олтара се откри погребение. Долната 
част на скелета—от таза надолу (двата долни 
крайници) лежат под основата на зида." Ясно 
съм го казал. От таза надолу. 

М. Бенчев: Ето, да. Прав сте. Ето това е 
основата на абсидата. Наложил съм го абсо-
лютно честно. 

Г. Джингов: Долната част на скелета от 
таза надолу (двата долни крайници) лежи под 
основата на зида. Започна разкриването му. 

М.Бенчев: Значи сте съборили стената. 
Самата абсида? Вие казахте, че не е копано. 

(Реплики) 
М. Станчева: Ти сваляш банкета. 
(Реплики) 
Акад. Н. Тодоров: Тук има един генерален 

въпрос и аз питам Джингов, който е бил там. 
Искам да знам 1 т докъде е? 

М. Бенчев: Ето я абсидната стена долу, това 
са основите на камъните, а това е мазилката. 
Аз затова Ви питах — мазилка или стена. 

Г. Джингов: Мазилката колко е дебела, 
това ли е? 

М. Бенчев: Да. 
Г. Джингов: Аз меря отдолу. От абсидата. 
М. Бенчев: Това е точката и съм я сложил, 

защото знаех вашия въпрос. Това е един 
метър. 

Акад. Н. Тодоров: Втори въпрос се поставя. 
Могло ли е да се забият колове над античната 
стена? 

(Реплики) 
Н.Муиланов: Един въпрос. Свалено ли е 

стъпалото, когато вие мерите тези 100 ст? 
Д. Овчаров: Може ли преди да отговаряме 

ние на въпросите, да поставите скелета така, 
както вие го виждате? 
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М. Бенчев: Може, безспорно може. Но 
преди да стана да говоря, казах: аз ще започна 
моето изказване, но преди това искам да задам 
няколко въпроса на Овчаров. Аз съм Ви задал 
въпросите. Отговорете ми. След това ще го 
поставя. Според моята теза. Имам и чертежи. 
Аз ще говоря преди чертежите. Ще говоря за 
чертежите. Ще ги доказвам. И тогава ще го 
сложа. 

Д. Овчаров: Аз искам да видя неговото 
виждане, за да мога да... 

М. Бенчев: Не може да гледате моето. 
Акад. Н. Тодоров: Каза се по какво оспорва. 

Вие сега трябва да дадете контрааргументи. 
Д. Овчаров: Не съм съгласен с положението 

на скелета. 
Ст. Бояджиев: Точно така. 
Акад. Н. Тодоров: Поставете го както смя-

тате, че е. Става въпрос къде влиза и как влиза 
в стената. 

Д. Овчаров: Къде е лицето на зида? 
М. Бенчев: Ето основите на зида, мазилката 

и козирката е тук. 
Д. Овчаров: Това е банкетът. Тази дупка не 

може да бъде извън банкета. Това положение 
задоволява ли Ви? 

М. Бенчев: В какво отношение дали ме 
задоволява? Като красиво положение или като 
какво? 

Д. Овчаров: Като отговарящо на фактите. 
М. Бенчев: Като отговарящо на фактите не. 

На вашите факти не отговаря. Не, не ме 
задоволява. 

(Реплики) 
Акад. Н. Тодоров: Джингов, смяташ ли така, 

че отговаря това разположение? Бояджиев, 
оставете. Джингов трябва да каже. 

Г. Джингов: Не е точно, според мен. 
Акад. Н. Тодоров: Все пак Вие сте го гле-

дали. 
Г. Джингов: Много припряна стана обста-

новката и тук се хващаме за думичка. 
Акад. Н. Тодоров: През цялото време сте се 

хващали и се хващате за думичка. 
Г. Джингов: Ясно, но трябва да го огледам 

внимателно, за да кажа. 
Акад. Н. Тодоров: Предварително сега, за да 

видим накъде върви. 
Г. Джингов: После ще ми кажат: Джин-

гов. .. 
Акад. Н. Тодоров: Не. Приблизително да ни 

отговориш. За това става въпрос. Овчаров да 
каже горе-долу. Лично мнение. 

(Реплики) 
Д. Овчаров: За мен лично това положение е 

приемливо. Лицето на зида го виждаме тук. 
Дупките, двете, попадат под подпорната стена, 
която е била укрепвана също. Тези две дупки 
отиват под зида отдолу, които те са видяли 
като са ровили, защото тук е ровено, тук е 
копано. И дупката, която ние виждаме, е тук. 

Ст. Бояджиев: Точно това исках да кажа, тя 
е по-нататък. 

Д. Овчаров: От лицето на зида, което с 
пунктир е показано насам, има 67 ст, което се 

приближава до моето 70. Търся дупка от 70 ст. 
М. Бенчев: Вие я търсите, но първо ми 

отговорете. 
Д. Овчаров: Аз ще я намеря. 
М. Бенчев: Има я на друг чертеж. 
(Реплики) 
Г. Джингов: Дупка аз не съм видял. 
Д. Овчаров: Джингов, много Ви моля. Въп-

росите се задават от Бенчев. Първи въпрос. 
М. Бенчев: Вие какво започнахте да твър-

дите, искам да знам? 
Д. Овчаров: Аз вече каквото твърдя, го 

казах. Задавайте въпросите. 
М. Бенчев: Моят въпрос е: това е точката 1. 

Вие я слагате точно на пейката, както ние 
твърдим и вие го отричате. 

Д. Овчаров: Това не е пейка. Това е 
преградна стена, която е фундирана отдолу. 
Защото тези колове... 

М. Бенчев: Наричайте я както искате. 
Д. Овчаров: Какво ви смущава? 
М. Бенчев: Аз Ви зададох въпрос: това ли е 

мярката? 
Д. Овчаров: Това е мярката. 
М. Бенчев: Значи нашата теза, че е мерено 

от пейката, е доказана. Нали, да смятаме ли 
така? 

Г. Джингов: От коя пейка? 
М. Бенчев: От ръба на тухлената пейка. 
Н. Мушанов: От банкета. Мярката е от 

банкета. 
Д. Овчаров: Отгоре? 
М. Бенчев: Няма да се съгласите, нали? 
Д.Гергова: Не се вземат такива мерки в 

археологията. 
М. Бенчев: Защо тогава ми ги слагате? Вие 

си противоречите. 
(Реплики) 
Д. Гергова: Какво искате Вие да докажете? 
Г. Джингов: Аз съм мерил от зида, а не от 

банкета. 
Ст. Бояджиев: Ако искате да бъда 

съвсем конкретен, дайте ми моля скицата на 
Бобчев. Там пише 53 ст, след това пише 
38 ст. Дайте да ги измерим и да сложим 
дупката къде е. И оттам да тръгнем. 

М. Бенчев: Защо, нали казахте, че Бобчев... 
(Оживление, реплики.) 
Акад. Н. Тодоров: Вие искате малко да из-

местите наляво или надясно, а въпросът е по-
генерален. Въпросът е генерален по тая линия. 

Ст. Бояджиев: Пардон, има крива. И от тая 
крива идва всичко. Ако ме изслушате, ще го 
разберете. 

М. Бенчев: Може ли да ме чуете? Когато си 
позволих, просто от някакви вътрешни чувства 
да прекъсна Овчаров, се извиних. Мен ме 
правят на маймуна буквално. Искам да ми се 
отговори. И последователно да се изяснява 
въпросът. Сега започва да се търси скицата на 
Бобчев. Това е друг въпрос. Ще я търсим. 
Имам я на друг чертеж. Аз в момента ви 
задавам въпрос за мярката: откъде е мярката. 
Кажете ми. 

Д. Овчаров: Вие какво искате сега? 
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М.Бенчев: Искам да изясните откъде е 
мерено. Вашата колежка току-що каза: в 
археологията е антинаучно да се мери отгоре. 

Д. Овчаров: Отгоре абсолютно не. Сега ще 
Ви кажа защо. Тя е права. Банкетът се намира 
толкова високо. Разбирате ли? Той е слезнал 
на тази точка. Оттук нагоре—той може би е 
пуснал отвее. 

М. Бенчев: С отвее българите мерят от 
повече от 500 години. Може да се мери и така. 
Добре, кажете ми къде е точката. 

Д. Овчаров: Ако предположим, че това е 
точката—ето го. Отива там и застава на това 
положение. 

М.Бенчев: Но вие го качихте на камъка, 
както винаги сте атакували, че ние много го 
набутваме навътре. Другото противоречие. 
Значи това ви устройва горе-долу? 

Д. Овчаров: Горе долу. 
М.Бенчев: Значи вашата теза, че не е 

мерено от пейката, а от основите на абсидата, 
отпада. Това, което е записано в единствения 
документ, Вие го отрекохте като неточно. 

Ст. Бояджиев: Той го отрича, аз не. 
Д. Овчаров: Аз не го отричам. Аз допускам. 

Търся откъде е мерено. 
М.Бенчев: Аз търся отговор. 
Д. Овчаров: А Вие откъде знаете, че не е 

мерено? 
М. Бенчев: Аз съм се занимавал 2 месеца с 

анализи и проверки. 
Д. Овчаров: При два варианта, че е мерено 

от абсидата и от тук, да видим. 
М. Бенчев: Ще ги направя, разбира се. И аз 

пак ще ви ги направя, както искате. 
Д. Овчаров: Ето ви дълбочината. Аз търся 

тук 50—60 ст. Какво искате Вие? 
Ст. Бояджиев: За мен не може, за него 

може. 
Д. Овчаров: Аз не знам те проникнали ли са 

тук. 
Ст. Михайлов: Това трябва да бъде така— 

от банкета. Това трябва да се избута нататък. 
М. Бенчев: Вие ако сега ми докажете тази 

кота, аз ще ви задам един въпрос, на който вие 
няма да може да ми отговорите. Снимката на 
пилотите е направена от много малък ъгъл тук. 
Вие трябва да ми докажете с вашето положе-
ние и другото положение, че е възможно 
фотограф да се пъхне тук. Или поне да снима с 
обектива си тези дупки. Е, оттук, отгоре, как? 

Г. Джингов: Ето я едната дупка. 
М. Бенчев: Ако дупката е 20 ст, кокалите 

къде... ? Тазът знаете ли на един човек колко е 
широк? 20 ст е високо. Значи през половината. 
Кокалите ето тук ще дойдат. И никой не може 
да ги снима. 

Г. Джингов: Това е едната от тези, които 
минават през краката. 

(Реплики) 
Д. Овчаров: Да го сложите на нормалното 

място, което ви подсказах. Сложете го тук. 
М.Бенчев: Вие казахте, че археолозите 

разбират от анатомия. Аз ще ви отговоря сега, 
че там не е дупката. 

Д. Овчаров: Означете я. 

М. Бенчев: Защо да я слагам там, когато тя 
не е там? Това е абсурдно, както цялата ви 
теория. 

Д. Овчаров: Отлепете я. 
М.Бенчев: Всичко ще отлепя. 
Д. Овчаров: Това са варианти. 
М.Бенчев: Ама Вие го разтягате като 

локум. 
Д. Овчаров: Напротив, аз говоря по сним-

ките. 
С. Бояджиев: Кой ще намери другата сним-

ка на скелета? 
М. Бенчев: Недейте поставя, аз ще Ви дам 

другата. Намерете ми мястото на пилотите 
спрямо тази снимка, където са ясни и катего-
рични. Никой не го е оспорвал това. Това е 
единият, това е другият. Спорите ли или не? 
Ето го. Вие я показахте като аргумент, който 
ни сразяваше. 

Ст. Бояджиев: Вие какво ще кажете? 
М; Бенчев: Че не разбирате от анатомия. 
Ст. Бояджиев: Тази снимка е почти пер-

пендикулярна. 
(Реплики) 
Д. Овчаров: Др. Тодоров, пресечете квали-

фикации като тази. Ако аз кажа, че той 
наистина не разбира от археология, докъде ще 
стигнем? 

(Реплики) 
Ст. Бояджиев: Момент, това е субективно. 
М.Бенчев: Кое е субективно — анатомията 

на човека? (Реплики) Моля ви се. Искам да ви 
обясня. Изслушайте ме една секунда само. 
Внимателно. Вижте. Охлювът, така наречен, в 
скелета, в таза, който се вклинява—ето вижте 
го така наречения охлюв. Той на практика в 
долната му част лежи точно през бедрата, 
където се забиват бедрените кости. Нали така. 

Ст. Бояджиев: Тук го има. 
М.Бенчев: И тук го има. Ето го охлювът. 

Значи, ако теглим една права, успоредна в 
случая, тук—колчетата, чак оттук започват? 

Ст. Бояджиев: Ето го откъде тръгва. 
М. Бенчев: Колко сантиметра са това? Това, 

което е тук, да ви обясня ли какво е? Тазът е 
една чиния, костна чиния със шевове, която 
малко като я натиснете, се разпада. Пада и 
покрива костите. И Вие мерите от така 
падналите, е мерете... 

Ст. Бояджиев: Аз тук мерих и ги нарисувах 
моите. 

М. Бенчев: И тогава, ако така измерите, ще 
разберете, че коляното на снимката е точно на 
границата на пръстта. 

Д. Овчаров: Той мери точно откъдето тряб-
ва. Това ябълката ли е? 

М.Бенчев: Не, разбира се, че не. 
(Реплики) 
Д. Овчаров: Какво? 
М.Бенчев: Вие сте много далеч. Ябълките 

са отзад, в таза. Защо ми говорите такива 
работи? Вие не разбирате от анатомия. Чинията 
и ябълките се падат отзад. Тя не се вижда 
ябълката. 

Ст. Бояджиев: Този таз е много разплут. 
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Той е наистина съвсем повреден. Така че тая 
точна анатомическа картина не пасва за него. 

М.Бенчев: Искам да ви обясня. Има един 
голям луфт — двуглавия мускул тук. Най-
силният двигателен мускул в човешкото тяло. 
Той се хваща за бедрената кост тук по един 
много изявен ръб, костен. Този ръб ще го 
видите. 

Ст. Бояджиев: Ето го тук. Знам аз. 
М. Бенчев: Ето го ръбът. Тук, който е като 

сянка. Ето го тук. Този ръб Вие ми сочите. 
Нагоре продължава много. Този ръб е тук. 
Следва гърбица. Следва още—ябълката, тя е 
вътре, тук е тя. 

Ст. Бояджиев: Аз съм мерил оттук. 
М.Бенчев: Нещо не ви излизат сметките. 

Тогава трябва да го смъкнем с 15ст надолу. 
Ст. Бояджиев: Още основата не е вярна. Аз 

мерих вчера освен Бобчевите истории, които 
той ги прави вярно. Оттук до тук е 53 ст. След 
това следват 38 ст, вече котирано от Бобчев — 
там се вижда. Дай да ги сложим къде са точно. 
По снимката нашата дупка или скелетът 
трябва^да лежи между двата, т.е. трябва да 
лежи тук някъде и тук някъде. 

М. Бенчев: Ние така го слагаме. 
Ст. Бояджиев: А, не. Повече. 
М.Бенчев: Ето го метърът—1 т. 
Ст. Бояджиев: И сега тук трябва да 

сложим едно 33 ст. 
М. Бенчев: Не променя с нищо нещата. 

Пада върху античната стена и положението е 
пак същото. 

Ст. Бояджиев: На снимката излиза малко 
така. 

Акад. Н. Тодоров: Какво променя по съще-
ство? 

М. Бенчев: Нищо. 
Ст. Бояджиев: А защо тогава? Кое е лъжата? 
Н. Мушанов: Аз заявих още в своето изказ-

ване, че снимките не могат да дадат ситуация-
та, тъй като има силно перспективно скъся-
ване. И обективът не е нормалният, 50, а е 
специален. 

Акад. Н. Тодоров: Става въпрос възможно 
ли е да има колове в тази антична стена? Аз 
това искам да се изясни, защото тук падат в 
античната стена дупките. 

Н. Мушанов: Защо ще трябва да я укрепват, 
когато тя лежи върху античната стена? 

М. Бенчев: Нали казахте, че е укрепителна? 
Ст. Бояджиев: Ама вие влизате с двата 

крака в случая, ако античната стена е разбила 
това. Значи тоя труп е лежал под... 

М. Бенчев: Да, Бояджиев, аз влизам с двата 
крака, но ние не твърдим това, а Вие го 
твърдите. 

Аз искам да Ви обясня вашите грешки, 
които Вие казахте, че от бързане са станали. Не 
са от бързане, другарю Бояджиев. 

В тази обстановка Вие винаги слагахте 
скелета ето така. 

Ст. Бояджиев: Как ще го сложа тук? 
Д. Овчаров: Сега стигаме до въпроса: нека 

Бенчев да изложи своята теза. 

Акад. Н. Тодоров: Да изложи вече своята 
теза. 

Д. Овчаров: Как вижда скелета? Джингов, 
махни тоя Дневник. Стига вече. Тоя Дневник 
така сте го водили... 

Акад. Н. Тодоров: Вие не можете да се 
основавате на собствения си Дневник, след 
като стигнахме тук и има вече други данни. 

Г. Джингов: Един момент. Монолитният 
камък на престола, на трапезата, идва малко 
косо на зиданата част от престола—северо-
изток, югозапад. Следователно той не е така, а 
е ей така. 

М.Бенчев: Браво, Вие доказахте нашата 
теза. Благодаря Ви. Това е единственото. Личи, 
че имате логичен ум. Това е генералното. 

Д. Овчаров: Джингов, много говориш. Мно-
го обичаш да говориш. 

Акад. Н. Тодоров: В хода на работата се 
видяха възможности, че едно поставяне на 
един такъв макет да речем, подпомага. 

Ст. Бояджиев: Аз имам чувството, че е 
малко по-нагоре. 

М. Бенчев: Искам да ви припомня нещо — 
един единствен човек, който е измервал 
разстоянията между коловете, е Бобчев. И това 
е било негово задължение, това е архитектурен 
елемент. Между тях твърдо има по 20 ст. 

Недейте да ги местите. Ако вие срещу този 
документ покажете някой друг, аз съм готов 
да... Но покажете документ, а не предположе-
ния, 20 ст. 

Д. Овчаров: Във връзка с 20-те ст. Поглед-
нете къде е отворът. Той се вижда много 
хубаво и е вертикално заснет. 

Глас: На какво разстояние се набиват 
пилотите? 

Д. Овчаров: Абсолютно неориентирано. 
Могат да се набиват на 5ст, могат на 10 и на 
15ст. 

Н. Мушанов: На 5 може, но не един до друг. 
Д. Овчаров: Никой не е казал. 
Г. Джингов: То няма смисъл, не е логично. 
Д.Овчаров.Нж не сме ги слагали един до 

ДРУГ- 
Акад. Н. Тодоров: Ясно. Сега Бенчев да 

изложи вече тезата си. 
М. Бенчев: Вие на това ли се спряхте, че 

това е положението? 
Акад. Н. Тодоров: Джингов се спря така и 

даде това очертание на макета. Преди малко 
вие теглехте нататък, Бояджиев. Джингов 
предложи насам, с оглед на котовото разполо-
жение. Аз коригирам. Все пак той е очевидец. 
Може и Бояджиев—и той е очевидец. Другото 
е въпрос на тълкуване и на логика. 

М. Станчева: Моето впечатление е, че също 
беше косо, че е положението на Джингов. 

Д. Овчаров: Наистина, изток-запад. То се 
вижда. Изместено е от оста изток-запад. 

М. Бенчев: Сега общо взето какво отпадна и 
какво стана? Отпадна възражението, че скеле-
тът е успореден. Отпадна... Не, беше записано 
и  го  има  и  в  документа.   И   какво   друго 
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отпадна? Отпадна възражението, че скелетът 
опира с главата си почти до камъка. 

Д. Овчаров: Не опира! 
М.Бенчев: 20 сш. Преместете го тогава. 
Д. Овчаров: Няма да го местим ние. Ние 

чакаме вие да покажете. 
М. Бенчев: Аз в момента ви задавам на вас 

въпрос. Това беше само първият въпрос. Ние 
имаме още 9, които трябва да свърша. 
Генерално вие трябва да дадете отговор. 

М. Станчева: Да се съкратят част от думите 
на др. Бенчев, защото говори много думи. Да 
говори по-кратко, по същество. 

Ст. Бояджиев: При всяко положение трябва 
да тикнете тия крака някъде. 

Д. Овчаров: Ама чакайте. Точно това ча-
каме ние, да видим. За нас това е положението. 
Дайте вашето положение. 

Н.Мушанов: Може ли този кол да бъде 
забит върху античната стена? 

Д. Овчаров: За това ще говорим после. 
Н.Мушанов: Да се уточни възможно ли е 

това? 
Д. ОвчаровТПосле ще ви кажем. Може да го 

изтеглим и по-нататък. Кажете Вие сега. 
М.Бенчев: Др.Тодоров, мога ли да попи-

там нещо? Аз поисках думата от Вас да ми 
бъде дадена, за да задавам въпроси. Дадено ли 
е правото на Овчаров да отмени даденото ми 
право да задавам въпроси и да ме задължи да 
се изказвам? Не съм свършил с въпросите. 

Акад. Н. Тодоров: Все пак той иска да 
провери вашата теория по този начин. 

Д.Гергова: Нещо да добавя. Ако той иска 
да докаже нашата неправота чрез своя метод, 
нека той да нанесе по нашите данни скелета, 
както той смята, и да докаже, че не е вярно. 

Акад. Н. Тодоров: Точно това той иска да 
направи и Джингов му дава това разположе-
ние. Първият вариант е по Джингов. 

М.Бенчев: Аз не съм съгласен с така 
поставения въпрос... 

(Оживление, реплики.) 
Акад. Н. Тодоров: Така или иначе Джингов 

уточни наклона. 
Г. Джингов: Приблизително. 
Акад. Н. Тодоров: Приблизително. Това 

влиза обаче в противоречие с други данни. 
М. Бенчев: Това са документи, които ще ни 

трябват утре. И затова е срещата. 
Д. Овчаров: Др. Тодоров, преди да отгова-

ряме на другите въпроси, искам да Ви кажа, че 
ние търсим положението по два фактора. 
Единият е снимките. Доста несигурен, разбира 
се. Той показва така. И вторият — това са 
мерките на Джингов, които ние не знаем, за 
съжаление, откъде са взети. Допускаме вариан-
ти, че са взети от банкета със спускане на отвее 
или от тази стена. Така че това не е наше 
последно... 

Акад. Н. Тодоров: Не говоря последно. За-
сега един от вариантите. 

Д. Овчаров: Явява се противоречие с тези 
колове, разбира се, можем да го изтеглим... 

Акад. Н. Тодоров: Затуй сме сложили един 

вариант, за да се види. Ако тоя вариант не 
разрешава въпросите... 

Д. Овчаров: Засега ние излизаме с тоя ва-
риант и искаме да видим другия вариант. 

М. Станчева: Моля ви се, това не е игра със 
скрити карти. 

М.Бенчев: Тепърва ще ви усложнявам 
живота с много въпроси. 

(Оживление, реплики.) 
Н.Мушанов: Напротив, др.Станчева, кар-

тите са открити. На масата има коз-вале. 
Д. Гергова: Добре, нека да го чуем тоя коз. 
Акад. Н. Тодоров: Въпросът е такъв: разкри-

ват се известни противоречия, които ще ни 
накарат да се замислим. Сега, например, днес 
за пръв път приехте отвеса, че може оттук да е 
измерено. По-рано не го казвахте. 
Г. Джингов: Отвеса не го включвайте. 

Ст.\Бояджиев: Аз не го приемам това. Аз 
приемам, че евентуално може да отиде малко 
по-нагоре. 

М. Бенчев: Чакайте, нека си стои. Аз все пак 
държа да уточняваме докъде сме стигнали, за 
да мога да продължа в крайна сметка. Значи 
отпадна твърдението, че главата е на 20 ст от 
мергела, а почти допира мергела. Това е 
първото положение. Второто положение... 

(Оживление, реплики.) 
Акад. Н. Тодоров: Сега това се гледа. Не 

може да се измести. Ние гледаме това. Тялото 
в случая е така, както Джингов го е предложил 
тук — по чертата. Можем да го изтеглим 
надолу, можем да го изтеглим нагоре, ако 
искате да се коригира. Или вие го коригирайте. 

Затова дайте да видим сега противоречие-
то. Вие разкривате всички други видове 
противоречия и когато тук противоречието 
идва, че не може да има колове, спирате. 
Недейте спира. 

Ст. Бояджиев: Като архитект казвам, че не 
можем да ги забием тук. Нека той да 
предложи. 

Акад. Н. Тодоров: Няма да предложи. 
Значи не може. Той не може. Той констатира, 
че този вариант не се връзва. Сега по-
нататък. .. 

Ст. Бояджиев: Ясно, не може. 
М. Бенчев: Аз констатирам просто докъде 

сме стигнали. Значи нашата констатация е, че 
главата не е на 20 ст от мергела, а лежи почти 
до самия мергел. Първи пункт. 

Д. Гергова: Това не е доказателство. 
М. Бенчев: Не, просто принципно. Николай 

Хайтов точно това твърди в неговата записка, 
значи основният пункт — според мен, може да 
се смята, че има решение. 

Ст. Михайлов: Това не е вярно. Това тряб-
ва да се измести нататък и насам. Един метър 
трябва да има. 

М. Бенчев: Къде? Да, разбира се. Прав сте. 
Точно 1,02 т. Ето ги мерките. Аз съм направил 
система за мен. Точно 1,02 т. 

Ст. Михайлов: От банкета. 
М. Бенчев: От какъв банкет, никога не е 

било от банкета. 
Ст. Михайлов: Точно така е. 
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М. Бенчев: Ами че то ще отиде и ще удари в 
олтара и никой няма да може да мине покрай 
тая маса. 

Ст. Михайлов: Няма да удари. Не е вярно 
това. Мястото не е точно определено. 

М. Бенчев: Има една единствена кота. 
Г. Джингов: Но аз съм отразил, че трапеза-

та е изместена от оста на сградата и съм казал 
в каква ос върви. 

М. Бенчев: Малко кривичко така. 
Г. Джингов: Не съм го мерил с инструмент. 

На око—така съм работил. С дървен метър, 
бележник и молив. 

М. Бенчев: Аз в момента искам да задам на 
др. Овчаров още един въпрос, да се изясни 
просто, за да знаем, да го считаме за валиден 
или невалиден. Двата кола, които се забиват в 
античната стена. От тях няма смисъл, вкл. и от 
третия, /защото на античната стена лежат 
плочи. Вие ми направихте една забележка, като 
казахте, че дупката е над плоча. Аз ви казах: 
На няколко камъка. А Вие казахте: Не, една 
много голяма плоча. 

Д. Овчаров: Плоча не съм казал. 
М. Бенчев: Камък. Тук да забивате колове в 

античната стена, няма смисъл. Камъкът си 
ляга. Значи трябва да се откажем от тези два 
кола, включително и от третия. От този, този и 
този. Къде? Забит в античната стена, на ръба? 

Д. Овчаров: При това положение. Аз не съм 
привърженик именно на това положение на 
скелета. 

Акад. Н. Тодоров: Това ще се пише като 
втори вариант. 

Г. Джингов: Преди това обаче искам да 
проверя котата на 102-та ст. 

М. Бенчев: Др. Джингов, Вие я имате вече. И 
още на две места я има фиксирана. И това е 
достатъчно. 

Н.Мушанов: От тухлената база, която е 
55 ст, мисля. Не от колонката, а от тухлената 
база. 

М. Бенчев: Вие имате една друга мярка—60 
и 52 от ъгъла към античната стена. Тя 
потвърждава този кота. 

Г. Джингов: Къде съм я дал? 
М. Бенчев: Към античната стена сте мерили 

колко стърчи и след това какво е разстоянието. 
Фактически имаме много благоприятния слу-
чай, че веднъж Бобчев я е измерил от оста, а 
Вие сте я измерили от ъгъла. Долу. А има и още 
доказателства. 

Д. Овчаров: Беше ми зададен въпрос. Искам 
да разбера тези две действителни дупки—за 
тези вече аз не знам. Аз казах, че тези са 
фиксирани. Те са само записани от Джингов. 
Тези две дупки какво биха могли да поддър-
жат? Те биха могли да поддържат стената, 
биха могли да поддържат банкета. Ако отидат 
в стената, не е логично. Тук ще търсим дупки 
за банкета, а тук няма да търсим. Изтеглям 
насам. Тогава става съвсем логично. Тези две 
дупки — сега дали малко насам, малко 
насам... Носят не банкета, а носят една 
укрепителна стена, която тук я няма. Тя е  

разрушена ето тук някъде. Опорната стена. Ето 
това положение според мен е приемливо за 
скелета. И направеното на снимката. Имайте 
предвид, ето на снимката къде е. Ето ги тези 
ръбчета. И на снимката е така. 

Ст. Михайлов: Точно така. 
Акад. Н. Тодоров: Значи очертайте втория 

вариант. 
Д. Овчаров: Чакайте, моля ви се. Въпросите 

се задават към мен в края на краищата. 
Акад. Н. Тодоров: Бояджиев, не се бъркайте. 
Ст. Бояджиев: Помагам бе, помагам. 
М. Станчева: Не помагаш. 
Акад. Н. Тодоров: Не помагаш. 
Д. Овчаров: Сега аз търся логиката на 

нещата. Аз имам две дупки и търся какво са 
крепели тия дупки. Той ги е видял. Откъде ги е 
видял? Търся гледната точка. Той е стъпил тук. 
Ето го, фотографът е стъпил отгоре на този 
издаден ръб. И е снимал. Снимал е малко по-
насам, разбира се, и е хванал само половината 
от дупката. Ние трябва да предположим 
непременно, че това е цялата дупка, тъй като 
тя се вижда на снимките, направени от 
обратната страна. Следователно тази и тази в 
настоящия момент, за мен, трябва да бъдат 
извън. Аз се абстрахирам от тези дупки. Те са 
видяли някакви дупки или не са видяли — това 
не е същественото. Съществени са тези две 
дупки, които ние виждаме и които аз съм 
видял на снимка и в описанието. Търся логика-
та. Това нещо е логично да поддържа укрепи-
телната стена. Насам как е било подбивано, 
какви са били коловете и т. н. на носещата 
стена на абсидата, ние не знаем. 

М. Бенчев: Тоя кол според Вас има ли 
логика? Само Ви питам. Не е от съществено 
значение — да се забие на 2ст от солидна 
каменна стена? 

Ст. Бояджиев: Той е забит по време на 
строежа на абсидата. 

Д. Овчаров: Има. Когато се строи абсидата, 
може. Може да се забие. 
М. Бенчев:   Да,   нали   трябва   да   легнат 
камъните, за които говорите. (Реплики) 

Д. Овчаров: Мисля, че това е нормално 
положение. 

Акад. Н. Тодоров: Очертайте втория ва-
риант. 

Д. Овчаров: Не го чертайте още. Още малко 
да помисля, защото търся. Нали мен ме питат. 

Акад. Н. Тодоров: Очертайте го с пунктир. 
Д. Овчаров: И не целия, разбира се. Мен ме 

интересуват контурите. 
Акад. Н. Тодоров: И главата горе да се 

направи, и тук около крайниците. 
Д. Овчаров: Това не са. Това е мека тъкан. 
(Реплики) 
Н. Мушанов: Ако има погребение, трупът е 

бил първоначално с тези форми и очертания. 
Д. Овчаров: Ако е имало, но ние казваме, че 

няма. 
М. Бенчев: Е, как да няма? Нали скелетът е... 
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 М. Станчева: Ама ние смятаме, че е преди 
построяването. 

Д. Овчаров: Продължавам по-нататък. При 
това положение е твърде логично: допускам 
една деформация на снимката. Начертахте ли 
го? Сложете го сега, за да разсъждавам. 
Сложете го, както беше. Допускам, че тази 
глава не е била тук. При това положение 
отчитам следните неща. Отстоянието на чере-
па. Той тук е начертан, имайки предвид цял, а 
той е бил смачкан.  И Джингов,  когато 
мери—това е основата. От тая основа тук 
има 20 ст при един смачкан череп. Това ми 
отговаря. Аз сега търся логиката. 

Н.Мушанов: Всички търсим логиката. 
Д. Овчаров: Аз търся за себе си. А като я 

намеря за себе си, вие ще я приемете или няма 
да я приемете... 

М. Бенчев: Почти ще я приемем, както е 
тръгнало. Още малко. 

Д. Овчаров: Радвам се. При това положение 
горната част на бедрените кости лежи на 
мястото, където е била някога подпорната 
стена. Те достигат до основата. Ето я основа-
та. Това е основата на абсидата. Те достигат 
дотук и оттук — хайде дайте, и аз ще драскам. 

М. Бенчев:  По-леко. 
Д. Овчаров: Нищо, ще си направите друго. 

И оттук нататък влизат в зида. При това 
положение тези два кола имат логика. Те 
излизат извън античната стена, която ще 
премине ето тук. И забиването на тези колове 
тук има логика, а тук няма. И туюне може да се 
търсят. Насам ще ги търсим разгънати. 

Вземам разстоянието от стената. Това е 
мазилката. Основи на абсидата. Ето я и търся 
дълбочината. Тука е 60 ст. Искам да ги намеря 
тези 60 ст в зида. Според мен махнатият 
камък—да го сложим тук или да не го 
сложим, е 20 ст. Това е падналият камък. 

М. Бенчев: Вие нали казахте, че по снимки 
не може да се мери. Нека да не мерим.  

Д. Овчаров: Ние преди малко допуснахме, и 
Хайтов дори, като говорихме: нека бъдат 20, 
каза той. Нека бъдат 25. Ето ще сложа 25 ст. 
Аз търся останалите 35 ст. Търся ги и затова 
искам да ми кажете сега Вие. 

М. Бенчев: Моля да се има предвид, че 
меренето, което Джингов е правил, отпада, че 
не е взето от стената, а е от пейката. 

Акад. Н. Тодоров: Логиката е такава. И 
Ст. Михайлов казва, че е така. 

Ст. Михайлов: Така е. 
М. Бенчев: Така ли е др. Джингов? 
Ст. Михайлов: Той не е определил. Той 

просто е казал от стената, без да конкретизира. 
Акад. Н. Тодоров: Разбираме, че е от тук. 
Г. Джингов: Писал съм „от зида". 
Н. Мушанов: Значи не от стената, горе, а от 

зида. 
Д. Овчаров: Няма да местите. Аз съм 

очертал вече предположението си. Имайки 
предвид, че и аз също боравя с несигурни 
факти, както и вие. 

М. Бенчев: Аз засега предлагам следното 
нещо: предложението е, че метърът е взет от 

пейката.   Да  се  има  предвид,   че  Джингов 
категорично каза, че не е така, а е от стената. 
Ст. Бояджиев: И аз казвам от стената— 
въз основа на снимката. 
Г. Джингов: Това съм писал—от зида. Не съм 
писал стена... Не съм писал банкет. Писал съм 
от зида. Тълкувайте го, както искате. 
М.Бенчев: Тухленият е горе, високо. Ст. 
Михайлов: Не е категорично. Той казва от 
зида, без да определя. 

Г. Джингов: Не се определя точно. 
Д. Овчаров: Една съществена забележка. 

Сега ми дойде на ум. Това е нивото на стена-
та горе, но Джингов мери при основите, които 
излизат навън. 

М. Бенчев: Ето с това излизат. Ето аз съм ги 
нарисувал камък върху камък, камък по камък. 
Бъдете спокойни. От 6 до 7 ст се движат. 
Добросъвестно съм го направил. 

Д. Овчаров: Аз повече няма да говоря. 
Искам да ми се отговори: къде се губят краката 
навътре в зида? 

Ст. Бояджиев: Това е въпросът. 
М.Бенчев: Значи по принцип решихме, че 

мярката е взета от тухлите и че записаното от 
Джингов в Дневника не е вярно. 

Г. Джингов: Аз не съм казал такова нещо, 
защото аз мога да кажа, че тази мярка 102ст 
не е вярна. И аз нея поставям под съмнение. 
Защо? Ще си помисля и отговоря, след като 
прегледам внимателно всички заснемания на 
Бобчев. Аз поставям Г02ст под съмнение. Вие 
поставяте моето 100 ст. 

М. Бенчев: Джингов, аз нямам нищо против 
тези 102 ст. Тази пейка въобще да я махнем. 
Ние в момента говорим колко излиза скелетът 
от стената. Тази пейка дали я има или я няма, 
или е изтеглена нататък, даже с един метър, не 
касае нашия спор в момента. 

М. Станчева: В Дневника Джингов казва 
„зида", а сега го тълкува стената на абсидата. 
В Дневника е казано „от зида". 

М. Бенчев: А къде има зид? Две тухли за зид 
ли ги считате? Две тухли горе високо. Високо 
са, на 70 ст. 

(Реплики) 
Вижте, един ред тухли и още един ред 

тухли. Две плочки горе високо. Сега става 
ясно, че е мерено. Те стърчат напред с 25 ст. Че 
е мерено именно от тях. 

Ст. Бояджиев: Не е мерено от тях. Не е 
мерено от тях, защото... Чакайте и аз да кажа 
нещо. 

Акад. Н. Тодоров: Ти участвал ли си? — Не. 
Участвували са Джингов и Ст. Михайлов. Ст. 
Михайлов казва да, Джингов не оспорва. Дай 
да вървим по-нататък. 

Ст. Бояджиев: Аз искам да покажа сним-
ките, които показват, че в тоя момент, когато е 
правена снимката, няма... 

Акад. Н. Тодоров: Вижте какво, оказа се, 
че снимките не решиха въпроса. Не решиха на 
този етап, защото вие ги тълкувате по един 
начин, те ги тълкуват по друг начин. Затова 
почваме с тоя материал. 
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Д. Овчаров: Ама тия снимки ние ги тълку-
вахме досега еднакво. Търсехме мястото на 
тези... 

Ст. Бояджиев: Няма го стъпалото оттук 
нататък. Само това е запазено тук, тук е 
разрушено. Какво искате повече? Ето го. В 
момента, когато е правена снимката, стъпа-
лото е запазено, само това. Тук го няма. Той е 
мерил от стената. 

М.Бенчев: Е, тогава трябва да местим 
скелета отново. 

(Реплики, оживление.) 
Г. Джингов: Трябва спокойно да преценя. 
Ст. Бояджиев: Имаме налице разногла-

сия—дупките, имаме и липсата на банкета. 
Н. Мушанов: Важното е кога са мерени тези 

ЮОст. Преди свалянето на банкета или след 
това? Затова питах за датата! 

Ст. Бояджиев: Аз това нещо не го приемам. 
Приемам само наличието на дупките на 
фотографията, липсата на банкет. 

Акад. Н. Тодоров: Ще дадете свой вариант. 
И ще го подкрепите с данни. Време е да дадете 
своя вариант. 

М.Бенчев: Ще го дам, само един последен 
въпрос. Тук Джингов по повод на въпроси 
каза: мерете 1т, ЮОст буквално му бяха 
думите, и това, което се вижда. Няма друго. 
Нека да ни е ясно, че единият метър е тук. 
Има известни противоречия с така поставения 
скелет. Генерални противоречия. А единстве-
ният жив човек фактически, който най-точно 
засега обяснява нещата и бих казал в общи 
линии доста честно, е Джингов. Аз на него 
мога да вярвам. Вашето са разсъждения. Както 
и моите. 

Д. Овчаров: Добре. 
Акад. Н. Тодоров: Ясно. Нека Джингов сега 

да каже точно. 
Г. Джингов: Да се има предвид и нещо 
друго, че разкопките са процес. Ние откриваме 
на  30-ги  и  аз  отбелязвам   ЮОст  от  зида. 
Продължаваме да разчистваме. Следователно 
ние тук чоплим, доколкото можем. 
Н.Хайтов: Не така, на 31 май. Г. Джингов: 
На 31, добре. Искам да кажа, че това е един 
процес, така че ние тук копаем в олтара.   Сега   
да   не   ровя   в   Дневника,  да уточнявам.   
Ние   копаем   в   олтара,   махаме пейката, 
откриваме тук купчината кости, ето някъде 
тук—самотният череп,   дето   сте   го 
нарекли—на 30 или на 31-ви. Значи откриваме 
него и се установява, че са кости от череп. 
Тогава махаме стъпалото—на 8 юни. Тогава 
пиша: махаме стъпалото. Тоест, ние махаме в 
тая част, а не тук. Тук го няма. Н. 
Мушанов: Тук е вече махнато. М. Бенчев: 
Къде махате? Г. Джингов: Тук. В Дневника е 
така. Тук, в тази част, където откриваме черепа, 
самотният череп. 

М. Бенчев: Аз ще ви покажа една снимка и 
вие ми обяснете, как може да го махнете. То 15 
години след това съществува. Ето го на 
снимката. 18 години след това. Ето ви този 

въпросен банкет, който е широк точно толкова, 
колкото го установихме. Върху него лежи 
единият ред. Ето го. Това е стъпалото. И тук 
върху него има само една тухла, която се 
вижда и на другото — ето на тази снимка. Има 
само една и тя е точно тук. Две—една върху 
друга. Ето. Ето го и камъкът. Оттук почват 
тези плочи. Това е масивен банкет — 2 кубика 
камъни. Аз съм ги изчислил. В дясно Вие не 
може да ги махнете. Защото тук си стоят 18 
години по-късно. 

Ст. Бояджиев: Не, той може да каже и това. 
Г. Джингов: Трябва спокойно да огледам. 
Акад. Н. Тодоров: Стига вече въпроси. За-

почвайте вече вашето изложение, за да се види 
и да могат да получат съответна аргумента-
ция. 

М. Бенчев: Аз имам още въпроси, но щом 
казвате. 

Д. Овчаров: Стига с тия въпроси. Кажете си 
мнението. 

М.Бенчев: Ама те не ви харесват, естест-
вено 

Д. Овчаров: Това с въпросите знаете ли 
какво е? Това е мъгла. 

Г.Колев: Те ви направиха на нищо. 
(Оживление, реплики.) 
Д. Овчаров: Вие започнахте изказването си с 

дупката и сега ще завършите с дупката. Да я 
видим. 

7". Колев: Да, ама Вие вкарахте коленете в 
зида... 

(Оживление, спорове.) 
Акад. Н. Тодоров: Недейте спори. Изчакай-

те малко да ви се отговори, пък след това.  
М. Станчева: Може ли най-после да чуем? 
М. Бенчев: Аз ще го моля за следното нещо. 

За да докажа всъщност това, което ще покажа, 
в момента ми трябва много време, за да 
тръгна по чертежите. Затова сега, застраховам 
се, като ви казвам: Това, което ще сложа в 
момента, е точна възстановка на дупката, 
която Бобчев е направил на чертежите си. Това 
в момента. 

М. Станчева: Значи другите трябва в крат-
ко време да успеят, а Вие не можете. 

М.Бенчев: Ето ви парчето, което съм 
отрязал, ето тук. Също, вашият крак минава 
точно тук. Същото положение. 

Д. Овчаров: Не, чудесно е. Вие говорете, аз 
няма да ви преча, за да печелим време. 

М. Бенчев: Аз ви обяснявам. Аз имам 
много, но ще започна от нула, за да ви обясня. 
Аз в момента ви слагам чертежа на Бобчев — 
единственият документ, който е показал дуп-
ката. И това му е било служебно задължение. 
Той е единственият, който е трябвало да го 
прави. Е, значи, аз го илюстрирам... Ето даже 
без да закачи античната стена. Ето го. На 
същото разстояние, както там вие го сложихте. 
Там разлики нямаме. И всичко влиза. 

Д. Овчаров: Ще видим сега дали е на 
същото разстояние. 

М.Бенчев: Става въпрос от мергела. От 
мергела говоря. 
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Д. Овчаров: Я го дръпнете малко още назад 
така. Малко го дръпнете. 

М. Бенчев: Искам да кажа само едно нещо. 
Това положение може да се засече по много 
начини и да се докаже, че е такова в чертежите 
на Бобчев. Това, че той е нарисувал едно към 
кесим скелета,\е ясно. Той обаче е направил 
едно точно архитектурно заснемане. Скелета 
го е нанесъл даже без да го мери. Това е ясно. 
Но ние в тая обстановка, ако поставим скелет 
1,72ш, той ще си легне абсолютно на мястото 
и няма да има никакви възражения. Това е 
повече от ясно. От снимките е пределно ясно и 
се вижда много добре това, което Николай 
Хайтов няколко пъти показа—как рамото 
опира мергела в ъгъла и камъните, които са 
подзид, леко лежат под него. 

Др. Овчаров много го оспори, като каза, че 
това не е възможно—къде там е отишла 
главата. В момента главата е само 2ст по-
изтеглена нагоре от разположението, което Вие 
сам предложихте. Значи и това може да се 
приеме като абсолютно вярно. 

Котата 1 т абсолютно като с гвоздей се 
заби на пейката, на зида на пейката. Следва-
щата измерена кота си легна точно на 
античната стена фактически и така, както-е 
нарисувал Бобчев дупката, краката идеално се 
побраха в нея. 

Д. Овчаров: Както го е нарисувал Бобчев — 
това го казахте хубаво. По-нататък. 

М. Бенчев: Както го е начертал. Това е 
единственият документ. 

Д. Овчаров: Добре. Не е единственият 
документ — имаме стена. 

Акад. Н. Тодоров: Какво оспорвате сега? 
Д. Овчаров: Сега ще ви кажа. Бобчев го е 

нарисувал—по това не спорим. Казваме, че 
Бобчев грешно го е нарисувал и я търсим тая 
дупка в стената. 

М. Станчева: Няма я в Дневника, няма я на 
снимките. 

Акад. Н. Тодоров: Това представят друга-
рите по отношение на дупката. Това е третият 
вариант. Остава да се види възможността, но 
така или иначе недейте смесва Бобчев-Небоб-
чев, защото има данни от различен характер. 
Както виждате, тук и на Джингов се прави 
корекция. И вие правите корекции. Измествате 
чак дотук или нагоре и надолу. Така че ние тук 
разсъждаваме по една логика, въз основа на 
определени данни, които могат да бъдат 
подложени на корекция, за да видим сега 
доколко това е основателно. Моля за аргумен-
ти и контрааргументи. 

М. Бенчев: Ако трябва да го докажа това 
положение, ми трябва много време по черте-
жите. Но мога да кажа това нещо: при тази 
ситуация в чертежите на Бобчев — ето го 
чертежът, фактически големият камък отгоре, 
който той рисува — това е камъкът, който се 
вижда и на снимката, сами виждате — краката 
фактически лежат на едно ниво, което е 
26—27 ст, точно както Овчаров го изчисли, и 

стъпалото на един човек с височина 1,72т е 
точно толкова. Той ги е сложил малко накло-
нени. 

Показал е, че тези пилоти — по нещо той е 
могъл да съди за тях — има един камък, вижте 
го тук. Той навсякъде присъства. Това камъче, 
върху което лежат краката на погребания. Той 
го маркира и в разрезите си, и навсякъде. Аз 
съм го маркирал жълто там. Това говори, че 
той е видял онази плоча или отпечатък от нея 
на нивото, на което са легнали тези крака. То-
ва ниво е истинският завършек на абсидната 
стена, долу. С 25 ст по-надолу. 

Това, което се вижда на снимките като 
амбразура, отвор, фактически е било запълне-
но, както Овчаров сам каза, с един голям 
камък. Един много голям камък. 

Това ще рече—нека да уточним следното 
нещо. Пилотите са укрепително средство. Те се 
набиват. Остават в пръстта като укрепителен 
елемент. Но е допустимо те да стърчат малко 
над терена, около тях да бъдат набити камъни. 
Нали това е също вид строителна техника и тя 
се прилага. Върху тях вече да се похлупят 
плочите с малко хоросан и да се започне 
строителството. 

Затова, когато Мушанов отива и почва да 
вади отдолу, той открива плочи с отпечатани 
пилоти. А всичко друго се вади много лесно и 
пада. Това ще рече, че така заснетите от Бобчев 
височини на пилотите, които ги е пренесъл 
много професионално отгоре... Всеки пилот, 
който ние имаме тук маркиран, си отива на 
мястото. Досега се спореше, че тези пилоти, 
въпросните, са пилоти, излизащи отпред. Ето, 
те си излязоха отпред. Дойдоха си на мястото. 

Д. Овчаров: Тези ли? 
М. Бенчев: Да, ето ги. Единият между 

краката, другият по отсам. Ето още един. 
Д. Овчаров: Къде при краката? 
М. Бенчев: Ама аз ви казах. Мярката на 

този скелет нанесена ли е? 
Д. Овчаров: Кажете ми в долната част или 

в горната? 
Н. Мушанов: Това не е чертеж. Това е скица. 
Ст. Бояджиев: Ама да сбъркаш оттук 

дотук на скица... 
Акад. Н. Тодоров: Мястото на пилотите 

оспорвате ли? 
Д. Овчаров: Оспорвам го. 
Акад.Я. Тодоров: Къде са точно? 
Д. Овчаров: Ето ги пилотите тук. На 

Бобчев. 
Акад. Н. Тодоров: Добре, значи тях не ги 

оспорвате. 
Д. Овчаров: Не ги оспорвам. Забележете, аз 

не оспорвам. Аз питам. 
Акад. Н. Тодоров: Добре, скелетът не 

играе роля сега. 
Д. Овчаров: Играе. 
Акад. Н. Тодоров: Не играе роля. Ще играе 

в случая че дупките ще се... 
Д. Овчаров: Ето ги дупките. 
Акад. Н. Тодоров: Отговарят ли тук? Затова 

става въпрос. 
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Д. Овчаров: Вярно е. 
Акад. Н. Тодоров: Край. 
Ст. Бояджиев: Не е край. 
Акад. Н. Тодоров: Много скици са правени и 

ние ги оставяме настрана. Имаме конкретния 
случай сега. Вие сами ги поставяте по-нагоре. 

Д. Овчаров: Когато Бобчев е чертал това 
нещо, той се е ръководил от архитектурните си 
понятия. И той не може да допусне грешка при 
поставянето на пилотите, защото е архитект. 
Той поставя този и този тук. Приемаме, че тези 
двата са тук. Обаче той ги поставя при гле-
зените. 

Акад. Н. Тодоров: Вижте какво, това е втори 
въпрос. Да се абстрахираме от скелета и да 
гледаме конкретната теза. Това е съществе-
ното. Ние търсим сега да възстановим (факти-
те — б.р.), а не Бобчев какво мисли. Ние не 
правим анкета на Бобчев, не правим анкета на 
Джингов. 

Д. Овчаров: Добре. Но той повтаря положе-
нието на Бобчев и аз търся логиката. 

Акад. Н. Тодоров: Все пак приемате това 
нещо като мен — той не върви по скицата на 
тялото, а върви по скицата на пилотите. 

Г. Джингов: Като махнем скелета, какъв 
въпрос имаме. 

Акад. Н. Тодоров: Ние го поставяме, Джин-
гов. Не го поставяме по скицата на Бобчев. Не 
го поставяме по твоята скица. 

Или нямате логика, тогава и аз се учудвам, 
или имате логика. Ние днес поставяме един 
скелет — макет. Тоя скелет поставяме. И 
търсим опорните пунктове. Опорните пунктове 
са това. Не скелета на Бобчев поставяме тук, 
нито ваши тези разглеждаме. Разглеждаме тоя 
скелет — макет. 

М.Бенчев: Продължавам в такъв смисъл: 
установихме, че пилотите са точно на място, 
както е при Бобчев. Това точно съвпада и с 
Дневника, където Джингов ги е маркирал 
абсолютно по същия начин. Моята теза, която 
изложихме, фактически тя не е само моя, на 
всички е — аз даже много късно съм влязъл в 
тези неща, е това: 

Камъкът, за който Овчаров говореше, че е 
изваден, наистина е изваден оттук. Той е лежал 
на върховете на тези пилоти. И след като той е 
изваден, фактически са останали едни дупки. 

Надолу от този камък фактически ние 
нямаме вече строеж. Имаме само груби 
камъни. Но пак повтарям. Самият Овчаров 
призна, че дупката е висока около 25-26 сm. 
Толкова са необходими за краката на един 
среден човек, но това е намеса в нова 
строителна зона. Какво е нова строителна 
зона? 

Цялата тази част нагоре, в която лежат 
краката, цялата част надолу с още 20 сm. И 
няма защо да ми вярвате или не. Геодезичното 
заснемане, което е проверило това ниво — аз 
камък по камък съм го установил, има една 
точка и тя е измерена. Под нея има 15 сm 
фактически ниво. И тогава започва нивото на 
античната стена. Чак тогава. 

Ст. Михайлов: Това е абсолютно невярно. 
М.Бенчев: Това са 35 сm намеса в нова 

зидария. Като казвам нова, имам предвид и 
камъните, които са сложени около евентуал-
ните пилоти. А колкото до дупката, която я 
има, там ще видите много по-голяма дупка. 

Д. Овчаров: Това не. Това го изключваме. 
Това е 1974 г. 

М. Бенчев: Но изхвърлете го, няма значе-
ние. Важното е, че има възможност под тази 
плоча... 

Д. Овчаров: Там има обрушени камъни. 
М. Бенчев: Държа да се отбележи едно нещо 

тук. Ако погледнете остта на църквата и къде 
фактически е разстоянието, където стената на 
абсидата се отделя от нея и увисва в 
пространството — говорим за случая. Увисва, 
все едно, че я няма пръстта, нали, ще разберем, 
че това е само един камък след делителната 
линия, където е забит обтегачът и където 
Бобчев много съвестно... Това му е винаги 
единицата мярка. 

Бобчев ни е дал един неоценим жалон да 
мерим, който вие отдавна трябваше да вземе-
те. Какъв е неговият жалон? 

Той много съвестно е взел целия ред 
камъни. Защо? Защото те завършват с абсо-
лютно права линия, точна линия. Измерил ги е 
и ги е маркирал камък по камък с най-малките 
чакълчета до 4 сm между тях. И в зоната на 
гроба много съвестно и точно ни е котирал и 
дълбочината — дебелината на камъка — 
25 сm. 

Като се ориентираме по тези камъни като 
жалон — аз в няколко чертежа последователно 
ще ги показвам после, когато има възможност, 
аз тръгвам, определям първия край по Бобчев, 
а чрез мерене, определям втория край. 

Искам да ви кажа, че по снимки по принцип 
не може да се мери. Но когато имаме един 
точен цилиндър, чрез перспективна мерна 
точка ние горе-долу можем да се ориентираме. 
Почти точно можем да мерим. 

Ние имаме един точен цилиндър. Перспек-
тива за тази мерна точка много лесно се 
намира. И аз мога да ви кажа, че фотографът, 
който е снимал тази снимка, е стоял малко 
наляво от оста, точно в зоната на дупката. 
Тоест, той е гледал и снимал зоната на дупката 
на височина самата дупка, защото изкопът, 
когато е бил направен по Дневниците на 2 m — 
2,20 m, пише — апаратът точно му е хванал 
гърлото   на   дупката.   Там   съкращения   във 
вертикала не може да има. В хоризонтала 
да — защото е крива. Там ние можем да ги 
мерим с перспективна мерна единица. Така че 
аз съм проверил камъните. 

Д. Овчаров: Ще Ви прекъсна за уточняване. 
Казвате, че отстоянието е 2 m от фотографа? 

М.Бенчев: Не, стои на под, по-дълбок от 
2 m. 

Д. Овчаров: А с какъв апарат, с какъв 
обектив — това е много важно. 

М. Бенчев: Твърде вероятно е да е Цайсова 
оптика с градус от 45 до 50°, нормална оптика. 
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Д. Овчаров: Само широк обектив може да 
хване това нещо. 

Г. Джингов: Апаратът може и да е вдигнат, 
да е завъртян, не оттам, точката да е друга. 

Д. Овчаров: Само широк обектив. Иначе 
деформацията е унищожителна. 

Г. Джингов: В момента казвам, че има и 
други начини. 

М. Бенчев: Апаратът няма да снима тези 
камъни отдолу. Фотографът е стоял в зоната 
на тази снимка. Това ще рече, че тая снимка е 
един страхотен документ, защото ние по нея 
можем автентично да проверим състоянието 
на камъните, макар и 15 години след това, 
макар че много от тях са изпадали. Но този 
ред ние можем да го проверим. Аз дълго време 
мерих, изчислявах и установих, че всичко е 
точно, когато Мушанов съвсем случайно ми 
каза: Бенчев, защо се занимаваш и мериш? 
Ами тоя ред се вижда, аз съм го оставил да се 
вижда, защото аз държа тия неща да се виждат 
като строителство. 

И наистина. Отидох в църквата. Той се 
вижда. Аз го измерих и той още веднъж 
съвпадна. От място. Абсолютно точно. 

Този жалон е верен. Имайки предвид този 
жалон, аз точно определих мястото на дупка-
та. И това, което ви показах, е именно това 
положение. 

Искам да кажа, че, използвайки този 
жалон, отнасяйки го към централната част и 
към геодезичното заснемане, където Бобчев 
спокойно може да е сбъркал тая линия или да е 
драснал по-напред или по-назад, защото мяр-
ката 54 нищо не значи — може да я хване и 
така да я върти, и така — и все да е 54, нали? 
Но геодезичното заснемане тук е вярно. 

Определяйки го, установихме това, че 
зоната на гроба фактически е зона, която 
изцяло виси над античната стена. Фактически 
настрани. 

Ст. Бояджиев: От коя точка тук? 
М. Бенчев: Ето, вижте го. Ето, след първия 

камък. Виси си. Можете да я проверите, да я 
видите като геодезично заснемане и като 
всичко. Което ще рече, че никаква трудност не 
са имали онези, които е трябвало да копаят тук 
и да погребват Левски. Това е мое разсъждение 
вече — дали е вярно или не. Особено като се 
има предвид следното: 

Аз съм говорил с няколко души, които са 
работили в тази църква. Просто от интерес. И 
всички ми казваха: много беше слаб хороса-
нът. Просто по-лесно вадехме камъни от 
стената, отколкото от пръстта. Това е една 
много амортизирана строителна част. 

Г. Джингов: От коя стена са вадени камъ-
ни? 

М. Бенчев: Става въпрос за тези, когато са 
ги сваляли. 

М. Станчева: По време на консервацията, 
когато е подпирана. 

М. Бенчев: Става въпрос, че те падат. 
Г. Джингов: Мушанов каза, че те са падали 

и са вадени камъни и ми показвате снимка, 

след като са падали камъни, на която проекти-
рате дупката. 

М. Бенчев: Може, това спокойно може да 
стане — изваждането на тези камъни. Отдолу 
няма антична стена. Не се иска и кой знае 
какво усилие да се извадят. 

Отделно има един такъв въпрос. Просто, 
ако искате, го разгледайте внимателно. Има по-
точни снимки и ще забележите, че този дренаж 
(аз го наричам дренаж може би неправилно, но 
под дренаж разбирам нахвърляни камъни, 
тухли, каквото дойде, за основи, без свръзка). 
Този дренаж се разпростира силно напред. И 
Бобчев го е маркирал много условно—с една 
къдрава линия. Този дренаж личи тук и в 
него е изгребано едно корито, в което е 
положен мъртвецът — бели камъни, едно ко-
рито, запълнено с пръст около самия гроб. 
Това е активна намеса след строителството, 
след построения вече дренаж за църквата. 

Ст. Михайлов: По същия начин обаче са 
изградени и основите на цялата църква. 

М. Бенчев: Колкото до краката, тук има 
пълната възможност тези крака да се погреб-
ват. Това е повече от ясно. Дали те са били 
вътре или не, е съвсем отделен въпрос. Това не е 
мое задължение. Аз знам само едно. Пръстта е 
била разчистена — малко дотук. Фактически 
съвпадат нещата, които са по снимките при 
това положение. Вие така го сложихте, почти 
при същото положение. 

Или ще рече — тук трябва да се появи, 
разбира се, големият камък, който Бобчев 
навсякъде го рисува. Това е един голям камък, 
който му служи като жалон. Той тук и тук го 
нанася. Ето го. Един голям остър камък и на 
него пише „камъка". На всички снимки той 
личи отляво. Краят му се е показал. Той е по-
късно разкрит и целият камък, това е, а 
тук е горната му част. Това ще рече, че още 
веднъж по този камък ние можем да разберем, 
че в края, където завършва този камък, 
завършват и основите, истинските на абсидата. 

И тук личи. Ето една плътна зидария. Този 
камък лежи надолу. Липсват само един голям 
камък или 2—3, както вие искате, го приемете, 
но това явно е намеса, допълнителна, извадени 
са строителни материали. Защо и как? Нека не 
го коментираме, но са извадени, за да се вкара 
мъртвец. 

Н. Мушанов: Досега говорих май като 
обвиняем винаги, а сега ще ми дадете думата и 
като архитект на реставрацията да кажа някои 
обстоятелства, които може би ще бъдат 
интересни. 

По отношение, първо, датировката на 
църквата. Лично мое становище е, че тя трябва 
да се отнесе, както и проф. Ст. Михайлов 
подсказа, в периода веднага след падането под 
турско владичество. Защо? Защото, като се 
измери външното ниво, което е отпечатано на 
външната основа — то се вижда на снимката, 
която беше приложена, и тухления под, се 
явява една разлика от 90 сm при абсидата и 
120 сm—ето в тази част. Много ясно личи как 
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просто църквата в тази част, която е видима, 
над терена, е била много малка. Това дава 
основание да предположим, че е строено със 
съображения да бъде вкопана в земята. 

Второто е, че гроб № 3, който се намира в 
ъгъла на църквата и който е застъпен от така 
наречената западна стена, е бил заварен 
действително от строежа на западната стена, 
но не и на църквата. Трябва, както вече казах, 
да се прави разлика между първия период на 
църквата, която остава само в източната си 
част, и вторият — при която се изграждат 
околовръстните стени, и третият — когато се 
изграждат тези долепени до старите пиластри, 
които носят арките. 

Този гроб, ако се отиде на място и се види, 
той с липсващия капак, плоча от 10 сm, 
варовикова плоча, минава непосредствено под 
основата и се равнява с тухлената настилка, 
т.е. аз приемам, че той е бил просто видим, 
включен в пода, когато тази църква не е 
свършвала тук. По този начин мога евентуално 
да отнеса зиданите гробници. По този признак 
мога да ги отнеса съвременни на църквата. 

Трети един въпрос, който тук е съществен 
по отношение ситуацията на скелета — това е 
процесът на изграждането на самата църква, 
който трябва да си представим по следния 
начин: 

Прави силно впечатление, че новоизграде-
ната абсида на църквата ляга в очертанията на 
античната стена идеално, максимално ико-
номично, използвайки нейните основи. Тук 
тангира — може да се види и сега — тангира 
просто на нула. 

Ако това беше случайно, т. е., ако те бяха 
почнали да строят църквата, без да имат 
понятие от стената долу — съмнявам се дали 
щяха да намерят случайно тези точки тук, 
където да могат да стъпят върху античната 
стена. 

Така че, аз мисля, че тя е била предвари-
телно разкрита в тази си част, която се вижда и 
на снимката с пейката. Вижда се, че тя е 
разкрита и в тази част, така нареченото зидано 
стъпало стъпва върху нея. 

Това ми дава основание да считам, че тази 
основа на църквата, която сега имаме и която 
се маркира в тази част 60 сm под тухления 
под, е маркирала едно строително ниво, т. е. 
там точно се е работило, там са падали 
отпадъците от строежа, там са отпадали 
отпадъците от битовата керамика, на тези, 
които я изграждат. 

Защо? Защото ние виждаме отвън — сега ще 
отидем, ако искате, да го видим — една 
зидария, която явно не е зидана с лице, а е 
опирала в изток. 

А отвътре съответно, на съответстващата 
й част от основата на всички снимки тук се 
вижда, че е с лицева зидария. Тоест, този терен 
е бил свален, когато се е градила тази част, и 
градежът е започнал направо от античната 
стена. 

Като имаме предвид това, което се дава от 

Джингов за основата на трапезната маса, 
която стига 55 сm в единия си ръб, под нея се 
намира един пласт, както казва той, от речни 
камъни с парчета от турски тухли... Кои са 
турските тухли и какво ни дава основание да ги 
определим като турски? 

Г. Джингов: по парчета тук... 
Н. Мушанов: Пишете турски тухли. Прие-

мам, че това е именно точно този строителен 
пласт, който се получава при всички строежи, 
градежи, нали, когато се гради една конструк-
ция, подът не е готов. Тези отпадъци от самата 
градивна конструкция — тухли, средновековни 
тухли, парчета от камъни, тази битова кера-
мика, която се смесва с тях, кости от животни, 
с които са се хранели, пирони — намирате и 
пирон — всичко това ме навежда на мисълта, 
че ние трябва да търсим именно строителното 
ниво на този пласт. 

Вие казахте — рушевини. За мен рушевините 
могат да бъдат от заварена сграда — да кажем 
античната, или пък именно от строителни 
отпадъци. Но Вие изрично пишете: намериха се 
тухли под скелет № 95, под скелета със 
застъпената глава... 

А кога го пишете: намират се тухли под 
скелет № 95, който е под олтарната маса — пи-
шете: с дебелина 5 сm. Тоест, това Ви е 
направило впечатление, че е вече античен слой. 
Но този скелет лежи оттук надолу. 

Така че направо, без да се впускам в 
подробности, мисля, че трябва да приемем 
един пласт, строителен пласт от кота 60 
надолу, т. е. точно в тази зона, за която 
говореше колегата Бенчев, че се е намирал 
скелетът в този пласт от трошляк, от намерени 
парчета камъни и пр., над който са стърчали 
поне с 10 сm коловете, тъй като те не се 
набиват никога до дъно, нали, а се подрязват 
на една определена височина. Обикновено се 
налива хоросан 10 сm. Тук такъв случай 
нямаме, а имаме просто трошляк, хвърлен 
върху тях. 

Това е една нахвърляна само теза как може 
евентуално по начина на изграждане на 
църквата да тръгнем да търсим съответно 
хронологията на скелетите и този строителен 
пласт, който се намира отдолу. 

М. Бенчев: Ако мога да добавя само нещо. 
Искам да добавя това — чертежите евентуално, 
ако има нужда, ще ги докладвам: котата, която 
е премерена с геодезичен уред, е тази тук. 
Точно това бяло петънце тук е премерено с 
геодезичен уред. И то показва, че дълбочината 
оттук до ръба е 85 сm. Античната стена в 
центъра, в средата си също е 85 сm. 

Под нея отдолу има 15 сm трошляк, както 
го наричаме. Той личи тук на тази снимка 
много добре. Тази снимка може да се отрича 
като документ, но тук стената е оголена и 
цялата тая дребна част от камънаци с хоросан, 
гъсто налегнали върху тази — надвесващи се 
вече, защото тя тук вече е отделена — тук 
стената е отделена, а античната стена влиза 
долу. Тоя трошляк го има. 
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Н. Мушанов: Едно допълнение. Тук съм 
отбелязал именно това, което може би се 
оспори. 

Това е надзидът на античната стена в този 
сектор, който се намира на по-дълбока кота, 
отколкото тук. Тук е измерено 60 сm под 
тухления под. Тук е измерено, с геодезическите 
апаратури 95. Значи тук е било необходимо да 
се попълни тя, та да дойде на едно ниво, върху 
което да се гради. Именно това нещо, което 
Бобчев отбелязва с 30 сm. Ето този пласт той 
отбелязва. Това е един пълнеж, който в 
никакъв случай не може да се смеси с 
античната зидария, която е редова, добре 
оформена и твърде характерна. 

Тук вече това е явно едно подпълване. 
И още нещо. Тук много добре се вижда, че 

свършва. Те нямат нужда да попълват насам. 
Те попълват само в очертанията на изкопа, 
който правят, който им е необходим. 

Аз съм намерил при разкриване на тази 
част — сваляне на този изкоп, открил съм 
тази антична стена. Намерил съм кухината. И 
виждате тук, че съм сложил камъни. Това се 
вижда, че са съвременни камъни Ето тук. 
Защото дотук свършва подплънката. Това е 
точно този ръб. 

Тук съм сложил камъни, за да не залее 
бетонът цялата основа, тъй като аз се опасявах 
от контакта на бетона със самата стена със 
стенописта... Да не поема нагоре влагата соли. 
И затова ги отделихме, за да може само тук да 
попадне бетонът. 

Това са елементи, обстоятелства, които за 
мен доказват редица факти, с които в края на 
краищата трябва да се съобразяваме. 

Акад. Н. Тодоров: Аз предлагам следното, 
понеже залата трябва да се освободи. Ясно е, 
че тук ние не можем да решим изцяло въпроса. 
Чухте редица тези, които не могат да не бъдат 
взети под внимание. И редица много сериозни 
аргументи, които не може да не бъдат взети 
под внимание. 

Заради това, тъй като не сме в състояние 
сега да изчерпим въпроса, предлагам след-
ното: 

Аз заминавам в петък заранта за Атина — 
избран съм за чуждестранен член на Атинската 
академия. Получих телеграма. Най-неудобно 
време е, но трябва да отида. Ще се бавя една 
седмица. Ще се върна на 23 или 24. 

Предлагам ви дотогава да обмислите още 
веднъж своите тези, всички свои тези и недейте 
се придържа само към Дневника, а да видите 
въз основа на Дневника и въз основа на всички 
други работи да коригирате това, което може 
да бъде коригирано. 

Излезте и вие с едно решение: не е така, 
така е, има допълнителни факти. Фиксирайте 
всички аргументи един под друг в няколко 
страници — документ, който ще приема и ще 
го включа до изложението, което ще пратя — 
като ваша последна дума. Може да бъде обща, 
може да бъде индивидуална. Може и две или 
три тези. 

Аз ще си позволя също да направя собствен 
анализ, собствен коментар, тъй като имам 
предвид и някои други обстоятелства, които 
ще ви съобщя своевременно. 

Към вас апелирам. Никой няма да направи 
протокола така добре, както вие. Имайте 
предвид, че документацията се оказа обогате-
на, както виждате. 

Аз не се съмнявам, че и вие сега много нещо 
виждате от това, което са направили другарите 
Мушанов и Бенчев. Карат ви да се замислите. 
Направете на тази основа един или друг 
вариант, вземете под внимание едни или други 
факти. Вземете под внимание и скицата на 
Бобчев, погледнете я още един път... 

Следователно — направете на основа на 
всичко силни аргументи, дайте и контрааргу-
менти, както и противоречия в крайно сбито 
изложение. И аз ви обещавам, че те ще бъдат 
документ, който сега излиза и ще се вземе под 
внимание наред с другите документи. Защото 
ние няма да чакаме публикацията, а трябва по 
някои въпроси да се вземе решение предвари-
телно. 

С вашите документи ще внеса своето 
изложение, което ще ви покажа и ще го дадем 
на ръководството на Академията, на акад. А. 
Балевски, да решават въпроса. 

Срещайте се, поговорете си, разменете 
мнения. Сигурно ще има нужда да потърсите, 
може да има допълнителни снимки. Създаде 
се, въпреки всичко, една хубава атмосфера, при 
която се търси истината. Независимо, че в хода 
на дискусията се правят реплики, когато някой 
иска да защити своята теза. Но тази атмосфера 
я запазете. Пренесете я и продължете тези 
взаимни срещи. 

Д.Овчаров: Имам един въпрос, който 
исках за себе си да уточня, за да можем да 
разсъждаваме върху него. Тази снимка заедно 
с всичките си неточности, разливания, за които 
аз държа, че има по преснемането — това няма 
значение, тази снимка е свързана с чертежа на 
Бобчев. 53-тия камък го виждаме тук. Следо-
вателно дупката трябва да я търсим тук. Това 
ли е? 

М. Бенчев: Да. 
Д. Овчаров: Отговаря ли на това? 
М. Бенчев: Абсолютно. Да, разбира се. 
Д. Овчаров: Защото не е еднакво. 
М. Бенчев: Нищо, нищо. Има обяснение. 

Задайте ми въпроса, аз ще ви отговоря 
писмено. 

Н. Мушанов: Аз имам едно предложение. 
Ако искат колегите, да определим един ден и 
час да посетим църквата „Св. Петка", за да 
покажа неща, по които от вас очаквам отговор. 
Разбирате ли? 

Кажете. Чрез Вашия кабинет, чрез Вашата 
секретарка. 

Акад. Н. Тодоров: Тая документация, ако не 
възразявате, може да остане тук. 

М. Станчева: Да остане скицата на арх. Му-
шанов и на Бенчев. 

Акад. Н. Тодоров: Аз предлагам документа- 
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цията да остане на разположение в моя 
кабинет. 

Г.Джингов: Включително и този голям 
чертеж заедно с това нещо, за да не правим и 
ние чертежи, а по един чертеж да разсъжда-
ваме. В кабинета на акад. Тодоров. 

М.Бенчев: Трябва да си видим материа-
лите. Ако ще трябва да се пише изложение, 
трябва да работим. 

Н. Хайтов: Да остане два дена, а след това 
да работим. 

Акад. Н. Тодоров: Те ще го оставят четвър-
тък и петък. 

Д.Гергова: Контактните копия са тук. Ние 
сме ги представили. 

Акад. Н. Тодоров: Закривам заседанието. 
(14,20 ч.) 

Трето заседание. 27 февруари 1986 г. 

Преде. акад. Н. Тодоров: Скицирал съм бе-
лежките и въпросите, които предлагам да 
разгледаме днес. Смятам, че с днешното 
заседание ще завършим това, което си бяхме 
поставили като задача. 

Още в началото обявих, че не се явявам 
цензор и не съм в състояние да правя 
самостоятелни изводи по професионалния ас-
пект на въпросите. Заедно с това обаче смятам, 
че имам правото и възможността да направя 
изводи, които се отнасят до достоверността на 
използваните аргументи от едната или другата 
страна, и да изляза с отношение. Това може би 
ще направя днес. Те ще станат достояние с 
няколко реда в изложение, нещо като доклад. 

Искам още веднъж сбито да припомня как 
започнахме това обсъждане, тъй като все още 
някъде има недостатъчно разбиране. 

Първият въпрос е — каква задача бе поста-
вена във връзка с обсъждането. Отчитайки 
слабостта на досегашните проучвания, а в 
известни отношения и ненаучния подход при 
поставянето и разглеждането на този въпрос 
от ръководството на Археологическия инсти-
тут с музей, поисках официално от админи-
стративното и партийното ръководство на 
Археологическия институт с музей да приведат 
в известност цялата налична документация, 
свързана с разкопките на църквата „Св. Петка 
Самарджийска", а също да направят критична 
оценка на извършената до тогава работа и на 
запазената документация. Целта бе да опреде-
лят достоверността на това, което е останало, 
за да се реши дали е възможно въз основа на 
археологическите данни, при загубен първичен 
материал, да се направят по-определени изво-
ди (но не непременно от нас) за гроба на Васил 
Левски. 

Нашата задача е не да дадем окончателен 
отговор — дали в църквата е бил или не гробът 
на Васил Левски. За това ще бъде необходимо 
да се вземат пред вид други фактори и 
аргументи, които могат да подсилят или 
отслабят изводите, до които ще стигнем тук. 

При липсата на данни може някои от изводите 
да не бъдат достатъчно ясно и категорично 
изнесени. 

Настоятелно помолих да не се смесват 
въпросите, да не се застъпват цялостни тези. 

Формулирахме два въпроса: 
—Какво е представлявал скелет № 95 — в 

който в случая, беше центриран спорният 
въпрос; 

— Каква датировка може да се приеме за 
погребенията в църквата „Св. Петка Самар 
джийска". 

Какво се получи за обсъждането. 
Най-напред по документацията: 
— Материали, представени от Археологи 

ческия институт с музей—становище на ра 
ботната група по археологическите факти и 
съображения по някои становища в книгата на 
Николай Хайтов. 

— Материал, излагащ документацията на 
разкопките на църквата „Св. Петка Самард 
жийска". 

—Дневник — (ксерокопие) на разкопките 
(94с), воден от Г.Джингов. 

— Снимки — 22 бр., представени от арх. Ст. 
Бояджиев. 

— Стенограма от заседанието на Секцията 
по средновековна археология, проведено на 14 
септември 1985 г.; протокол от същото засе 
дание. 

Докладни записки до директора на Архео-
логическия институт с музей, от ст. н. с. Д. 
Овчаров и ст. н. с. Г. Джингов. 

—Статия, публикувана в кн. 6 на сп. „Ве-
кове" от Ст. Станилов; 

— Доклад   на   комисията,   назначена   да 
излезе   със   становище   по   гроба   на   Васил 
Левски, от 1984г. 

— От Н.Хайтов—ксерокопие от скици на 
арх. С. Бобчев. 

— Декларация на н. х. В. Недкова. 
— Медицинска експертиза, изготвена от д-р 

Сп. Разбойников. 
— Оригинална скица на църквата от арх. 

С. Бобчев. 
— Ксерокопие от Дневника на арх. С. Боб 

чев, известно като Тетрадка № 5. 
— Архивна снимка на абсидните основи на 

античната стена, от 1974г. 
— Рецензии  за  книгата  на   Н.Хайтов   от 

акад. П. Зарев и проф. В. Велков и отговор на 
Становището, представено от Археологическия 
институт с музей. 

Всички по-рано представени коментари от 
Н.Хайтов бяха на разположение, за да може 
да се запознаете с тях. Те са около 11 
материала по различни въпроси и по различни 
поводи със съответни номерации. 

По време на заседанието, както и в дните 
между заседанията, от Археологическия инсти-
тут с музей, както и от арх. Ст. Бояджиев 
имаше на разположение 22 бр. плюс определен 
брой още извадени снимки и няколко броя 
контактни копия. Някои от снимките са 
изброени в Становището на Археологическия 
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институт с музей, а други 8 са лични на 
арх. Бояджиев, заснети през 1974 и 1976 г. А 
също и 38 снимки от съхраняваните във 
фотолабораторията на Археологическия ин-
ститут с музей от всичко 90 оригинални 
негатива от разкопките през 1956 г. 

От Н.Хайтов получихме комплект от 8 
графични разработки на художника М. Бенчев, 
на реставратора на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" арх. Н. Мушанов, както и на 5 
възпроизвеждания на скелет № 95 и свързаните 
с него погребения по скицата на арх. С. 
Бобчев от 1 и 12 юни 1956 г., а също и 
оригиналния Дневник на разкопките в църквата 
„Св. Петка", воден от арх. С. Бобчев. Също и 
един протокол от 25. X. 1985 г. на Експертна 
комисия за резултатите от проверките на 
скиците на арх. С. Бобчев, удостоверяващ 
тяхната автентичност. 

Имаме съвкупност от материали, непосред-
ствено свързани с работата по разкопките и 
разкриването на църквата от това време и по-
късно, а също и допълнителни материали, 
скици и др., които целяха в известен смисъл да 
се съпоставят различните данни. 

Смятам като положителна черта на обсъж-
дането, че за първи път се постигна взаимен 
контакт между представителите на двете ос-
новни тези. Имаше възможност да бъдат 
изложени обстойно аргументи и контрааргу-
менти. Свидетели бяхме на редица корекции на 
предишни становища по отделни изводи и 
констатации, без това да предизвика промяна в 
застъпваните тези. Мисля, че се осъзнаха 
необходимостта и полезността от съпостав-
ката на аргументите за достигане на по-точни 
изводи. Това намери, доколкото разбрах, 
израз в желанието да се отиде на място, да се 
види църквата, да се посети нашият Археоло-
гически институт с музей, да се запознаят в по-
големи подробности с детайлите в предоставе-
ните материали. 

Очаквах, че ще възтържествува комплекс-
ният подход, имайки предвид изявеното же-
лание за допълнително запознаване с обста-
новката съществуваща в църквата, и за по-
задълбоченото проучване на снимковия мате-
риал. Поради това преди да замина за Атина 
смятах, че тези 10 дни ще позволят в резултат 
на контактите, на опитите за онагледяване на 
материала, по-добре да се възприема съвкуп-
ността от различните изводи и да се стигне до 
някои по-общи или съвместни (по някои 
въпроси) изводи. 

Преди да замина казах, че ще проведем още 
едно заседание. Тогава помолих да ми се 
представи от двете страни в писмен вид 
окончателно становище на базата на всички 
възможни данни по датировката на погребе-
нието. 

Какво получих? 
Получих от Н. Хайтов кратко изложение по 

датирането на скелети № 95 и 96. Получих 
материала „Неочакваната съдба на обезгла-
веният". Получих от акад. Д. Ангелов заключи- 

телно становище по обсъжданията на разкоп-
ките в църквата „Св. Петка Самарджийска", 
което представлява общо Становище на инсти-
тута. Получих изложение от проф. Ст. Михай-
лов и изложение от проф. Д. Овчаров. Това 
са получените материали. 

Каква процедура на работа предлагам и до 
какви изводи смятам, че ще трябва да стигнем. 
Това последно заседание ще бъде концентри-
рано главно върху датировката. С оглед на 
това мисля да изложа по-сбито позицията си 
въз основа на документите, които са ми 
представени. 

Ще ви кажа предварително какво мисля да 
правим по-нататък. 

Когато поех тази задача, ми беше възложе-
но да осигуря публикацията на обсъждането в 
Археологическия институт с музей. Аз го 
прочетох и дадох отрицателно мнение. Смя-
тах, че то злепоставя Археологическия инсти-
тут с музей, ако бъде публикувано като 
издание на Академията в този му вид. Освен 
писмено, предложих и устно на акад. А. Балев-
ски, който се съгласи с моето предложение, а 
именно —да пристъпим към едно организи-
рано обсъждане, не просто на становища, а и на 
документация. Това се прие. Формулирах 
искането да се направи научна публикация. Аз 
ви казвам предварително как виждам тази 
публикация, за да знаете докъде се простират 
моите пълномощия и докъде давам право на 
двете страни да излагат своите становища. 

Предлагам публикацията да започне с 
кратък увод. След това да се направи едно 
изложение за проведеното сега обсъждане, за 
да поставим точка на „и"-то на наличната 
документация. То ще бъде чисто фактологиче-
ско и ще го направя аз. Ще засегна обстоятел-
ствата и задачите, които си поставяме. 

Първа част ще обхваща документацията, 
включваща Дневника, воден от Г. Джингов, 
цялата фотодокументация от Археологическия 
институт с музей, Дневника и особено Скицни-
ка на С. Бобчев. Ще бъде включен и този 
снимков материал на Ст. Бояджиев, който има 
връзка с разкопките, макар и от по-късно 
време, а също и снимковият материал, който е 
подготвен от Н. Мушанов и се съхранява в 
Института за паметниците при Комитета за 
култура. Можем да спрем дотук, но аз 
предлагам да се отиде и по-нататък. Да 
включим и доклада на комисията на акад. Д. 
Косев. Това е също документ. Да включим и 
материала от обсъждането в „Работническо 
дело", както и този от обсъждането в Археоло-
гическия институт с музей. Ще включим и 
писмените Становища на това обсъждане, 
които бяха депозирани, с най-важните извадки 
и части от Стенограмата. 

Примерно казано в следващата част да се 
включи известен разбор по цялата докумен-
тация. Този разбор няма да го правя аз. Ще 
предоставя това да бъде направено от вас. 
Право на всяка една от двете страни е да 
изложи собствено тълкуване на   този мате- 
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риал. Ако има възможност да се направят 
някои общи изводи, е добре. Ако няма, тогава 
последователно ще се изложи мнението и на 
едните, и на другите. Двата основни въпроси, 
които следва да се изяснят, са свързани със 
скелета и с датировката. 

Можеме да се опитаме и да ускорим 
публикацията на едно научно издание, в което 
всеки има право да изложи своята теза. 
Въпросът за Васил Левски е много важен и той 
няма да се изчерпи с археологическите данни и 
разкопки на църквата. Този въпрос е повдиг-
нат не от археолозите, а от други хора, които 
също са заинтересовани. Обществеността е 
заинтересована от истината. 

Ако е нужно, оттам нататък да се приведат 
в известност всички видове аргументи. Може 
да се направят допълнителни разкопки, защото 
има и такава теза. Може да се търси около 
паметника, под паметника или на други места. 
Н. Хайтов може да направи второ издание на 
книгата си, като се освободи от някои нападки. 
Ще се радвам, ако материалът, който се пази в 
Археологическия институт, позволи да се 
стигне до съответни изводи. Това не означава, 
че работата е извършена безупречно. Това се 
признава в писмото на Археологическия инсти-
тут с музей, макар че не се разкрива доста-
тъчно добре. След запознаването ми с мате-
риала има известни обстоятелства, които 
предизвикаха въпроси и съмнения. Въпроси и 
съмнения съществуват. Не можем да ги 
заобикаляме. Ще ги поставим в необходимата 
отговорна форма. 

Това исках да ви кажа предварително. 
Да започнем с документацията, която 

получих, за да имаме отношение по същата. 
По Заключителното становище по обсъж-

дането на разкопките в църквата „Св. Петка 
Самарджийска", подписано от директора на 
Археологическия институт акад. Д. Ангелов. 
По точка 1 изводът е, че основната достоверна 
документация, която отразява обективно и 
сревнително най-пълно резултатите от разкоп-
ките на църквата „Св. Петка Самарджийска" 
през 1956 г., са Дневникът на разкопките и 
негативите, съхранявани в Археологическия 
институт с музей. 

Правейки тази констатация, веднага ще 
отправя упрек — за съжаление ръководството 
на института не е направило никакво сравни-
телно проучване,'даже на тези два документа и 
в това изложение ги няма. Какво имам 
предвид? 

Да се приведат в известност снимките, да се 
провери кои липсват, да се провери защо 
липсват; да се види какво дават, дават ли нещо 
ново или не. Аз бях удивен от това, което пише 
Н. Хайтов. От тези снимки се правят нови 
изводи. Защо Археологическият институт не ги 
е направил? Този въпрос е крайно отговорен. 
Редно беше Археологическият институт, след 
като претендира за последната дума по 
разкопките, да направи и първото тълкуване и 
първото изнасяне на тези факти. За съжаление 

Археологическият институт с музей се поставя 
в състояние на отбрана, при което наново му се 
изнасят въз основа на неговите собствени 
данни противоположни схващания. Той се 
стреми, тъй като не ги е разкрил или не 
съвпадат с неговите схващания, да води борба. 
Изненадва ме едно такова пасивно отношение. 
Нещо повече. Мисля, че беше крайно време да 
не се изключва Скицникът на Бобчев, след като 
го имаме вече на разположение. Дневникът е 
от друг характер. Скицникът има 
съществено значение за разкопките. Не става 
въпрос за разкопките в тесния смисъл на 
думата, а за цялостно разглеждане, при което 
по въпроса за датировката архитектите не 
могат да имат по-второстепенна дума, откол-
кото археолозите. Църквата е архитектурен 
паметник, а не само археологически. В този 
смисъл не може да се проведе необосновано 
професионално деление — вярно е това, което 
ние правим, не е вярно това, което вие правите. 
Грешки и слабости от тия, които има Бобчев, 
видях и в Дневника на Джингов. Виждам ги и в 
някои други материали. Това е неизбежно.— 
Не се възразява, това е общо становище, да се 
има предвид и този материал. Друг е въпросът 
за критичното отношение. А не да се изключи 
като материал от епохата. 

Мисля, че би трябвало да се използува, а не 
да се отрича снимковият материал, който е 
заснет през 1974г. Той има документална 
стойност. Не може да се отрече направеното от 
Бояджиев и Мушанов. Този пункт не е 
обхванал съвкупността от документацията. 
Струва ми се, че Археологическият институт 
като че ли гледа на това от чисто професио-
нална гледна точка, а не от висотата на 
задачата, която се поставя пред него и която се 
разглежда. 

По вторият въпрос — по въпроса за скелет 
№ 95, без долната част на краката, скелет 
№ 79, скелет № 102 и пр. Взема се позиция, 
без да се засягат унищожените следи от 
църквата. Изводът, че единият от тях — скелет 
№ 95, може да принадлежи на Васил Левски, 
противоречи на този най-важен факт, устано-
вен в хода на археологическото изследване (че 
костите са заварени от строежа). По-нататък 
казват: „За да подкрепят това свое невярно 
твърдение, привържениците на хипотезата, че 
скелет № 95 принадлежи на Васил Левски, 
тълкуват превратно Дневника на разкопките. 
Спират се на това, което е било писано за 
копчета, къде и как са намерени." Изписват се 
известни антиаргументи, с които се оспорва 
тезата. Според мен това не е излишно, но ми се 
струва, че тук се отстоява по-скоро теза, без да 
се привеждат в необходимата степен положи-
телните аргументи, които оправдават пък 
обратната теза. Тук се приемат априори, че 
стената е срязала костите. Би трябвало да се 
дадат и научни аргументи, и по-специално да 
се вземе отношение към въпроса и за дупката, 
на която се спира след това Д. Овчаров. 
Необходимо  е да  се  вземе  отношение  към 
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подплънката под абсидната стена. Това остава 
много съществен въпрос, защото се оказа, че 
там по-лесно се дълбае. Всичко това повдига 
много и много въпроси. 

По тези въпроси вие би трябвало да вземете 
отношение. Обръщам внимание на тях, за да 
насочите своите разсъждения по тях още сега, 
на днешното обсъждане. 

По третият въпрос — за наличната дупка в 
зида се взема категорично негативно стано-
вище поради това, че тази дупка не е 
отбелязана в Дневника на разкопките. Може да 
се спори за големината й, но на снимките я 
има. При вас няма единно становище, а вие 
вземате най-крайното становище, без да се 
отнесете с необходимата критичност към 
съответните констатации от снимките. Ето още 
един случай, при който не могат да се 
пренебрегнат архитектите при изясняването на 
този въпрос. Тяхната дума тежи. Тя тежи пред 
обществеността. Представете си, че публику-
ваме това, а то е вече документ и те излязат с 
10—15—20 снимки, които показват, че има 
дупка, и с изказванията на половината от 
археолозите, които признават, че има дупка. 
Каква ще бъде тогава стойността на този 
документ, на това официално становище? 

Следователно и тук може да не се върви 
само по голо отстояване на теза, а да се внесе 
едно нюансиране на позицията, и същевремен-
но да се дадат и доказателства. 

Третият въпрос завършва с един вид 
косвено обвинение към тези, които по-късно са 
разкопавали църквата и които не са намерили 
и извадили костите. Не се казва дали ги е 
нямало, а категорично се твърди, че ги e 
имало. Аз мога да задам обратно същия 
въпрос, ако започнем по този начин с логиче-
ско тълкуване. След като снимките и другият 
материал показват, че крайниците влизат..., 
винаги ще остане открит въпросът — защо не е 
написано какво е станало с тези крайници. От 
момента, в който не е написано, позволете да 
се съмнявам. 

Необходимо е било научно да отговорите, 
ако искате да ви се вярва, защо в разкопките ги 
е нямало, или защо ваш археолог не е отишъл 
да ги види (по-късно), или, че при разчиства-
нето са били изхвърлени, както много кости. 
Необходимо е обяснение, а не по този ненаучен 
начин да хвърляме косвени упреци. 

Тук се пита кога и кой от тримата 
очевидци, на които се позовава Хайтов, е 
разчиствал дупката. Тук има и едно обвинение, 
което беше изказал Хайтов, че застъпниците на 
едната теза може би са ги ликвидирали, т. е. 
видяли са, че ги оспорват, и са ги скрили. 
Получих писмо, че криминолози са готови да 
се включат в изследването, като предоставят 
всички възможности и лаборатории, за да се 
направят необходимите анализи на снимки и 
на всякакъв друг материал, който намерим. Не 
може да излизаме с такива материали на 
такова отговорно равнище, преди сериозно и 
аргументирано да се обосноват тезите. 

Четвъртият въпрос — за атаките срещу 
археологическия довод за датировката, че не се 
водел (въз основа) на научна документация, а 
на основата на известни противоречия у 
Стамен Михайлов и на това, че са изчезнали 
част от документите. Разбирам това. За 
съжаление ръководството на АИМ и досега не 
е дало цялостен собствен анализ на съвкупно-
стта от археологически данни и на различните 
позиции, които са били застъпвани. Лесно е да 
се каже, че Ст. Михайлов е допуснал грешки. 
Кои са неговите слабости и грешки? В кое 
отношение те противоречат на Джингов, и 
обратно — с какво Джингов противоречи на 
Михайлов, защото той е бил също там, един от 
основните свидетели. Докъде и с какво се е 
съобразил ръководителят на разкопките, това 
не става ясно. Зад общите положения не може 
да се скрива ръководството, ако иска да бъде 
ръководство. Или пък тази работа ще се поеме 
от други лица, което не е много желателно. 
Съгласен съм с мнението, че умисъл не е 
имало. Мога да ви кажа обаче, че вчера се 
запознах с част от снимките. Има основание да 
се смята, че е имало умисъл. Аз си позволявам 
да го кажа,  защото и мен ме порази 
отрязването на снимките, изчезването на 
определен брой снимки не е произволно. Ще 
видите чертежа, с който можах да се запозная, 
т. е. анализ и съпоставка, която вие трябваше 
да направите. 

По петият въпрос — за антропологическата 
оценка, първичната, от антрополога Боев. Не 
възразявам да се спомене това. Но като се каже 
„експертиза", това означава много тежка дума. 
А експертиза не е направена. Антропологиче-
ска експертиза означава да има най-малко един 
протокол, да се пипне този скелет, да се огледа. 
Например лекарят не може с един поглед да 
определи вашата диагноза. Тя е съвкупност от 
данни. Няма експертиза, но има оценка, която 
се използва като аргумент... 

Интересно изложение направи Ст. Михай-
лов. Радвам се, че излезе с едно посвещение от 
Марк Аврелий. Ще ви го прочета: „Ако някой 
ме изобличи и ми докаже, че неправилно 
мисля, аз на драго сърце ще се поправя, 
защото търся истината, от която никой никога 
не е имал вреда. Наопаки — вреди на себе си 
всеки, който упорствува в грешките си и в 
своето невежество." Този цитат може да се 
вземе като мото на цялото наше съвещание 
(оживление). 

Той е сумирал всичко в 5-6 точки. Аз ги 
казвам с две думи, за да не откриваме дискусия 
по този въпрос. Аз искам само вие да бъдете 
запознати с тях. 

Защо се заговори за дупка в античния зид, 
когато никой не я е видял, не е документира-
на — нито графично, нито фотографски, не е 
отбелязана и в Дневника на разкопките. 
Заключението на Ст. Михайлов се излага в 
четири пункта: Най-долните части на крайни-
ците не са разкопавани и не са разкривани при 
разкопките тогава. Не са открити и при 
консервацията на паметника. При това поло- 
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жение най-приемливото заключение може да 
бъде, че липсващите кости са унищожени при 
строежа на това място, било под църквата, 
било под античната стена. Това го дава като 
извод. Изводът, разбира се, може да бъде и по-
друг, но това е едно археологическо следст-
вие. „От всичко това следва, че дупка в 
античния зид не е имало" — заключава Ст. Ми-
хайлов. 

Аз мисля, че още не сме стигнали до 
възможността да приемем като категорични 
тези изводи. И то не защото архитектите имат 
друга позиция, не и защото самите археолози 
като цяло не са могли да постигнат по всички 
въпроси пълно съгласие и единство. Те са 
предмет на различни тълкувания. Струва ми 
се, че тук действува възприетата теза. Би 
трябвало по-внимателно да се огледат нещата, 
за да се види доколко това построение, 
изглеждащо логично, се свързва с другите 
документи и аргументи, които се излагат. В 
обратният случай означава, че не се слушаме 
взаимно. На заседание на Бюрото на Прези-
диума се казаха някои неща. С две думи 
характеризирах обсъждането, че то ме измори 
повече, отколкото един месец Генерална кон-
ференция на ЮНЕСКО. И то не заради друго, 
а поради това, че в ЮНЕСКО всеки слуша 
какво ще каже другият — било, ако има нещо, 
което му отговаря, да го подхване, да го 
изтегли в своя полза. И същевременно, ако има 
нещо, което противоречи на неговите разбира-
ния — да го отхвърли. Прави разбор и оценява 
откъде докъде трябва да се съгласи или да не се 
съгласи. Тук, при нас, ушите бяха затворени. 
Всеки не искаше да слуша другия, да разбере, 
да помисли. Това е обяснимо за Ст. Михайлов, 
защото се придържа към вече изложена теза. 
Но като цяло археолозите не съумяха да 
поемат това, което се искаше от тях като 
институт. 

В пункт 4 ми направи впечатление, че се 
говори за стъпване върху гроб. Гробът е 
покрит от тухления под, а след това от 
каменната настилка, без да е маркирано нито в 
единия, нито в другия случай. Фактически къде 
се намира гробът — не се знае. Според мен 
Ст. Михайлов повдига един много съществен и 
интересен въпрос. Има стойност маркировка-
та. Това го приемам като аргумент. Ако е бил 
по някакъв начин гробът на Васил Левски, 
трябва или да се приеме, или да се отхвърли. 
Те е трябвало да отбележат, те не могат да го 
оставят как да е. Въпросът е дали има или 
няма другаде маркировка. Тогава маркиров-
ката може да стане аргумент в обратния 
смисъл. Вече трябва да се помисли по този 
въпрос. 

Следва едно изложение, в което Ст. Михай-
лов излага своето мнение, което ще бъде 
отпечатано — как така 113 години този въпрос 
е стоял заключен и сега излиза. Той пише, че 
това е един невероятен парадокс. А аз мога да 
му покажа много парадокси от този род, които 
съществуват   в   историята — и в общата, и в 

световната, и в българската. Въпроси, които са 
били поставяни, които са били погребвани, 
които излизат на преден план и се разкриват 
след сто и повече години. 

Има една критична бележка — могат ли 
писатели, лесовъди, инженери, геодезисти, ле-
кари, художници и др., да твърдят, че разпола-
гат с по-точни данни за разкопките, отколкото 
самите археолози. Аз мятам, че те не си дадоха 
вид, че разполагат с по-точни данни. Те се 
основаваха на данните на археолозите до 
голяма степен, само че те ги интерпретираха 
по-иначе. Тук въпросът е на интерпретация. 
Съществуват не един и два случая, в които 
даден учен или археолог да не е в състояние да 
оцени откритото, а да се намери някой друг, 
който да го обясни. Шлиман не е археолог по 
професия. 

Съгласен съм, че най-трудно се доказват 
очевидни неща. Това е изводът от двата 
парадокса. По-трудно е да се докаже, че някой 
е невинен, отколкото да се докаже, че е 
виновен. 

Обръщам внимание на това, защото поня-
кога взаимното противоречие между гра-
фична и фотодокументация, се сочи като 
аргумент за взаимност и неточност. Основна и 
неточна е цялата документация в известен 
смисъл. Не може при липса на данни да 
обявим за достоверен само Дневника на 
Джингов, а да отречем фотодокументацията. 
Фотодокументацията се оказа много автентич-
на. Това не може да се отрича. 

Казвам всичко това, за да обърна внимание 
и да се разбере, че трябва да се подходи много 
сериозно по оценката на фотодокументацията 
от самия институт. 

Д. Овчаров: Да, фотодокументацията не 
може да се отрече! 

Акад. Н. Тодоров: Ала и   вие подписвате: 
„Предложената тук графична и фотодокумен-
тация, която обаче, както се оказа, в редица 
случаи е условна и неправилна..." Аз цитирам 
официалното ви писмо. 

Ние оспорваме хипотезите и тезите. Из-
ползваме документацията, виждаме къде стига 
и къде не стига. Може да са допуснати 
слабости, допълваме ги, мъчим се да ги 
преодолеем. Това е нашата задача. Не може да 
поставим на едната страна собствената си 
документация, а на другата документацията, 
която не ни отърва, а на трета внесената от 
друг. И така по този начин да отречем базата, 
върху която искаме да стъпим. Това са изходни 
материали. Аз не смятам, че сме в състояние 
само въз основа на един източник — който и да 
било от изнесените, да изградим цялостна теза. 
Без използването на Дневниците, на фотодоку-
ментацията, на късните материали, на напра-
вените анализи трудно може да се изгради 
цялостна теза. 

Голямо значение се отдава на визуалните 
впечатления. Но оказва се, че визуалните 
впечатления, когато са изказани след толкова 
години, са противоречиви. Противоречиви са 
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мненията между отделните археолози, проти-
воречиви са и когато даден човек — археолог 
или архитект, в хода на годините вече вижда 
нещата така, че не можем да превъзнасяме 
много и визуалните. Ако превърнем това в 
основен критерий, това също ще ни доведе до 
едностранен подход. След 25 години се доказа, 
че Бобчев основателно твърди, че е направен 
пропуск в Дневника, като не е отбелязана 
съдбата на долните крайници. Последва обаче 
гробно мълчание. Необяснимо е именно това 
мълчание. Това мълчание дава повод за 
тълкувания, тъй като днес именно този въпрос 
за съдбата на долните крайници става основ-
ният аргумент. Но щом е основен за вас, 
археолозите, как да си обясня това мълчание? 
При това ставало е дума за скелета и никъде не 
се казва, че крайниците са срязани. Няма 
такова нещо. Сега го казвате, че са срязани. 
Това е единствен аргумент. Друг нямате. Вие 
твърдите: срязани са! Обаче в Дневника го 
няма. Необходимо е да се направи опит цялото 
това визуално представяне да се извлече от 
документацията, да се прегледат внимателно 
снимките. Тогава ще има стойност и визуал-
ното представяне. 

Съгласен съм с вкоченяването. Този въп-
рос не се поставя сега. Може да играе роля, 
когато се стигне до конкретното разглеждане, 
да се установи дали това е точният скелет или 
не. Ако помислим, ще установим, че това е 
един от най-последните и условни аргументи, 
които могат да ни занимават, когато стане 
дума конкретно дали това е Левски или не. 

Накрая, при разискванията беше казано, че 
сме изпуснали главното — защо се е наложило 
Васил Левски да бъде погребан под абсидата. 
Това не е най-главното, което ние си поставяме 
като задача. Най-главното е — имало ли е 
препогребване, вторично погребение, или погреб-
ване през XIX век. Това е централният въпрос, 
чийто отговор се иска от вас. За науката това е 
важно — имало ли е или е нямало и от кога 
датира това погребение. Ясно е, че погребе-
нието не е обикновено. Това е ясно на всички. 

Тук изниква големият въпрос — защо там 
са погребали, когато няма голямо простран-
ство. Аз мисля, че този въпрос може да е 
съществен. Но основен остава въпросът за 
датировката на всички скелети — по-специално 
на скелет № 95. Трябва да се уточни въпросът 
за гроба под колонката на олтарната трапеза. 
Този въпрос се оказа също доста спорен. 

Накрая Ст. Михайлов поставя въпроса, 
защо не е допуснато публикуването на неговия 
отговор. Аз смятам, че не е трябвало да се 
спира тази публикация. Публикуването на 
такъв материал по онова време би дало 
допълнителен материал за разкриване на 
тезата. Все пак той е на Ст. Михайлов, който е 
водил разкопките. Аз съм готов да настоявам 
отговорът на Ст. Михайлов да излезе, да му се 
даде и на него думата, както той иска. 

Последният документ, който ми беше 
връчен, е от Д. Овчаров. В първа точка той се 

спира на ситуацията, която беше направена 
тук, тоя опит за 1:1. Това беше много полезно 
и е направено идеално, но към него трябва да 
се отнесем критично, защото не отговаря на 
действително погребение, може да има дефор-
мация и т. н. Тук беше поставен въпросът да се 
извърши една ориентация. Начертаният скелет 
взема размерите 1,70-1,75. Д. Овчаров повдига 
въпроса, че този размер е могъл да бъде с 10 
cm. по-малък. 

Той поставя въпроса има или няма дупка. 
Този въпрос и придобива, и губи стойност, ако 
датировката на погребението се определи не 
само въз основа на дупката, а и от други 
данни. Ако скелетът е по-малък, може да се 
намалят по някакъв начин и крайниците. Как 
ще се тълкува тогава въпросът за дупката — 
колко нужна е била и в каква степен? Тези 
аргументи съществуват. Те трябва да се 
дискутират. Тезите са ясно изложени по този 
въпрос. 

И заключава: „Няма никакви решителни 
доводи, за да се допусне възможността в гроб 
№ 95 да е погребан Васил Левски." Безусловно 
трудно е да се реши въз основа на археологи-
чески и архитектурни данни, че скелет № 95 е 
на Васил Левски, при тая обстановка. Да не си 
правим илюзии. Никой не може въз основа на 
тези данни да даде категоричен отговор, след 
като костите ги няма. Всичко ще бъде 
хипотетично. Единственият отговор, който е 
възможен и въз основа на другите данни — за 
датировката и строежа на църквата, на плас-
товете, да се определи от кога са скелетите, 
какво представляват, как са били внесени, как 
са били поставени, какъв е характерът на 
погребението и т. н., т. е. да се даде отговор на 
тези необикновени погребения. През цялото 
време стои открит този въпрос — първата теза 
е, че те са ог античен некропол; втората теза е, 
че те са вкарани допълнително. Тезата за 
некропола още не е успяла да отхвърли 
обратната теза. Поради това обръщаме спе-
циално внимание на датировката. 

Николай Хайтов е представил два докумен-
та. Смятам, че Г. Джингов е могъл да се 
запознае c тях. Също са могли да се 
запознаят с тях и други другари. Предвид на 
това, че той ги е формулирал като 
доказателства и доводи за датирането на 
скелет № 95 и аз предлагам да направим това, 
което бяхме направили предишния път, да им 
дадем възможност да изложат аргументите, да 
ги чуете и вземете отношение. Всички 
аргументи ще бъдат записани точно. Сега 
имате думата. 

Н. Хайтов: Ние се споразумяхме, за да 
спестим време, от името на нашата група е 
упълномощен да говори М. Бенчев. С помощта 
на всички графични материали той да изясни 
основно нашата позиция по отношение дати-
рането на скелетите — имам предвид скелет 
№ 95 и скелет № 79. Ще го помоля в началото 
да каже няколко думи и за документацията, и 
по специално за фотодокументацията — в как-
ва степен е пълна или непълна, защото Вие сам 
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казахте, че тя е от решаващо значение. Аз ще 
помоля Бенчев да каже най-напред няколко 
думи за документацията, а след това подробно 
да изясни въпроса за датирането. Ще помоля 
само за едно — докато той прави своето 
изложение, всеки, който каквито въпроси има, 
да си ги записва, за да може да се запише това 
нещо, тъй като това е за документацията. 
Защото се оказа, че от миналия път, когато тук 
ставаше бурна експлозия, нищо не можеше да 
се разбере и хората се видяха в чудо. След това 
всеки ще има пълната възможност да пита, 
каквото има да пита. 

М. Бенчев: Най-напред искам да се спра на 
фотодокументацията. Досега ние имахме из-
ключително оскъдна фотодокументация. Пре-
ди всичко разполагахме с два фотоса. Единият 
фотос беше от публикацията на Ст. Михайлов, 
за скелет № 95. Едно доста неясно печатано 
копие. Второто нещо, с което разполагахме, за 
да може да се ориентираме в обстановката 
(става въпрос за архитектурната обстановка), 
бе снимка от разкритата стена на абсидата по 
време на реставрацията. 

Едва сега при проверката във фотоархива 
на Археологическия музей се оказа, че има 
много малка серия негативи, които са силно 
повредени и не могат да бъдат използвани. Те 
са около 20-27 негатива, от които почти 
всички са осветени. Бояджиев даже ни показа 
някои копия тук, със силни осветявания. От 
разговора ми с лаборантката и фотографката 
на АИМ стана ясно, че тя е извадила и предала 
всичко, което е имало, именно тези 26-27 
негатива, от които една част 5 или 6 — повре-
дени. 

При проверката, която направих, се оказа, 
че в албума, в предната част, се намират така 
цитираните копия. След това следват доста 
негативи от разкопките на „Свети Георги". 
Дълбоко под тях, към края на албума, се 
намериха още много негативи — общо над 94 
нови негативи. Тези негативи, между които 
има и много добри, около 15-16 са с 
фронтално заснет скелет № 95. Това е доста 
богата документация. Поискахме контактни 
копия. Аз направих сметка, за да разбера какво 
е снимано по време на разкопките, какво има в 
наличност, какво евентуално липсва. 

Хлебаров е снимал няколко филма — 6 или 7. 
И един осми филм по погрешка попаднал в 
същата серия, от първата още, за която се 
говореше, че е от църквата „Св. Георги", които 
съм отделил и въобще не ги слагам в бройката. 

От така съществуващите негативи не е 
трудно да се възстановят филмите, на които са 
направени заснеманията. Става ясно, че има 
два филма Агфа-Еф, три филма Агфа и още 
един филм, който е Агфа-ултра. Филмите са 
номерирани. При проявяването им грайферът 
и цифрите не по еднакъв начин са проявени в 
целия филм. Това говори за недобро проявя-
ване на филмите. Номерацията на филмите 
лесно ги поставя на съответните им места. 

В първия филм Агфа-Еф са излезли около 

36-38 кадъра. Забелязах, че Хлебаров е бил 
изключително пестелив човек при снимането. 
Той е започвал да снима още самото начало на 
филма, което крие и опасност първите кадри да 
бъдат осветени. Хлебаров плътно е използвал 
филмовата лента. При тази ситуация се 
установи, че от направените филми само от 
зоната на олтара на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" той е заснел 266 кадъра. Това е 
изключително богата фотодокументация. От 
възстановката, която направих, установих, че 
180 от тях липсват. Просто ги няма. На филма 
Агфа-Еф е започнал да снима скелет № 95. 
Има 38 кадъра за скелет № 95. Липсват до 15-и 
кадър, а след това започват — скелетът във 
фронт, плътно сниман отгоре, след това 
започва постепенно да го заснема от лявата 
страна, което говори, че фотографът е тръгнал 
отдясно наляво, почнал е отгоре да го снима, 
минал е в лявата част, приближил се е, 
започнал да снима зоната на краката и дупките 
на пилотите. Има два кадъра за краката и с 
дупките от пилотите. Има блик пред тях, 
осветен. 

Следват около 5 кадъра, които са много 
чисти и ясни (от зоната на краката). Ето, 
единият е орязан с ножица, има част от него, 
вижда се камъкът на Бобчев. Това е един 
абсолютно ценен кадър. Явно е, че някой си е 
послужил с ножица — дали навремето или сега, 
не искам да коментирам. Нека всеки да си 
прави изводите за себе си. Много интересно 
беше и друго. Винаги се е твърдяло, че 
документацията за скелет № 79 е много 
оскъдна. Оказа се, че на времето тя е била по-
богата. За скелет № 79 е бил заснет цял филм 
Агфа-Еф с 38 кадъра. Първата част от 13 
кадъра и следващата му част от 18 кадъра са 
отрязани. Няма ги, Филмът е много добре 
проявен. Ето вижте буквичките отгоре и 
цифрите. Филмът има много качествена обра-
ботка. Това дава основание да се смята,че в по-
голямата си част е бил качествен. От него има 
само едно парче в средата, на което е снимана 
зидария, камъни около гроб № 79. Гроб № 79 
го има и на следващия филм — зоната на 
камънаците, които се намират отляво. След 
това започва снимане на скелета, когато той е 
разчистен на етап до таза. Снимките показват, 
че е водено много точно и съвестно археологи-
ческо разкопаване — на етапи, на нива, раз-
чиствано е много бавно, откривано е всичко. 
Откриват се места, които са поразяващи със 
своето богатство на археологически разкопки. 
За тях няма следа в Дневника, тъй като не са 
записвани. Ще ви ги покажа по-късно. Има 7 
кадъра от въпросния скелет, а след това отново 
е снимано в зоната на скелет № 95. Липсват 
отново 3 кадъра. 

Фотолабораторията от години наред ра-
боти с полукартон. Всички снимки, които са 
извадени, са извадени на такава хартия много 
съвестно — едър формат. Част от тях бяха 
донесени тук. На тях забелязах доста фото-
графски гафове (извинете за жаргонната дума). 
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Обикновено личи кога една снимка се вади от 
негатив и кога се преснима от друга снимка. 
Една снимка се преснима, когато се постави на 
репроуред. Това е една дъска с четири лампи, 
които много точно трябва да осветят кадъра. 
За целта се прави едно квадратче с шипче. Ако 
това не се направи точно, обикновено сним-
ката в единия край е просветена, а в другия — 
по-тъмна. На повечето от снимките забелязах-
ме подобно нещо. Те са копирани на картон, 
който лабораторията при Археологическия 
институт не е имала от години. Това ми го каза 
и фотографката. На някои от тези снимки 
имаше печатът на Бояджиев. Това означава, че 
той е преснимал снимките и ни е дал копия от 
тях, които са вече доста влошени по качество. 
Но за да не бъда голословен, ще ви покажа 
някои от кадрите, които виждате тук на 
негатив. Ще ви ги покажа, копирани от 
Бояджиев, въпреки че той твърди, че никога не 
е имал тези фотоленти. Копията са доста 
влошени по качество. Смятам, че се говори за 
едни неща, които обиждат и не са честни за 
един такъв спор. 

Може да видите снимките от зоната на 
краката, които са осветени. Има една снимка, 
която е силно обрязана. На негатива, който 
Бояджиев показа, тя е заснета така — след 
като е била обрязана. Не искам да коментирам 
дали това е направено умишлено или не. 
Въпросът е, че е отрязана частта, която е в 
зоната на дясната дупка. И на практика, ако тя 
беше по-широко заснета, щеше да се види, че 
тази дупка е била запълнена с пръст в по-
високата си част и така лесно щеше да се 
прескочи този спорен въпрос с пилотите --
дали са под или над скелета. 

Д. Овчаров: Ние разбираме, но всичко това, 
което се каза от М. Бенчев, може да се каже и 
за 30 мин., и за 20 сек. 

Акад. Н. Тодоров: Недейте така! Аз затуй 
предварително ви направих упрек, и то серио-
зен упрек. И той става още по-сериозен сега. 
Защо Вие не направихте тая проверка? Защо не 
я направихте Вие? Защо не възложихте на 
двама души да разровят, да знаят, да подредят 
тази документация? Моля ви се, никакви 
обяснения! Да продължава Бенчев. 

М. Бенчев: Твърдо съм убеден аз, а също и 
нашата група, че експерименталният модел, 
който беше използван миналия път, не е модел, 
който може да докаже точно как е било 
извършено погребението и това да доведе до 
датиране. Един такъв експериментален модел 
ме може да свърши никаква друга работа, 
освен да се провери дали една хипотеза е 
логична. Ние направихме този модел, само за 
да може да се провери хипотезата на археоло-
зите и доколко тя е логична. Ние бяхме 
убедени, че тя е нелогична. Така показаният 
модел показва нелогичността на тази теза 
начинът, по който е насочван скелетът, начи-
нът, по който се кореспондира с престола и 
престолния камък, наложи се неговото завърт-
ване, т. е. приближи се и се вкара в зоната на 

заснеманията на Бобчев. Доказа се от само 
себе си, че заснемането, което е направил 
Бобчев, е доста вярно и точно. 

Аз съм убеден, че, анализирайки архитек-
турната среда, всяко нещо е важно при този 
анализ. Всяко камъче, даже датирането евен-
туално или определянето на хоросаните, с 
които е зидано, определянето на точните 
места, абсолютно всички мерки, дори които на 
пръв поглед не биха били необходими, трябва 
да се вкарат в една строга система, да бъдат 
изследвани. Когато скелетът намери точното 
си място от данните, които имаме, тогава 
допълнителните данни, които сме натрупали и 
уточнили, ще дадат възможност той да бъде 
датиран, без да се допускат генерални грешки. 
По такъв начин може да се стигне горе-долу до 
един точен извод. 

Ако вървим по тази система, ние приемаме 
два големи архитектурни елемента. Единият е 
кривата на абсидата, която е една половинка 
от цилиндър. Много добре се знае, че нейният 
радиус от геометричния й център до стената е 
засечен и от Бобчев, и от Джингов в Дневника. 
Радиусът е 1,95 т, или отворът е два пъти по-
голям. Основите на тази абсида влизат малко 
по-навътре, те навлизат в абсидното простран-
ство от 7 до 10 cm. Това нещо много лесно 
може да се провери. Знаем античния зид къде 
се намира, че е разкрит на 225 сm, т. е. той 
стърчи на ръб 225 сm, но е открит някъде около 
8—9 юни — така е записано в Дневника. Тоест 
тези основни елементи — цилиндър на абсида-
та, основа, която носи цилиндъра, пресичащия 
я античен зид, могат да бъдат поставени в една 
обша пространствена схема. Без пространст-
вена схема не можем да решим проблема за 
скелета. 

Следващият момент, който е много важен и 
е решаващ за скелета, това е престолната 
маса. Тя е доста сложна. Тя би могла да пътува 
и наляво, и надясно, да се движи. За щастие тя 
е засечена от две измервания. В своя Дневник 
Джингов веднъж мери отстоянието й от ъгъла 
до античната стена, а друг път мери най-
широката част на античната стена. Бобчев пък 
мери нейното остояние от челото до абсидата. 
Получава се едно координатно засичане, което 
дава възможност челото на тази зидария да си 
намери точното място. Тръгвайки по тази 
система, ние правим ориентировъчна схема, в 
която поставяме абсида, камъка и започваме 
да проверяваме всеки негов детайл — чрез 
данните от Дневника, чрез фотодокумента-
цията, която ни дава възможност да видим най-
дребните детайли, да се ориентираме при 
страничните заснемания — какви са отстояния-
та между тях. Когато ги наместим в общата 
схема, започваме да търсим дребните елемен-
ти, от които те са изградени. 

Тръгвайки по тази система, аз ще започна с 
мергела, основата на престолния камък. Тя е 
доста решаваща за датирането на скелет № 95. 
Тя е толкова решаваща, колкото и стената, а 
може би и повече. Джингов е водил Дневник, в 
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който е записвал доста неща. Този Дневник 
може да ни служи, но той има един недостатък. 
Недостатък е това, че не е фиксирано откъде са 
били взети точно измерванията. Някакви 
ориентировъчни мерки можем да вземаме от 
снимките само, за да се ориентираме в 
пространството, но те също не ни дават 
възможност да имаме точни мерни жалони. 
Единствен мерен жалон като начало, за да 
тръгнем към проверката, ни дава Бобчев. Той 
дава един пространствен чертеж, който е и в 
план, и в разрез. Той ни дава възможност едни 
архитектурни елементи да ги сложим на 
местата им и след това да започнем да 
проверяваме размерите и структурите им. 

Тук е мястото да отбележа, че Джингов си 
спомня някои неща, като общо взето се мъчи 
да си тълкува това, което е писал на времето в 
Дневника. Аз не го обвинявам за това. Минали 
са толкова години. Той е позабравил нещата и 
сега се мъчи да си ги припомни. Аз съм малко с 
лошото чувство у себе си, че Джингов си 
спомня неща, които общо взето са срещу нас. 
Въпреки че си спомня подробности, обикно-
вено не ги казва, когато те не са необходими за 
нашите опоненти. 

Ще цитирам специален случай, защото той 
води и до основните уточнявания около 
мергела. Ще припомня нещо, което се е 
случило в процеса на нашите спорове. Винаги 
се е говорело и се знаело, че мергелът, т. е. 
подложката на тухлената зидария, е 65 сm 
(измерено и записано от Джингов) среден 
размер, което означава, че в някои части е била 
по-широка, а в някои е била по-тясна. Бобчев я 
записва със среден размер 70 сm. Ако при 
единия, и при другия са били взети най-
широкият и най-тесният размер, разликите от 
5 сm не са грешка. Те са в рамките на 
допустимото. Когато тук се говореше за този 
мергел, археолозите направиха доста голяма 
грешка, която доведе до слагането на този 
модел. Неслучайно няколко пъти питах за 
отстоянието на главата от мергела — дали е 20 
или 30 сm. И едва ли не се нахвърлиха върху 
мен, като ме нарекоха, че спекулирам, искайки 
този размер. Този размер е изключително 
важен за случая. Ние сме го уточнили. Засекли 
сме от всякъде и искахме на тази маса да се 
реши какъв е точно. От снимките е ясно, че 
главата отстои на 20 ст от мергела. Това е 
ясно и затова археолозите се насочиха на 
мнението, че именно тя отстои на 20 сm. Дали е 
20 или 30 сm, това е отделен въпрос. На никой 
от вас не му дойде наум, Джингов го забеляза, 
но си премълча, от пръв поглед всички знаем, 
че зиданата тухлена част е 55 сm.  Всеки 
може да види това. Мергелът е 70 сm. Както и 
да го гледате, той е по-тънък от тухлената 
част. На всички снимки той е така. Ясно е, че 
има някаква грешка. Накъде е тръгнала тази 
грешка? Нали я виждате, др. Джингов? Ето 
зидарията, вижте колко е по... 

Г. Джингов: Зиданата част е по-тясна от 
камъка. 

М. Бенчев: Напротив! Тухлената част е по-
широка от мергела, или почти се изравнява. 
Това означава, че мярката 65-70 сm започва 
да се клати. Трябва да се провери защо се 
получава това нещо. Тухленият надзид е 55 сm. 
На всички снимки мергелът е заснет над 20 
пъти. Навсякъде се вижда, че мергелът е по-
тънък. Има отговор за това. И това е 
естествено. И Вие го казахте. Просто не го 
наложихте окончателно да се възприеме. Това 
е, че мергелът не е бил гол. 

Той е бил обзидан с камък, има зидария 
около него. Бобчев е заснел камък по камък и 
това е начертал в разреза — и отпред, и отзад. 
И със зидария. Получава се някакво несъответ-
ствие между двете снимки. На едната снимка 
липсва зидарията, а това беше част от 
обзиданата част на мергела. Затова се стигна 
до този конфликт. 

Вървейки в системата да изясняваме какъв е 
мергелът, става ясно, че мергелът е един не чак 
толкова голям камък, който на всичко отгоре 
не е и равен. В основата си е силно подсечен на 
една страна. В предната част на абсидата лежи 
на един по-широк зъб, на който ляга. Задната 
част липсва от него. Той е подзидан с три реда 
доста масивни камъни с хоросан. Затова и в 
Дневника Джингов е записал две мерки на 
мергела. Той пише, че най-високата му част 
средно стига 40 сm, а най-дълбоката част — 
55 сm. Не е трудно да се види тази разлика. 
Задната част на обзидването, което е сравни-
телно тънко и с много хоросан, се е запазила. 
Бобчев е заснел това много прецизно и го е 
показал като плътен под. Ето на Бобчев 
заснемането с двете взиждания отзад съвсем 
точно. Ето го мергелът, тънкото му взиждане с 
влизане отпред и едрото взиждане от другата 
страна. На снимката е ясно фиксирано, че 
ширината с обзиждането е 70 сm, а горното е 
55 сm. Истинската ширина на мергела е почти 
колкото тухлената надстройка. Дори в някои 
моменти отстъпва навътре. 

Тук е необходимо да припомня и случая, 
когато главата опря в стената на мергела и 
трябваше да се търси място за краката. 
Джингов си припомни нещо и каза, че е 
записал в Дневника, че мергелът не е в ос с 
абсидата. Той много добре си спомни за какво 
става въпрос. Не ставаше въпрос мергелът да 
се измести от мястото, където е бил и където е 
фиксирано с измервания, а тенденцията беше 
тръгнала нататък — малко да се дръпне мерге-
лът за това, което не достигаше. И той много 
добре знаеше, че изместването на оста не касае 
изместване на целия мергел, а той е завъртян 
спрямо оста на абсидата. След това бе 
уточнено това нещо. Какво означава завъртян? 
Това означава, че ако имаме цилиндъра на 
абсидата така, делителната линия сме застояли 
във фронт, въпросният мергел (ако вземем, че е 
квадрат или правоъгълник, което е без значе-
ние), той би трябвало да стои така: да е точно 
на фокус с едното си чело към абсидата. Той не 
е насочен така, а е доста силно завъртян на 
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едната страна. От зида той е изправил това 
изкривяване на мергела и го е превърнал в един 
сравнително точен правоъгълник. Необходимо 
е това, което е записано в Дневника, да се види 
на какво отговаря. Не е трудно да се види. 
Надзидът е заснет точно във фронт. Фронтал-
но е направено заснемането. Мергелът се е 
извъртял и му се вижда цялата дясна част 
(показва снимки). Целият мергел, даже ъгълът 
му стърчи извън зоната на обзиждането. 
Другият ъгъл потъва навътре. Ако видите 
страничните зони, ще разберете, че той с тази 
си част също излиза и нататък потъва. 
Доказателство за завъртването на мергела има 
навсякъде. Оттам идва и основната грешка — 
да се търси посоката на скелета спрямо 
съществуващата стена. Фотографът е снимал 
спрямо завъртяната стена, т. е. почти в ос. 
Като е заснел, се вижда как скелетът продъл-
жава по правата линия и влиза в стената. Ако 
той беше прав, щеше да продължи по правата 
линия и щеше да влезе там, където археолозите 
и Бояджиев го показват. Когато мергелът е 
завъртян и е в ос, почти върви със самия 
скелет, тогава той силно се отклонява (Бобчев 
е показал това на чертежите) и влиза един 
камък и половина вляво след центъра, след 58 
в зоната на следващия камък. (Показва 
снимки.) 

Ето как мергелът е извъртян със съответния 
ъгъл. Стената на мергела е успоредна на 
гръбнака на самия скелет. 

Тези неща за мергела са много важни. Аз 
съм се постарал да проверя всичко, което е 
начертано от Бобчев и дали то е вярно, като 
търся опорни точки в Дневника на Джингов. 
Убедих се в абсолютната точност на Бобчев. 
Трябва да ви кажа, че към този човек се 
отнасям с почитание. Всички камъни, които 
съм възстановил — това се вижда от снимката, 
са отбелязани с буквата „Б". Това означава, че 
възстановяването е по Бобчев. Когато видите 
буквите „Б" и „Д", това означава, че това е 
засечено и при Бобчев, и при Джингов. Когато 
видите буквите „Б", „Д" и „Ф", това е засечено 
и по фотоначин. Когато на камъка се види 
само буква „Ф", това означава, че детайлът е 
установен само по фотоначин. Целите схеми са 
осеяни с букви. Някъде буквите се дублират, 
има и по три букви. Това означава, че 
проверката е направена абсолютно точно и е 
засечена с трите изходни материали — Днев-
ник, чертежи и фотоматериали. От това 
произтича изводът, който ще има пряко 
отношение към датировката. Ако вземем 
разкопаната част от зида, който е останал като 
един канал и камъните се виждат от двете 
страни, и ги продължим в права линия, ако 
вземем това, което има като данни отпред на 
камъка, което също е заснето по фотоначин, 
ще се получи нещо доста странно. Вижте го по 
фотоначин. Вижда се, че тези 7 камъка, които 
са заснети и са намерени точните им места, 
става ясно, че рамото на скелет № 95 леко се 
вклинява в обзиданата част на мергела. 

Обзиданата част на този мергел не продъл-
жава като права линия в терена надолу. Тя се 
разширява силно в терена, в Дневника е 
записано, че мергелът лежи на широка основа 
от камъни. Тази широка основа е доста 
широка. На снимките се вижда, че тя е толкова 
широка, че заема чак до кръста целия скелет. И 
той на практика лежи на тази основа, която е 
основата на мергела. 

Не е трудно да се види (показва снимки) — 
ъгълът на мергела; останалият отзид, където 
главата плътно е опряла; камъкът, върху който 
лежи рамото; следващият голям камък, върху 
който лежи лакътната кост. На всички снимки 
той присъствува. Става ясно, че подзидът, 
върху който е легнал мергелът с обзиданата си 
част, е много широк, отворен пирамидално и 
слиза надолу в терена. Не можем да съдим 
колко отива надолу. Бобчев го е отбелязал с 
две линии, които нямат край, т. е. не е 
маркирал докъде точно свършват линиите. 
Достатъчно е това, че върху широката си част 
този скелет е легнал плътно върху фундамента. 
Номер 1 е големият камък. Той минава под 
мишницата и цялата част от скелета лежи 
върху него. Същото се получава и с номер 3. 
Половината от скелета лежи върху зидарията 
от камъни. Явно хората, които са правили 
погребението, са ударили в тези камъни 
отдолу. Било им е доста трудно да копаят. 
Затова са пропълзяли по тях. Извадили са само 
няколко парчета от ъгъла и са положили 
скелета при тази ситуация. 

Тук идва моментът да изясним един друг 
пункт. През цялото време се говореше, дали 
скелетът е под наклон или не е. Джингов каза, 
че е мерил и не е записал, че е под наклон, 
значи не е под наклон. Той е прав. Скелетът не 
е под наклон. Той е абсолютно водоравно 
положен, спрямо хоризонталата си той наисти-
на лежи водоравно. Но спрямо оста си, той е 
под наклон. Той е завъртян на една страна, 
като е легнал върху тези камънаци. Това лесно 
може да се види. Ще направя една съпоставка, 
за да се убедите. Ще взема за жалон две 
хартийки. Ето завършекът на дясната раменна 
кост. Ето другият завършек на лявата раменна 
кост. Ако поставим пред тях една права линия, 
вижте под какъв наклон идва. Ако поставим 
една хартийка по зидарията на тухлите, която 
има пет-шест четливи линии, ще видим голям 
триъгълник, който се получава. Това говори за 
големия наклон на рамената, които леко са 
мръднали и лежат върху камънаците. 

Козирката е част от цилиндър, крива и има 
силно перспективно изменение и по нея не 
може да се мери. Мери се върху прав елемент, 
фронтално заснет, който няма съкращение. 
Зидарията е абсолютно права. 

От казаното дотук можем да направим два 
извода: 

Първо, намесата на раменната кост в 
обзиждането говори, че скелетът е внесен по-
късно, след устрояването на основите на 
мергела. 
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Второ, скелетът лежи върху широка зидана 
основа на мергела. Ако разлистим Дневника, 
тук ще видим нещо много странно. Цялата 
основа, на която лежи мергелът, е зидана от 
речни камъни и турски тухли. Джингов ги е 
записал. Има едно единствено парче антична. 
Всички тухли, върху които лежи скелетът, са 
турски. Не е необходимо да коментирам този 
факт. Не можем да твърдим, че тухлите са 
византийски, след като скелетът лежи върху 
турски. Може някой да ме попита дали 
различавам турски и византийски тухли. Аз не 
съм длъжен това да зная. Др. Овчаров, Вие сте 
ги различили и сте записали, че са турски. Аз 
боравя с документите. Аз съм художник и не 
съм длъжен да ги различавам. Аз само 
съпоставям фактите, без да имам претенции да 
съм археолог. Има факти, които всеки разумен 
човек може да съпостави и да види как стоят 
нещата, без да е археолог. 

Трето, това, което искам да припомня, 
идва от Дневника. В църквата на няколко 
места са правени пробни сондажи на дълбочина 
1-1,10 m. За материалите, извадени от това 
ниво и записани в Дневника, ясно и четливо е 
казано: насип от речни камъни, парчета от 
керемиди и турски тухли. Това са пробни 
сондажи на дълбочина 1-1,10 m в самата 
църква. Това не може да се адресира и за 
олтара, поне засега. От това ниво нагоре 
следва пласт, насип от късните години на 
турското робство, датирано от Ст. Михай-
лов. Цялата предна част на църквата е с един 
насип, който е от епохата на турското 
робство и нагоре присъствува пак такъв. Не 
искам да посочвам следващ факт. На няколко 
места е направен изкопът до 1-1,10 m. Джин-
гов е записал категорично и ясно: на 1-1,10 m 
— насип от речни камъни, стари тухли и 
керемиди. Същото, само че не е записано 
„турски". Този пласт минава на същата 
височина—еднороден, какъвто е в цялата 
църква, и през олтара. Не искам да правя 
паралели. Ако този пласт лежи на еднаква 
височина и е абсолютно еднакъв по съдържа-
ние и в олтара, и в църквата, защо ще го делим 
от олтара, който е дървен и въобще не слиза до 
долу, а лежи върху камъните горе. Пръстта е 
еднородна. Няма зид и няма какво да спре 
евентуалния изкоп. Тогава още веднъж под 
скелета се явяват насипи от времето на  
турското робство. 

Сега е моментът да преминем към стената. 
На практика имаме масивната зидария на 
абсидата, подзидите под нея и лежащата й част 
върху античната стена. Тук може да се говори 
много надълго. Ще кажа само накратко. 

И от чертежите на Бобчев, и от снимките е 
очевидно, че въпросната козирка стърчи и се 
вижда навсякъде непосредствено над погребе-
нието. На една от снимките се вижда ясно 
колко напред излиза. Отгоре имаме запазени 
три тухли.  Това е  т .  нар.  стъпало.  То е 
горе—част от тухления под с надзид. Запазени 
са няколко тухли. Те са като буквата „П". 

Джингов навсякъде в схемите си от разкопки-
те в олтара ги маркира като „П", защото те 
почти до последния момент стоят. 

Ст. Бояджиев: Да дооформим нещата. 
Това, което слиза долу и го показахте на 
снимката, къде е в чертежа? Тази козирка? 

М. Бенчев: Тази козирка може да я видите 
тук. Ето. В началото на разреза, в дълбочина 
се вижда как излиза. От фотоматериалите, 
които са анализирани, и от заснетите чертежи 
на Бобчев прави впечатление, че има няколко 
камъка, които се явяват през някакво ритмич-
но разстояние. От фотоматериалите стана 
ясно, че лявата част на абсидата лежи на т. нар. 
крака от масивни камъни, които са по няколко 
един върху друг. Тази козирка ляга върху 
античната стена. След това има втори камък 
(№ 5). След това има отстъпка. Отново 
големият камък, който Бобчев маркира с 
камък навсякъде, в една от снимките, случайно 
заснела по-предната част от разкопките, почти 
на същото разстояние се вижда и следващият 
камък „С". От това става ясно, че тази абсида е 
стъпила на един, два, три масивни крака от 
камъни, зидани с хоросан, като четвъртият 
крак е стъпил върху самата антична стена. От 
показаните нови снимки може много по-лесно 
да бъде намерена. Ето тази козирка се появява 
тук. В тази си част стъпва на масивен камък. 
Следващото стъпване е тук. Това са три 
големи камъка, които стъпват на античната 
стена. Следва плоча. Отново три големи 
камъка. Следва друга плоча. И на една от 
снимките се вижда, че този крак отново го има. 
Тези кухини и крака,  солидно иззидани 
с хоросанова прослойка, които са легнали на 
самия терен, ни дават основание да направим 
хипотеза, един извод за строителната техника 
и как е било извършено строителството на 
абсидната стена. Явно теренът е бил разчистен 
до едно ниво, където даже е бил оголен върхът 
на античната стена. 

Започнал е строежът. Тази прослойка, 
която след това е направена като насип от 
речни камъни и строителни отпадъци, единст-
вено в тази зона Джингов е записал, че има и 
ломени парчета от камъни. Това явно са 
парчета, останали от момента на самото 
строителство. Т. е. първо са иззидани тези 
стъпки на абсидната стена. Между тях са 
набити на групи т. нар. пилоти. Между тях е 
направен един дренаж, пълнеж от камъни 
(макар че това е неточно определение). Нивото 
е изравнено с тези стъпки. Когато нивото е 
било изравнено с това на пилотите, е направе-
на тънка хоросанова замазка, върху която са 
поставени т. нар. плочи, които правят козирка-
та. Понякога я наричаме стъпало. Оттам 
нататък започва истинският строеж. От това 
става ясно: че по време на погребението 
хората, които са извършвали погребението, в 
предната си част са имали задачата да извадят 
почти сухи камъни между вече добре зиданите 
с хоросан. Под тях все още е останало много 
зидария. Че е така, не е трудно да се види и на 
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снимките. Ето ръбът на античната стена, ето 
зидарията, която се провлича надолу. Джингов 
е записал това много съвестно в Дневника. Той 
казва, че когато се изважда скелетът, изкопът 
слиза надолу и се открива ръбът на античната 
стена. Тръгват по нея надясно и тя се открива 
до целия си край. Тогава прави измерването — 
225 сm, на ръба на античната стена, което ще 
рече, че не е в дълбочина, а това, което се е 
открило. То така е нанесено и на схемите. Този 
ръб, оттук—дотук, е бил открит тогава, 
когато вече скелетът е махнат и се е навлязло в 
изкопа. Следва на етапи копаене от север, а 
след това се връщат от тази страна. При 
всички положения става ясно, че когато скелет 
№ 95 е бил открит и откопан, не е била открита 
античната стена. Тя се намира непосредствено 
под него. Това е доказано и от снимките, и от 
Дневника. Направено е геодезично измерване. 
То точно отговаря на дупката, заснета от 
Бобчев, с всички камъни от нея и над нея. Те са 
определени. Тези, които съм намерил, съм 
маркирал с „Ф" и „Б". Става ясно, че надолу 
от скелет № 95 има още един доста дебел 
пласт зидария. 

С една дума, краката плътно се вклиняват в 
полумасивната част между масивните крака на 
абсидата и навлизат навътре. За какво е 
необходимо те да навлизат навътре? От 
анатомичните схеми, които правихме, и от то-
ва, което показахме, става ясно, че козирката, 
която силно стърчи напред и от която 
камъните плавно сподзид, минават и достигат 
чак първия ред на основите. Само първият ред 
от основите са силно оголени без облепващите 
доукрепващи материали. Затова Бобчев е 
заснел само първия ред. Целият зид отпред е 
укрепен с „банкет — козирка", който излиза 
напред и който заема зоната чак до таза. Под 
него има пълнеж. Не е трудно да се видят от 
снимката камъните, 4 бр., които излизат 
нагоре. Като разгледате и останалите снимки, 
ще разберете, че това са масивни камъни, 
които така навлизат в абсидата навътре, че 
почти се засрещат с този голям камък, който се 
намира до лакътя. От фотоматериалите става 
ясно, че едното и другото укрепително средст-
во почти са се допрели. За себе си съм убеден, 
че долу са споени в една обща зидария. Но 
това е само предположение, което не мога да 
докажа. Достатъчно е да кажа, че тазът лежи в 
издълбаното корито на дренажа, който излиза 
напред от сухи камъни. Той лежи върху 
прослойката от речни камъни, строителни 
отпадъци, които са нахвърляни и се намират в 
цялата църква и в олтара, които са датирани. 

Трябва да кажа две думи и за пилотите. 
Когато говорихме за пилотите (доста ожесто-
чени ни бяха споровете), др. Овчаров каза, че 
пилоти могат да се набиват и на 5сш, и на 
10 ст, и на 15ст, и на 20 ст. Зная, че това не е 
така. За да се убеди той в това, нося три 
публикации. Едната е българска, а другите две 
са съветски, които са за укрепително строене с 
пилоти. Тази публикация засяга не това как се 

строи с пилоти, а какви усилия пилотите 
упражняват върху терена около тях. В зави-
симост от характера на почвата тези усилия се 
движат по таблица. Измерено е, че пилотите са 
10 cm.. В най-елементарна и най-рехава почва 
усилията са три пъти обема на напора. 
Напорът, който упражнява пилотът върху 
терена, е почти равностоен на взрив в размер 
три пъти обема на самия кол. Ако почвата е ле-
ко влажна и с по-плътно съдържание 
чернозем, глина и т.н . ,  ако започва да се 
набива по-гъсто от тези три пъти обем от кол 
разстояния, набиването на единия пилот до-
вежда до изхвърлянето на вече набития нагоре. 
Въздействието е равностойно почти на взрив. 
Разстоянията, които са заснети на 20 сm от 
Бобчев между всички колове, твърдо смятам за 
верни, защото никой друг не ги е заснел и 
измерил. Единствено Бобчев е направил това. 
Той е заснел кол по кол. Нанесъл е размерите 
на самите колове. Разстоянията между тях е 
нанесъл. Всички други разсъждения са хипоте-
зи, които нека бъдат доказани. Но имаме един 
единствен документ. В този документ се 
казва, че това е минималната близост при 
насипен терен, какъвто имаме в случая (20 сm). 

За насипните терени има и друга информа-
ция. Когато колът, вървейки в терена, срещне 
камъче, той увеличава зоната си на поражение 
с толкова, колкото е самото камъче. Може да 
видите, че цялата зона е от чакъл. Това ще 
рече, че набиването на един пилот с дебелина 
10 cm, в 30 сm кръг прави сериозни поражения 
и измества всичко около себе си. Пилотите 
имат за задача да пресоват между себе си 
терена, да го направят твърд и отделно да 
създадат основа за зидария. 

Набиването на колове край самите кости, 
ако това се приеме, както се твърдеше, направо 
единият пилот се е плъзнал по костта. Ако 
костта е византийска, изгнила, то не само тази 
кост, но и съседната ще бъде счупена, на 
другия крак чак. Да не говорим за другата, 
която е до лявата кост. Тя също ще повреди и 
ще измести цялата кост извън зоната и на 
права линия. Ето ги документите. Може да ги 
прочетете. 

На снимките ясно се вижда, че тези пилоти 
не минават покрай костите. Това беше инфор-
мация по въпроса. От липсващите снимки, 
които ние твърдяхме, че са поотрязани, ето 
какво се вижда. Ето ви една широка снимка, 
която дава ясна представа за три дупки. Това 
са дупки, които са в зоната на стъпалото. 
Др. Джингов записва: махнахме стъпалото, 
разчистихме пръстта под него и се откриха още 
две дупки от фундиране. Това касае премахва-
нето на стъпалото отдясно. Джингов миналия 
път каза: Бенчев, ти бъркаш. Махнахме стъпа-
лото отдясно в цялата южна част. Първата 
част, която той ми каза, беше вярна. Те 
наистина махат стъпалото отдясно на скелета, 
а не на цялата южна част — това не е вярно. Тя 
стои 15 години след това. Аз му показах 
снимки и той се отказа въобще, че е махано 
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стъпало. Стъпалото е махнато и са открити 
дупките под него. Веднага след това е 
записано, че се направиха фотоснимки. Ето я 
пръстта на стъпалото. Ето и новата, и старата 
дупка. Ето я костта. Касае се за откриването на 
две нови дупки — не в зоната на коленете, 
както се спореше и се отказаха археолозите, а 
надясно от скелета под пейката. И тук. 

Д. Овчаров: Бенчев, въпреки зловещите пог-
леди на Хайтов, нека да си обясним нещо 
приятелски. 

М. Бенчев: Кажете! 
Д. Овчаров: Защо следва изречението „ед-

ната от тях минава през костите, едната 
през..."   За кои дупки става въпрос? 

М. Бенчев: Това е коментар. 
Д. Овчаров: Аз смятам, че неговите (на 

Джингов) записки не са винаги много точни. 
М. Бенчев: Не само, че не са точни, но аз не 

мога да коментирам текста. Има един основен 
текст. Как ще се коментира правописът 
му — това не е моя работа. 

В широк фронт (показва на снимката) е 
заснет скелетът. Отляво се вижда камъкът на 
Бобчев (така го наричам, защото го пише 
така), отдясно е камъкът. Двата крака, двете 
пилотни дупки. Ако се погледне, ще се види, че 
непосредствено до дясната пилотна дупка има 
четири малки хоросанчета. Те отново следват в 
дъното. Просто ги вземам като жалон. Ако ги 
потърсите тук на тази снимка, където пръстта 
над десния крак е малко над нивото на костта, 
тук целият скелет е обкопан. А тук обаче 
скелетът е обкопан само в зоната на средата си 
и на лявата си част. Отдясно все още 
обкопаването не е преминало или току-що е 
трябвало да премине. Теренът, се вижда 
широко, след тях трябва да следва дупка, но 
дупка няма. Има пръст, има чакъли, речни 
камъчета. Елате ги вижте — дупка няма. Щом 
няма дупка над нивото на костта на 1,5 ш, 
значи тя не може да достигне отгоре плочата, 
която е на 25 ст. Излишно е да се говори за 
тези дупки, че отиват нагоре. Това са колове, 
които са били... 

Акад. Н. Тодоров: Слушайте с внимание, а 
не с усмивка и с голословно отричане. Защото 
това са снимки, тсоито вие сте направили. 

М. Бенчев: Мога да твърдя не само това, че 
тези дупки не са продължили нагоре, а може да 
твърдя, че базирайки се на скиците на Бобчев, и 
откривайки тази снимка, аз съм сигурен, че 
има още пет снимки, където всичко това много 
добре се вижда, но и много^добре е отрязано. 
Кой е отрязал тези снимки, не зная. Не искам 
да отправям срещу никого обвинение. Всеки 
би могъл да ги отреже. Но тук се вижда 
половината от кадър, където се вижда част, и 
при наличието на целия кадър би могло да се 
отговори на целия въпрос. От половината 
кадър се вижда не само, че тази дупка не 
минава..., но тя би могла да ни служи като 
жалон за датиране. Коловете са съществували. 
Те са достигали горния ръб. Били са извадени 
със   сухата   зидария   между   тези   колове. 

Скелетът е положен върху дупките. Когато 
нашите археолози започват да откопават 
скелета, навлизат в зоната под костите. Тогава 
тези дупки се открояват и пропадат в кухините, 
които все още са останали от затрупването. 
Тези дупки са още един жалон за датиране. 

Следващият жалон — ясен и категоричен, е 
зидарията, която се намира под скелета. 

Следващият немаловажен жалон съдържа 
седем основни факта. Това са седем пункта, по 
които може да се датира скелетът. А също 
може да се включи и осмата — плюс А, В, С и Н. 
Н — кота нула, С — котата, на която минава 
ръбът над дупката, В — котата, на която лежат 
краката на скелета. И другата кота — долната, 
А — е нивото на античния зид. Над нивото на 
античния зид започва масивна, макар отначало 
без спойка, а след това със спойка зидария. Тя 
в зоната на гроба провисва под това ниво с 
15ст. Това е все нова, активна строителна 
зона както напред, така и вътре, където е 
дупката. Не може да се говори в никакъв 
случай, че скелетът е бил заварен. Казвате, че 
дупката е плитка и не могат да влязат краката. 
Добре. И така да е, остава един единствен 
факт. Дупката да е 5, и 10 ст, на снимката 
виждаме, че я има и в нея влизат краката. Това 
е дупка, направена в масивната зидария на 
абсидата. Това означава, че е направена след 
строежа. Спор по този въпрос не може да има. 
Колко е дълбока — никой не може да каже, а 
най-малко вие, след като не сте проверили 
какво има в тази дупка. 

Завършвайки кръга по архитектурата, мога 
да кажа нещо доста интересно. Може би 
прекалено старание вложих в тази работа. Взех 
си проби от хоросаните и се помъчих да 
разбера пълнежа, който е използван в хоросан 
за зидария, в хоросана за подмазване, в 
хоросана, с който е слаган тухленият под. 
Става ясно, че пълнежите не са от един и същи 
пясъчен източник. Неслучайно един факт. 
който винаги ме е притеснявал и тормозел — 
това, че тази пейка пада ту отдолу, ту отгоре. В 
крайна сметка няма категоричен отговор за 
това. Археолозите твърдо казаха, че е отгоре. 
На новите снимки стана наистина ясно, че тя е 
действително отгоре. Обаче възниква един 
доста странен въпрос. На снимките се вижда, 
че долният ръб на тази пейка, който е 
истинският под и е тухлен, стъпва на този зъб 
от основата на абсидата и тя продължава 
нагоре. Ако отидете на място, ще разберете, че 
истинската мазилка на абсидата продължава 
плътно чак до камъка. Значи тази пейка е била 
построена върху вече измазаната църква. И 
сега може да се види и да се измери. Ако 
вземете височината, ще видите, че на маркира-
ната от Бобчев и от Джингов височина става 
ясно, че точно там, където е завършвала, в 
момента има един черен орнамент с лек зиг-
заг, който имитира нагънат плат, очертан 
отдолу. Евентуално това е бил поставен черен 
орнамент, с който е завършвал един много по-
късен строеж от този на църквата — именно 
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построяването на тази пейка. Тя не е толкова 
важна. Спорът става за това, че тя е нераз-
делна част от пода и от надстройката на 
мергела, а както видяхме, и датировката под 
мергела говори за наличие на турски тухли от 
същия характер. Получава се една доста 
ориентирана обстановка за строителство по 
време на турското робство. Твърде вероятно 
това да е доста късно след като църквата е 
измазана, зографисана, използвана и т. н. 

За да завърша всичко, казахме, че всяко 
нещо, което се намира в зоната на абсидата е 
важно, искам да кажа нещо и за следващия 
скелет № 79. В Дневниците не е ясно как 
изглежда този скелет. Става ясно, че има 
запазени някакви раменни кости, няма глава. 
От тезата и скиците, които бяха показани тук, 
липсват краката на скелета. Дали е вярно или 
не, Джингов ще ни каже. Мога да кажа, че този 
скелет е бил разкопаван толкова старателно, 
както нито едно от погребенията в църквата. 
Разкопаването е правено много последовател-
но и много системно. 

Как стават разкопките на скелет № 79? 
Изкопът върви отляво надясно. Постепенно се 
откриват краката на новото погребение. На-
влизат до зоната на коленете. Тогава архео-
лозите забелязват, че гробната яма е много 
четливо и ясно очертана в терена. Тя е 
абсолютно очертана. Теренът е песъклив, 
отдолу с чакълчета, а след това е с почти 
същия насипен характер. Ямата е напълнена с 
чернозем. Личи много ясно. Едва когато са 
навлезли в зоната на коленете, те откриват, че 
по ръба на гробната яма има редица от 
колове — кол до кол, с които е била покрита 
гробната яма. Те са разположени на еднакви 
разстояния. Веднага се предприема разчист-
ване наляво и надясно. Фотографът е минал и е 
заснел всички неща, за които ви говоря. 
Откриват се на 20 сm доста изгнили колове. 
Тогава коловете, които са пропаднали в 
средата на гроба, се разкопават доста систем-
но. Открива се единият кол по цялата му 
дължина. Разкопава се пръстта. Стига се до 
следващия кол, който се открива по цялата му 
дължина. Фотографът снима и в единия, и в 
другия случай. Изгнилите (овъглени до черно) 
дървени колове се изваждат на две купчинки 
отстрани на гробната яма. Фотографът ги 
заснема при фотографирането на скелета. 
Мога да ви кажа, че изкопът, когато е правен 
за тази гробна яма, извършващите погребе-
нието са поставили две надлъжни греди над 
главата на погребания, които минават надлъж-
но на ямата. (Показва на снимки.) Ето ги двете 
дупки, ето страничната дупка. Напречно в 
зоната над коленете е поставена дебела греда. 
Гредата е открита. Амбразурата й е почистена. 
След това се преминава бавно към разчиства-
нето на самата греда по дължина. Навлиза в 
терена около 20 сm и е почистена. При 
изкопавачето на гробната яма са поставени 
като кръст две надлъжни и една пряка греда. 
Върху тях е сложен плет от пръчки, който е 

очертан много ясно с малки зигзагообразни 
дупчици. 

Какво открих по снимките и което беше 
най-подробно анализирано от нашата група? 
Открихме следното нещо. 

Когато е била копана гробната яма, през 
цялото време е бил изхвърлен един насипен 
терен, който е доста тъмен. Стигнало се е на 
дълбочина 1,10—1,20 m, както казва др. Джин-
гов. Там теренът е доста насипен. Теренът е с 
речен произход — пясък, повече чакъл, доста 
светъл. Това е пръст, която е останала най-
отгоре. Когато е поставен този дървен покров, 
тя е отишла най-горе. По нея може да се съди, 
че гробът е пропаднал до средата на колене-
те— веднъж целият. С пропадането си двата 
кола са пропаднали и са счупили скелета. 
Падналите колове са били разчистени. Техният 
отпечатък в цялата дължина го има. Фотогра-
фът го е заснел и се вижда. След това е станало 
пропадане на втората част, която е малко от 
зоната на рамената до зоната на таза, където 
вече гробът не се е свлякъл целият, а е легнал 
на една страна с лявата си част. Този пласт от 
пясъчна прослойка е останал. Под нея се 
виждат тези дребни дупки, които са над 20. 

Най-интересното беше, че от така намере-
ните снимки анализирахме тези неща. Засне-
тият на снимките скелет предизвиква у нас 
много голям интерес. Всичко това, за което ви 
говоря, открихме във втория филм, който е 
комбиниран. До половината е сниман скелет 
№ 79, а след това е сниман скелет №95. Проя-
вихме голям интерес към филма, от който са 
останали само 6—7 кадъра, а всичко останало 
липсва. Снимани са камъни. Това е заобленият 
ръб на абсидата, десният ръб, който преминава 
в крива. Долу се виждат камъни, камъни. От 
негатива нищо не може да се разбере, освен че 
е снимана стената. Обективът се е плъзнал по 
нея. Между камъните забелязахме едно малко 
петънце, което много приличаше на скелет. 
Взехме го. Използвахме контрастна хартия и 
проявител. Прояви се „Обезглавеният" с глава, 
ръце, крака, съвсем цял, абсолютно такъв, 
какъвто е бил открит. Цялата зона може да се 
намери около двата скелета. Проверки са 
направени дали въпросният негатив е повече 
отдясно. 

Ето го въпросният скелет. Нашият интерес 
бе предизвикан от друго. Това са големите 
несъответствия, които се породиха от фотома-
териалите. Джингов говореше през цялото 
време, че скелетът е наведен и погребан на една 
страна, така че дясното му рамо е по-високо и 
целият е под наклон. Ето я снимката със 
скелета с премахнатите ръце. Ето бедрената 
кост, която е счупена. Ето и парчето под нея. 
Долната част е до коляното. Топките, които 
обхващат колянната става. Много добре се 
вижда счупеният крайник. Парчето от коля-
ното е сложено до гробната яма. Тазът е 
счупен на три парчета в дясната си част. 
Лявата част е триъгълна, отчупена. Виждат се 
следите  на  коловете,  за  които  ви  говорих. 
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Вижда се дупката от голям разчистен кол. 
Виждат се и малките дупчици от въпросния 
плет, за които ставаше въпрос. Вижда се 
пропадналият терен, над него ще различите 
над 20 дупчици от въпросния плет. Вижда се и 
колът, който е разчистен по цялата си дължина 
и овъглен. Той непосредствено опира до 
стената. Последователно е заснета дупката — 
едра, след това разчистена. Кухината, която се 
вижда, е откопано място за самия крак. 
Надолу се вижда насипният чакълен терен и 
ясно очертаната гробна яма. Може да се види и 
в заснетите фронтално снимки. Снимките, 
които имахме, съм ги преснел от контактните 
копия, поради което са лоши. Не можахме да 
използваме снимките, които са във вашия 
архив. Така че вие можете много по-добре да 
проучите този въпрос. 

Фактът, който предизвика нашето недоуме-
ние, не искаме да го коментираме, но той е 
много важен. Г. Джингов е записал, че лявото 
рамо е високо. Той пише: лявото рамо е по-
високо с 20 ст от дясното. Ширината на един 
човек обикновено е около 35—40 сm в раме-
ната. Това означава, че целият скелет е под 
изключително голям наклон. Има обяснение за 
поставянето на скелета под наклон. Налице е 
разминаване на нещата. Навсякъде е записано, 
че лявото рамо е по-високо. Ако се съобразим 
със снимките — всички материали, и публику-
ваните, това се отнася за дясното рамо. В 
Дневника е записано: лявото рамо на скелета е 
20 сm по-високо от дясното. Пределно е ясно, 
че има голяма грешка в Дневника. През цялото 
време се говори за лявото рамо, а на снимките 
се вижда дясно рамо и десен крак, които са по-
високи. Много странно е, че на снимките 
изглежда (това е предмет на съвсем друг 
разговор) и създава впечатление, че скелетът е 
по лице. Вижда се черепът отзад с ямите. Дали 
това е разместване, дали е случайно — аз не 
мога да коментирам този факт. Мога да кажа, 
че ако скелетът лежи по лице, всички записва-
ния на Джингов са верни. Ако той беше по 
гръб, нормално погребение, тогава начините, 
по които записва, не са верни. Това е тема на 
друг разговор. 

Акад. Н. Тодоров: Бенчев, нека още веднъж 
да ни покажете последното. 

М. Бенчев: Ето го единият кол, който е бил 
разчистен тук. Ето и вторият кол. Първият е 
отминал. Останал е да стърчи над терена. 
изгнилият кол. Разчиства се по цялата дължи-
на. След това се навлиза с десетина сантиметра 
и се открива следващият. Отново се разчиства 
по цялата му дължина. Тогава се разчистват и 
тези, които стъпват на гробната яма отстрани. 
Ясно личи как те са стъпили и гробната яма е 
запазила очертанията. Това разбъркване на 
пластовете е записано в Дневника. Касае се за 
много, много късно погребение — след по-
строяването на църквата. Ако желаете, мога да 
ви докажа тази датировка и от мястото, където 
слизат краката. Анализ на архитектурната 
среда. Аз съм готов със скици и мога да ви 
докладвам. Той е късно внесен. 

Д. Овчаров: Само покажете тук къде допи-
рат? 

М. Бенчев: Стъпалото плътно влиза между 
въпросната козирка и ръба на античния 
зид — малко в зоната на самия античен зид, 
където той вече се е подпъхнал отдолу. Под 
него има банкет. Ако се вгледате, имаме 
допълнителни снимки, ще видите ръба, който е 
направен 15 години по-късно. Ето и камъкът, 
който носи завършека. Под него е ръбът, който 
е масивен от камъни. Ще намерите всяко 
парченце от камък. Под тях има масивна 
зидария, която отива на много голяма дълбо-
чина надолу — почти метър надолу. Много 
странно е защо тази зидария е изградена 
толкова плътно. От новите материали и 
снимки стана ясно, че антична стена в зоната 
на олтара има и то не е само една, а са две. 
Едната запълва цялата южна част. 

Н. Хайтов: Това може да докладва Боя-
джиев, тъй като това е негово откритие. 

М. Бенчев: Когато подзидът на мергела 
почва да се вади и камъните под него започват 
да се вадят, се стига и до по-едрите камъни. 
Археолозите ги изваждат, смятайки, че това е 
подзид. Всъщност те са извадили един сектор 
от допълнителния античен строеж. 

Снимката показва античната стена с откри-
тата й част 2,25 m. Централното сечение е 
снимано по посока на тръбата, която води като 
абсолютен жалон. На разстояние на около 1 n 
трябва да намерим фундамента на престолния 
камък. Този фундамент е тази дупка. Целият 
този камънак лежи непосредствено в нивото и 
малко под нивото на насипа от речни камъни и 
от отпадъци от турското робство. Да се 
намира трети скелет, за който се говори, е 
абсурдно. Аз забелязах колко съвестен фото-
граф е бил Хлебаров. На всеки скелет са 
заснети минимум по 38-40 кадъра. На този 
скелет, който е намерен тук от втора антична 
стена (за тази антична стена въобще не е 
записано), а другият скелет лежи почти с 
корема си върху нея. За мен е чудно всичко 
това. Да се намира скелет между тази 
прослойка от 10-15 сm е много необичайно. 
Също е необичайно и да не бъде сниман. 

Това са в общи линии доводите. 
Ето снимката, за която говорих. Тя е от 

архива и е с печата на Бояджиев. Това е доста 
влошено копие. Ето другата снимка с отряза-
ната част от кола, която сме възстановили. 

Имаме съмнение, че самотният череп не е 
изваден счупен. Но не твърдим това със 
сигурност. Искам да го поставиме като 
проблем за обсъждане на тази маса. 

По време на копаенето, когато се сваля 
пейката, в нейната зона (като я разделим на 
две), в лявата й част се намира самотният 
череп. Това става, когато започва да се 
разчиства малко по-надясно. 

Тези снимки показват именно този период 
от време. Те са записани в самия Дневник. Над 
мергела личи едно петънце, което през цялото 
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време ми приличаше на череп. Не смея въобще 
да кажа, че е така. Постепенно в другите 
снимки се видя, че този череп е сниман и в 
лице. Той е съвсем цял. Който иска да го види, 
може. Не е съвсем ясен. Може да сме се 
излъгали. На пръстта един ден след неговото 
намиране е заснет точно над мястото, където е 
намерен. Много странни са тези факти. 

Има допълнителни снимки, които можете 
да разгледате. Досега винаги са ни поднасяни 
снимки или за лявата, или за дясната част на 
абсидата. Човек не може да се ориентира къде 
се намира античната стена, къде се намира 
дупката като ниво. Винаги сме правили това по 
изчисление и сме намирали местата им. Тук 
има и фотомонтажи за възстановяване на 
положението. Има и една снимка на Бояджиев, 
която е много хубава. Много се радвам, че я 
даде, макар и накрая. Вижда се цялата антична 
стена. Вижда се надзидът, който пълзи по нея. 
Вижда се дупката над античната стена, как 
зидарията продължава и надолу. Неоспорим 
факт са тези неща. Вижда се повърхността на 
античната стена. Ето и трите масивни камъка, 
които изграждат стъпването на тази козирка 
върху античната стена. Вижда се и дупката, 
която е над тях. Ако веднага се направи 
съпоставка с тази снимка, ще се види ръбът на 
античната стена, който е тук, и че цялото това 
нещо е високо над него. 

Н. Хайтов: Аз помолих да се направи 
стенограма от изказването на Овчаров. Беше 
ми много интереснo. 

Ще прочета негови мисли от последното 
обсъждане: Димитър Овчаров: „Аз твърдя, че 
дупката не е 35-40 сm, което мен ме задово-
лява, а около 70 сm. Това е в началото, т.е. 
говорим за дупките." Щом като Джингов, на 
когото вярваме, не е отбелязал дупката, 
следователно няма дупка. Но на фотосите 
излиза една дупка. Да разгледаме тази дупка. 
Нека да видим първо хубавата снимка със 
запушалката от хартия. Това е едрата снимка 
на този отвор. Тази дупка, така оформена, 
първо не отговаря. Второ — слабост на чер-
тежа на Бобчев. Не отговаря на неговия 
чертеж. Това не е хралупа. Ако всички 
погледнат безпристрастно, ще видят, че тя има 
четвъртити очертания, продълговати и прили-
ча на дупка на изваден камък. Следователно 
др. Овчаров говори авторитетно за дупка, а не 
за фикция, т.е. „на един изваден камък". Не 
зная как той е разбрал, че камъкът е един. 
Бенчев прави апостроф — може да са четири. 
Аз ви казвам, че може да спорим. Въпросът е, 
че той говори за дупка. Продължавам с 
изказването на Овчаров: „Тази дупка, изчислена 
от нас архитектурно спрямо някои константи, 
които имаме дадени от Бобчев, се оказва, че 
има 38 ст ширина и 25 сm височина. Но не 
можем да определим дълбочината." Др. Овча-
ров определя нейните ширина и височина, но 
казва, че не може да се определи дълбочината, 
тъй като се отрича, че в нея са били най-
долните крайници на скелет № 95. Др. Овчаров 

по-нататък пита: „Въпросът е — кога е изваден 
камъкът? Този камък може да бъде изваден 
тогава, когато е бил погребан трупът по 
мнението на Хайтов. Този камък е могло да 
бъде изваден от археолозите, които са търсили 
продължението на костите. За съжаление те 
могат да не си спомнят това." (И Овчаров 
допуска това.) Изваден от археолозите—доб-
ре, но кога? Този камък трябва да е изваден 
само преди да бъдат сложени двете бедрени 
кости на скелет № 95, които, както се вижда, 
влизат в тази дупка. Тук са снимките, на които 
се вижда как двете бедрени кости, запушени с 
хартии, влизат в тази дупка. Следователно, 
ако те са махнати от археолозите, това е 
станало преди влизането на двете бедрени 
кости. Иначе няма кога след това да бъдат 
извадени. Имаме снимка от 1956 г. за дупката с 
влизащите две бедрени кости. Това са 18 
снимки една след друга, които говорят за това, 
че бедрените кости в долните краища (това. го 
поддържат и петимата археолози в своето 
гледище) влизат отчасти в дупката. 

Сега ще ви прочета мнението на археоло-
зите. 

Вторият вариант, който предлага др. Овча-
ров: „Този камък може да е бил изваден при 
консервацията — т.е. през 1972-1974 г. Но 
питам ви: ако е бил изваден при консервация-
та, тогава къде щяха да влязат бедрените 
кости, които са фотографирани през 1956 г.? 
Защо изобщо се поставя такъв въпрос, че може 
да се извади по-късно. Камъкът е бил изваден 
преди да бъдат вкарани двете бедрени кости." 
Накрая др. Овчаров прави като заключение: 
„Следователно тази дупка за нас е много 
неясна. Ние я вземаме така, както е дадена 
през 1972 г." Не разбирам защо др. Овчаров не 
желае да я вземе както е дадена през 1956 г. 

По данните от 1972 г. имаме ширина 38 сm, 
височина 25 ст и дълбочина средно 20 сm. 

Др. Овчаров е признал съществуването на 
дупката. Той се е опитал да отрече съществува-
нето на дупката през 1956 г., а я датира като 
дупка, получена през 1974 г. Това е може би по 
вина на арх. Мушанов, който е издърпал 
камъка. Това може да каже арх. Мушанов, как 
точно стои въпросът с дупката. Идвам до 
становището за дупките от останалите друга-
ри, които са се изказали на 10 и 12.  

Арх. Бояджиев даде още няколко снимки, в 
които е нарисувал и начертал дупката. Това не 
може да бъде нищо друго, освен че арх. Боя-
джиев признава съществуването на тази дупка. 
Ако греша, нека той после да каже. 

На снимката, която сам арх. Бояджиев е 
направил, е разграфил какви са нейните 
размери. Те са горе-долу тези, които съоб-
щава Овчаров: 38 сm широка, 25 сm висока. 
Следователно няма различие. Значи и той 
признава дупката. 

В крайното Становище на Археологическия 
институт се отрича съществуването на дупката 
и се казва, че няма следа от нея. И Джингов 
косвено се занимава с тази дупка, като каза 
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миналия път: „Краката от коленете до стъпа-
лата въобще не са разкрити, защото те 
теоретически остават под основата. Нямаше 
начин да се направи това, защото се предпола-
гаше да се подкопаят основите на църквата." 
Следователно той отнася под основата и 
дупката. Явно е, че той говори също за дупка. 
Следователно тримата най-авторитетни от 
специалистите, които са изработили и подпи-
сали т. нар. Становище, пряко или косвено 
говорят за дупката. 

Вижте какво пише в Становището (на с. 12) 
за дупката: „Тя не личи на снимките, правени 
по време на разкопките." Това ме изненада най-
много. Как е възможно да се отрича, че тук 
има дупка, когато се виждат долните крайници 
и както го признават те самите малко по-
нататък, влизат в дупка. Възможно ли е да се 
пише такова нещо, след като имаме една 
категорична фотодокументация, в която е 
регистрирано това в 25 снимки. 

Ето какво пише в Становището. Това е 
Становището на петимата археолози: (с. 18). 
„Първо — при направата на този гроб (става 
дума за скелет № 95) крайниците на покойника 
са били положени отчасти върху разрушения 
античен зид, като са наместени вероятно с 
удълбаване или изравняване на легло за тях 
(с. 13). Няма никакви данни за каквито и да 
било вдлъбнатини в късно античната стена и в 
абсидната основа." Това е коренно противо-
положно! 

На едната страница е казано, че вероятно са 
нанесени чрез удълбаване или изравняване 
долните крайници на бедрените кости, а малко 
преди това се казва, че няма никакви данни за 
каквито и да било вдлъбнатини в късно 
античната стена и в абсидната основа. 

Ще ви прочета и трети пасаж, посветен на 
дупката: „В Дневника и публикацията на 
проф. Ст. Михайлов за такава дупка не се 
споменава. Тя не личи на снимките, правени по 
време на разкопките." 

Четвърто: „Част от долните крайници на 
другия, т.е. на скелет № 95, се намират под 
банкета на абсидната стена." Във вторият 
вариант на Становището това е поправено. От 
това не правя капитал. Писано е вече не под 
банкета на абсидната стена, а е записано 
правилното — под абсидната стена. Но то не е 
под абсидната стена. 

Ще повторя нещо не зная за кой път. Ако 
има някой, нека да го оспори. Основите на 
абсидната стена започват 94ст в зоната на 
погребението от античния зид нагоре. А 
скелетът е погребан, по общо признание, на 
75 ст дълбочина и то без наклон. Като вървят 
крайниците на скелета срещу стената, няма 
къде другаде да се срещнат, освен 20 ст над 
основите. Питам, при това положение, как ще 
се плъзгат бедрените кости по късния полураз-
рушен римски зид и да се прави под тях 
удълбаване, след като те не са се плъзнали там, 
а са били 20 ст по-нагоре? Ако има такава 
дупка,   а   че   я  има,   това   не   може  да   се 

оспорва — това няма да е с някакъв особен 
успех — краката са срещнали абсидния зид, и 
то 20 ст над нивото на античния зид. Исках да 
кажа, че те не са под абсидната основа. 

В заключителното Становище на Археоло-
гическия институт под № 238 от 25 февруари е 
казано, че аз съм се позовавал на дупката, 
въпреки че такава дупка не е отбелязана в 
Дневника на разкопките и въпреки че следи от 
нея не се забелязват нито на една от снимките, 
направени по време на разкопките. Аз казвам 
не само на археолозите, а и на всички останали, 
дори и по микрофона, че на 25 снимки е 
фотографирана тази дупка. Половината от 
снимките са направени през 1956г., а остана-
лата половина са направени през 1972 и 1974г., 
когато дупката все още е била цяла. На тези 
табла показваме сравнението между двете 
дупки по протежение на целия зид и се вижда 
съвършено ясно дупка. Камъните могат да се 
преброят отляво, отдясно, отгоре и отдолу. 
Дупката, която е широка 38 ст (аз мисля, че е 
малко по-широка), висока 25 ст (според архео-
лозите) и неизвестно колко дълбока. Тук 
поставям друг въпрос. 

В началото на нашата среща попитах 
проф. Ст. Михайлов дали поддържа всички 
свои публикации и има ли нещо, от което да се 
е отрекъл. Имах предвид между другото и 
неговото твърдение в публикацията от 1961 г. 
(това беше най-важният му коз), че един от 
коловете, набивани за укрепване на основите 
на абсидната стена, е пречупил десния крайник 
на скелет № 95 под коляното, т.е. дясната 
подколянна кост е била счупена. Проф. Михай-
лов не отрече това. Аз останах с впечатление, 
че той поддържа тази работа. Сега питам след 
като един от двамата, които са разкопачите и 
то ръководител на експедицията твърди, че е 
имало счупване на десния долен крайник, а 
може и да е вярно, тогава може ли да се 
съмняваме, че е имало счупване на долен 
крайник и костите от коленете надолу са били 
там. Кой твърди, че не са били? Джингов казва, 
че не са разкопали дупката. Следователно той 
не може да твърди със сигурност, че не е имало 
долни крайници в тази дупка. Това нещо не 
може да се твърди и в Становището, тъй като 
никой не го е видял. Всички правите оценки въз 
основа на това, което казва Джингов. В случая 
проф. Михайлов ще го таксуваме ли за свиде-
тел или няма да го таксуваме, или ще се 
отричаме от всичко, което е написал, без 
изключение? За мен, щом той твърди, това е 
най-авторитетното. Това е по-авторитетно 
мнение и от това на Джингов. По онова време 
Джингов не е старши научен сътрудник и 
опитен археолог, какъвто е сега. Ако ние 
имаме предвид и публикациите на проф. Ми-
хайлов, не мога да вярвам на всичко друго, 
което е написано, че най-долните крайници са 
липсвали. Те са били там. 

Не иска много въображение, за да се 
разбере, че ако строителите са правили удъл-
баване, при започване на строителството на 
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абсидната основа те попадат на сварения 
скелет и спират. Тогава те се виждат прину-
дени, за да запазят бедрените кости, да им 
направят едно удълбаване. Лично аз не мога да 
си представя тези строители, които решават да 
се поставят легла на бедрените кости, за да не 
се похабят, а подколенните да вървят по 
дяволите, т. е. ще се унищожат. Може ли 
такова нещо? . . . 

Повтарям — твърди се, че бедрените кости 
били намествани, слагани били на легло. Но 
това легло не се вижда никъде. Ето вие 
виждате снимката. Били намествани и след 
това са започнали строителите да зидат, след 
като направили една дупка, извадили един 
камък и поставили бедрените кости, а другите 
са унищожили. Каква е логиката — едните 
кости да запазят, а другите да унищожат. А да 
не говорим за онова, което е станало с горните 
бедрени кости. До таза почти (вие сте написали 
така) бедрените кости са вървяли над банкета. 
Там имало изкоп за т. нар. темел, където 
(както вие се изразявате) се изливала субструк-
цията. Това е писано от Станилов. Един израз, 
аз го запомних. На него ще се върна, когато му 
отговоря на това, което е написал, ако е живот 
и здраве. 

Бенчев обясни, че не е било възможно да са 
набивани дупки от колове без да направите 
костите на пепел, или поне малко да ги 
местите. Вие сте ги намерили в порядък 
успоредно една над друга, както са били 
положени по време на погребението. 

Няма да се спирам на т.нар. „ Обезглавеният". 
Одеве ме апострофира др. Овчаров, като каза: 
„Ето, значи се отказахте и от „Обезглавеният!" 
Ами как да не се откажа. Аз съм вярвал, че 
съществува обезглавен, защото съм вярвал на 
Дневника на Джингов. Дали трябва да вярвам 
на Дневника, аз ще си направя мои изводи. 
Тогава ще видим кой на кого ще вярва. Питам 
Ви др. Джингов, след като сте имали и сте 
знаели тази снимка, защо сте записали в 
Дневника си, че скелетът е без глава? Защо? 
Защо сте поддържали това становище? Аз съм 
вярвал на вашия Дневник и съм писал за този 
скелет в моята книга. Сега разбирате, че 
работата става много по-дебела. Ние трябва 
да питаме защо този скелет не е записан в 
Дневника? Когато миналия път ставаше дума 
дали вярвам или не вярвам на Дневника, ето за 
това на вашия Дневник от 30 май нататък не 
му вярвам. В този Дневник, според мен, меко 
казано, са премълчани основни положения и 
неща. Бенчев говори за дупките, за плета, за 
другите неща, а Вие го препращате към 
ранновизантийско гробище и т. н. Затова се 
говори и на това няма да се спирам.  

Ще завърша със следните няколко думи. В 
началото имаше една снимка. След това ми 
бяха предоставени 16 снимки и смятахме, че те 
са всичко. Поне така ни беше казано. След това 
се оказа, че в Становището на петимата са 
взети предвид 37 кадъра. След това благодаре-
ние на нареждането на акад. Тодоров ни бе 

предоставен на разположение целият архив. 
Убедихме се, че съществуват 92 кадъра. Когато 
ги наредихме в последователност, се оказа, че 
липсват 180 снимки. Попитахме др. Станчева 
дали архивът е преснеман и дали е излизал 
навън. Тя ни каза, че никой не е изнасял 
архива, имаме свидетели. Тя каза, че ключът 
стои у нея — тя отключва, тя заключва. 
Др. Станчева каза, че никой не е идвал. Това бе 
повторено няколко пъти. А сега се оказа 
безспорно, че този архив е бил изнасян и е бил 
преснеман. Първо, кой е разрешил на Бояджи-
ев да го изнася. Второ, каква е гаранцията, че 
когато Бояджиев е изнасял част от архива, е 
върнал всичко. Аз мога да му кажа в очите, че 
никак не му вярвам. Не мога да му вярвам, 
след като виждам на една от неговите снимки 
преснето и е поставил печата, за да докаже, че 
това, което снима, е негово. 

Ст. Бояджиев: А, това не значи, моля ви се! 
Това не мога да го приема! Имам начин да се 
докаже, че аз съм го снимал. 

Н. Хайтов: Има начин, да! Но после, после, 
след като аз свърша. 

М. Бенчев: Такава хартия три години не е 
получавана в лабораторията. 

Ст. Бояджиев: Чия е тая хартия? 
М. Бенчев: Ваша е! 
Н. Хайтов: Аз се обръщам към арх. Боя-

джиев, към неговия началник (не зная дали е 
тук), дали от Археологическия институт е 
разрешавано и на кого да изнася вън от 
института този архив, да го преснима. Ако е 
даван наистина, дали е даван под разписка или 
е даван целият, а след това е връщан пак, без 
да се разбере дали нещо липсва или нещо е 
пипнато. Меко казано, според мен, всички тези 
снимки са селекционирани. Те са подбирани. 
Фактът, че там намерихме няколко потулени 
снимки, говори достатъчно добре, че все пак 
работата е извършена бързо и не е извършена 
докрай. Това е един от въпросите, на който 
моля акад. Ангелов да ни отговори, ако е 
възможно. Работата се превръща не в работа, а 
в една афера. 

В едно от становищата е казано, че вече са 
намерени находки, но не всички, а някои от по-
важните. Добре. А къде са скелетите? Ако ние 
имаме сега скелетите, и по-точно главата на 
т.нар. „обезглавен" скелет и ако са му здрави 
ченетата, ние бихме могли сега да установим 
буквално след 5 минути дали това е Васил 
Левски или не. Това може да се направи по 
зъбите, които са описани много добре и се 
знаят. Това са данни от турската полиция и от 
други документи. С други думи, има или няма 
кости? Това е моят въпрос към акад. Ангелов. 
Вторият ми въпрос е – ако няма кости, ще 
бъде ли любезен проф. Ст. Михайлов да си 
помисли и да си спомни какво е станало с 
костите на скелет № 95? В момента все още не 
се знае накъде ще вървят везните. Сега не мога 
да кажа нищо. Има време за други разговори. 

За мен е важно, че и двата скелета по всички 
показатели, и които са необорими – скиците 
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на Бобчев, снимките, които вие ни дадохте, 
снимките на арх. Бояджиев, става съвършено 
ясно, че това са скелети, поставени след 
строителството на църквата. Вашата позиция, 
че няма следа, е отчаяна. Има достатъчно 
следи. Зная, че ще ми отговорите. Аз не се 
интересувам от отговора. Аз се интересувам от 
отговора на другите хора, които ще се 
занимават с цялата тази история. 

Това са въпросите, които поставям. Ще 
помоля да получа отговор по тях. 

Акад. Н. Тодоров: Аз мисля, че се убедихте 
защо оставих по-продължително време да 
бъдат изложени тези допълнителни факти, 
основаващи се на снимков материал и на нова 
интерпретация на някои обстоятелства, които 
дават основание да се прокара аргументирано 
(сега вие ще се произнесете по този въпрос) за 
датировката не само на единия, но и на втория 
скелет, т.е. датировка, която ни изнася към 
XIX век въз основа на редица аргументи. 
Много интересен, за мен, е въпросът за „Обез-
главеният скелет". Той не е видян от никого. 
Но въпрееът стои. Необходимо е да се хвърли 
пълна светлина на обстоятелствата за начина 
на описването, за вашето отношение към тези 
снимки. 

Аз бих поставил и един последен въпрос. 
Миналият път казахте, че има находки. Бих 
желал да се получи някакъв отговор — какво 
представляват находките. Предполагам, че те 
са прибрани. Ако не са прибрани, това ще бъде 
престъпление. Ако е необходимо, находките да 
бъдат открити, прегледани. Може би и аз ще 
дойда да ги видя. Стои открит и въпросът за 
съдбата на костите. Аз прочетох много внима-
телно стенографския протокол на в. „Работни-
ческо дело". На с. 4 има една бележка, която ми 
направи силно впечатление. Бучински казва на 
едно място: Когато ходихме при Магдалина 
Станчева и попитахме къде са костите, тя каза, 
че когато й наредят отгоре, тогава ще каже 
къде са.  Дали е  така или не,  ще помоля 
др. Станчева да ни отговори. 

М. Станчева: Как ще кажа такова нещо. 
Това е смешен отговор. 

Акад.Н.Тодоров: М.Станчева даде отго-
вор. Следователно остава казаното от нея 
миналия път. Остава да се види отговорът на 
ръководството на института—какво има в 
това, което е намерено. 

Изключвам всички странични обстоятел-
ства, за да не ее тръгва по странични 
обвинения, а да работим върху това, което е 
налице. Това ни позволява действителността. 
От нея трябва да изхождаме. Ако тръгнем по 
линията на съмненията, няма да свършим 
работа. Трябва да свършим работата върху 
съществуващия материал. Той е достатъчен за 
интерпретации. Моля ви да вземете отноше-
ние, да зададете въпроси, за да помислите и 
вие. Казах, че едното становище не може да 
изключи другото. Но не може археолозите да 
отказвате правото на другите, които са 
работили. С огорчение го казвам, за честта на 

Академията, „любителите", както ги наричате, 
те не са любители, както показаха. Те излизат, 
въз основа на вашите материали с готови 
аргументи, а сега вие трябва да оспорвате 
аргументите им. А трябваше да бъде обратно, 
ако вие бяхте сами анализирали този снимков 
материал и бяхте избегнали своите вътрешни 
противоречия и бяхте излезли със своето 
становище, подписано не така леко, без да 
прегледате преди това създадената документа-
ция. Имайте предвид, че това е документация. 
Ако вие не я изчистите, аз ще бъда задължен да 
публикувам всички материали, които са дошли 
при мен. Нека да станат достояние на 
обществеността. А обществеността не вярва на 
думи. 

Има думата др. Овчаров. 
Д. Овчаров: Вие казахте, че тук не бива да се 

обръщаме към миналото и да засягаме въпро-
са за вина. Но тук не сте съвсем прав.  

Акад. Н. Тодоров: Да, прав сте. Имах пред-
вид да не се тръгва по произволни тълкувания 
и на тяхна основа да се изграждат обвинения. 

Д. Овчаров: Другарю председател, искам да 
Ви кажа, че крайно съжалявам, че се заех с 
работата по тази „афера", както я нарече 
Николай Хайтов. Това са негови думи, не са 
мои. 

В 30-годишния си археологически път съм 
пристъпвал към паметниците, които съм раз-
копавал, напълно честно, с открито сърце. 
Никога не съм лъгал себе си и науката. Когато 
пристъпих към разглеждането на тези мате-
риали (говоря за себе си), пристъпих без 
всякакво предубеждение. Но работата не е 
така. Работата се изроди. В безбройните 
докладни записки, хвърчащи и нехвърчащи, 
Николай Хайтов ожесточено защищава своята 
теза. Аз го разбирам напълно. Той защищава 
кауза на живот. Ако тази теза се обори, можем 
всички да си представим какви последствия 
това ще има за него. Написана е една книга. Не 
забравяйте, че на нас ни беше поставена 
задачата да обсъждаме една книга. От книгата 
се натрупаха много неща. Излязохме от 
книгата и вече я забравихме. Тя почти не 
съществува. 

В една от последните работи на Николай 
Хайтов от 22. II. 1986 г. се казва, че смайващо и 
страшно е, че археолозите са се допрели до 
тайната на гроба на Васил Левски, но са го 
зарязали точно във върховния момент и 
веднага са го заринали. Това зловещо дело е 
извършено от археолога Ст. Михайлов при пъл-
ното сътрудничество на своя по-млад колега, се-
га старши научен сътрудник Георги Джингов. 

Това са обвинения срещу двама души, 
които ако аз бях там, щях да го дам под съд. 
Но това е работа на Стамен Михайлов. Оттам 
нататък се отива и към други неща. Каза се, че 
петима са подписали. Правилно Станчева се 
намеси и каза, че това е Становище на 
института. Това Становище е минало през 
заседание на Научния съвет, който го е 
одобрил. Ако се атакува, ще се атакува целият 
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научен съвет. Това Становище се оспорва и се 
нарича афера. Говори се, че са скрити снимки, 
говори се, че са унищожени снимки. А може би 
ще се каже, че са унищожени и документи. Аз 
се връщам към първото си изречение. Аз се 
чувствувам омърсен от цялата тази работа. 
Искам да му кажа нещо по първия 
въпрос — за снимките. Красивата работа, която 
сте направили, сте си изхабили труда 
напразно. Знаете ли защо? Затова защото в 
шестте и седемте филма на Хлебаров не всички 
снимки са свързани с нашата работа логически 
и практически. Др. Бенчев и всички от нас са 
правили снимки. Всички знаем, че човек никога 
не снима едно и също нещо на един филм. В 
един филм има най-различни неща. Аз сега 
разсъждавам съвсем логически. Защо ги няма 
тези 250 кадъра, които търсят. Не зная точната 
цифра. Нека да не се хващаме за това. 
Хлебаров е снимал не само един и същи 
археологически обект. Хлебаров е шарел на 
много места. Това е правел с един и същи 
филм. Стамен Михайлов го е викал да снима 
разкопките. Преди да предаде филма, Хлеба-
ров е извършил селекция и е предоставил на 
института само кадри, които непосредствено 
засягат разкопките. Ние не знаем какви кадри е 
отрязал Хлебаров. 

М. Бенчев: Личи на филма какво е отрязано. 
Акад. Н. Тодоров: Има думата Овчаров. 
Д. Овчаров: Най-логичното обяснение е 

това. В седемте или шестте филми, които е 
правил Хлебаров, има пози, които не се 
отнасят към обекта и те не са предадени в 
архива. Така е моето обяснение. 

Решително отхвърлям всякаква инсинуация 
за това, че унищожаваме снимки, след като сме 
ги намерили и това сме правили в момента. 
Беше казано, че са давани да се преснимат на 
Бояджиев и че той вероятно не е върнал всички 
материали. Имаше такова обвинение. 

Акад. Н. Тодоров: Бояджиев ще обясни по 
какъв начин е станало това. Защото Станчева, 
доколкото разбрах, не е давала снимки. 

Д. Овчаров: Връщам се към книгата на 
Николай Хайтов, която развълнува българския 
народ и нас. Това не може да го отречем. 
Когато работихме върху книгата, ние имахме 
една систематизация—правилна или непра-
вилна, дадена от самия Хайтов. Имаше 
аргументи за, и против, и той ги оборваше. Ние 
видяхме, че на три-четири последователни 
заседания, а и преди това, от всичките 
аргументи на Хайтов не остана почти нищо. 
Отказани бяха доводите. От свидетелите — 
двете жени, се отказаха. Не зная по каква 
причина стана това. Отпаднаха телените коп-
ченца и всякакви други работи. Забелязах, че 
днес отпадна една много важна тенденция за 
наклоненото положение на скелета. Защо? 
Затова защото се е виждало много добре, че 
при водоравно положение на скелета на 1 m 
под каменния под и на 75 сm под тухления под 
той действително ще бъде прерязан от стената. 
Тогава се е търсел изход от Хайтов — накло- 

нил го е, подпъхнал го. Имаше някои снимки, 
на които се вижда, че има решително наклоня-
ване на скелета, за да може да стигне мястото, 
за да може да се подпъхне. Сега бе заявено, че 
скелетът е бил във водоравно положение. След 
това се отказаха от някои други неща. 

Може да се смята, че създадената комисия е 
работила на празни обороти. Ние разгледахме 
книгата. Тогава нямаше такава документация. 
И сега работим върху другата документация! 

Акад. Н. Тодоров: Никога не съм искал да се 
занимавате с книгата. Аз съм поискал специал-
но да се занимавате с документацията. Затова 
не поставих въпроса за книгата. 

Д. Овчаров: Ние разгледахме внимателно 
документацията, нагласявайки я към контра-
аргументите в книгата. 

За мен въпросите са ясни като поставени 
въпроси. На някои въпроси и аз в бъдеще ще си 
търся отговора. 

Каза се, че олтарната маса била обзидана с 
камъни. Аз погледнах внимателно снимките. 
Обзиждане с такива камъни не може да стане. 
Това са валчести камъни. Не възразявам, че 
там има едно подпълване. Това е подпълване 
на изкопа, след като е пуснат този монолитен 
камък. Др. Станчева ми подхвърли, че това 
може да бъде античен жертвеник, употребен 
вторично. Когато те са пъхнали камъка, 
отстрани е останало място, което е било 
подпълнено, за да не се разклати, когато се 
постави тежката каменна олтарна маса. Тук се 
употреби понятието „подвит". Олтарната маса 
има една основа, за която много внимателно 
прегледах Дневника. Искам да ви кажа, че съм 
убеден в Дневника. 

Искам да отворя една скоба за Дневника. 
Не е красиво, когато един човек седне и в 
своята научна работа (никога не ги подценявам 
като специалисти) вземе един документ — в 
случая Дневника на Джингов, и каже — това ми 
подхожда — „да", а това не ми подхожда „не". 
Преди малко пет-шест пъти чух вариации на 
отрицание и утвърждаване на Дневника. За мен 
това не е естествено. Скицата на Бобчев в 
архитектурната си част е много точна. Аз го 
казах това и сега го потвърждавам. В частта, 
когато той ситуира скелета, има неточности. 
Това е допуснато, защото Бобчев с родолюби-
вото си чувство е искал да докаже нещо. Сега 
вие искате с писмото си да изкарате, че 
Джингов е съдействувал за една нихилистична, 
антибългарска, антинародна проява. 

Н.Хайтов: Не сте много далеч. 
Акад. Н. Тодоров: Цялата тази документа-

ция, която излезе, позволява да се оспори тази 
теза. Какво обаче остава открито? 

Всички сме научни работници. И всички, 
когато има да отстояваме една теза, естестве-
но, колкото и да се стремим да бъдем 
обективни, ние изпускаме редица обстоятел-
ства. В това отношение не изключвам, когато 
сте тръгнали по него време по една линия, да е 
възможно да сте изпуснали някои и други 
аргументи. Така, че не може да се освободят 
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другарите от тази отговорност. Защо когато 
Н. Хайтов идва и ви пита дали има документи, 
защо не му казахте, че има документи, че има 
материали. Ето как се получава една крайно 
неприятна ситуация. Предполагам, че ако се 
направи второ издание, Хайтов ще вземе 
отношение, защото всички тези, които той 
изгражда, стават на основата на съхранената 
от вас документация. Не може да се приеме 
сега такова едно генерално обвинение в 
резултат на това обсъждане. Напротив. И 
археологическата наука ще излезе с чест, 
заради това, че съумя да изкара значителен 
богат материал, който позволява да се стигне 
до някакви изводи. Искам да бъдем наясно по 
този въпрос, за да не се смята, че такъв извод 
може да се прави от такова обсъждане. 

Д. Овчаров: Аз съм много доволен от това 
ваше изказване. Искам да изкажа моето 
конкретно отношение. През 1956 г. са извър-
шени редица грешки от научно естество. Те се 
дължат на обективни и субективни причини. 
Но 1956 г. не е 1986 г. Нивото на подготовката 
на проф. Стамен Михайлов е била под това на 
всеки един от присъствуващите тук. Той е бил 
младши научен сътрудник. Всички средства за 
документиране са били на много ниско ниво. 
Изпуснати са някои възможности в Дневника. 
Аз също не съм много доволен от него. 
Искам да кажа това и да бъде чуто и от 
Хайтов. Не от добросъвестността, а от това, че 
младият абсолвент Джингов не е могъл всичко 
да отрази. Аз не зная как е писал Дневника — 
дали му е диктувано, или е писал сам. Важното 
е, че на нивото на 1956 г. тази документация не 
е най-добрата. Но това не е направено 
умишлено. 

Като слушах внимателно др. Бенчев, на 
няколко пъти забелязах, че той отново отива 
към Дневника. На него му харесва, че Джингов 
е казал „турски тухли". Но съгласете се, че 
който е работил върху обекти от различни 
епохи, трудно може да различи античната от 
средновековната тухла — и по размер, и по 
фактура. Младият човек и младият ръководи-
тел са видели тези тухли и са ги приели за 
турски. Тук имаме още един момент. Ние не 
можем сега да се базираме на описанието на 
находките, пък дори и да ги намерим смесени. 
Сред материалите има материали най-малко 
от три епохи: антична, ранновизантийска и от 
ранносредновековна България. През епохата 
на Възраждането всичко е било смесено. В 
казаното от др. Бенчев имаше няколко много 
интересни довода, върху които се замислих. Аз 
ще се спра на тях. 

Отстоянието 20 сm на главата от фундамен-
та на престолния камък не задоволява. Може 
да се построи, без да се разруши скелетът. Аз 
съм убеден в това. Не може да ме разубеди и 
това, което каза той за наклона на скелета по 
надлъжната ос. Не може да ми докаже нищо. 

За краката под абсидната стена—за първи 
път тук се изтъква един много интересен 
довод,  че  основата лежи  върху  определени 

„крака", както той ги нарече, между които се 
проявяват кухините. Това е много хубаво 
наблюдение и то може да доведе точно до 
обратното разсъждение, което прави Бенчев. А 
именно, че в една от тези кухини е попаднал 
скелетът, върху който се е строяла стената и 
затова не е бил разрушен. 

М. Бенчев: Аз не съм казвал такова нещо. 
Д. Овчаров: Вие не сте го казали, аз го 

казвам. Това е вашият довод. 
М. Бенчев: Аз нямам такъв довод. 
Д. Овчаров: Извинете, не довод, а конста-

тация. Има констатация, че е стъпено на 
различни крака. 

М. Бенчев: Аз говоря, че има масивна 
зидария по тезата на Бобчев, което и приемам. 
Има документи за това. 

Д. Овчаров: Наличието на такива кухини 
подсказва възможността краката да бъдат 
засегнати от градежа и част от тях да не бъдат 
засегнати. Това е много важно и трябва да се 
има предвид. Аз мисля по това. Сега не мога 
да взема конкретно отношение. Сега се излагат 
доводи. Не мога изведнъж да приема всичко. 
Това е един много важен момент, който не 
бива да се изпуска. 

За набиването на пилотите и разстоянието 
между тях. Др. Бенчев, трябва да Ви кажа 
откровено, че съм открил на две места 
пилотирания в Плиска и Преслав. Разбира се, 
те са от друго време. Но принципът е един и 
същ. Няма шахматно нареждане на пилотите. 
Пилотите са поставени различно — така, както 
на човек му е уйдисало. Защо? Преди малко 
Вие ме поучавахте как трябва да се прави 
археология, а сега аз ще Ви кажа това нещо. 
Възприемайки един шахматен ред на подреж-
дане, след набиването на част от коловете, 
които не се набиват един след друг, а се 
набиват едновременно, забележете, за да може 
масата да се уплътни едновременно, а не да се 
изблъсква в една страна — това познавам и аз 
горе-долу добре. При набиването в почвата 
се бият коловете подред—един след друг, и те 
постепенно влизат едновременно. Някъде, къ-
дето се окаже, че почвата е много рехава, може 
между четворката квадратно положени пилоти 
да се постави и допълнителен. Така се наруша-
ва това подреждане на коловете. 

М. Бенчев: Вие говорите за Плиска. Моля 
да говорите за конкретния случай. 

Д. Овчаров: Вие преди малко ми разказ-
вахте на колко части се дели човешкото тяло, 
за да подходите към вашия въпрос. Моля да 
ми разрешите и аз да кажа някои практични и 
теоретични положения. Вие никога не сте 
разкопали или изчовъркали един пилот. Аз съм 
правил това стотици пъти. Това е много важно 
и трябва да го имате предвид. 

Много интересен е фактът, че пръстта едва 
ли не избухвала. Такива думи като „гръмвали" 
са страшни. Когато се кажат такива думи, 
човек просто се втрещява. Аз се позагледах и 
задържах едно нещо, за да докажа, че не е 
точно  така.  Това  зависи  от  плътността  на 
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почвите. А сега конкретно на въпроса. Каква е 
била почвата, в която са се набивали пилотите 
на църквата „Св. Петка Самарджийска" — ре-
хава, или почва, изчистена от едрия камък, за 
да влезе в хоросановото бъркало, или една 
много рехава мека почва, в която са набивали 
колове. Знае се какъв е теренът. Разкопки са 
правени източно, южно и северно и вътре в 
църквата. Знае се какъв е теренът на църквата. 
За това имаме съответни документи. Вземете 
статията на Михайлов, която отричате. Там е 
писано върху какъв материал е изградена 
църквата. Вземете трудовете на Станчева за 
обекти, които се намират на 40—50 m от 
мястото на църквата, за да видите какъв е 
теренът на София през турско време.  
Вашият източник казва така (нека знаят 
другарите какво цитираме — Валериан Мин-
ков, професор, инженер, Сондиране — Учеб-
ник): При забиване на пилотите в слабите 
свързани почви, каквато е нашата почва, се 
извършва частично разрушаване на тяхната 
структура, т. е. гърмеж няма да има. Няма да 
има и никакво разбиване. Ще има само съвсем 
леко. Нека да отговаря на др. Тодоров. Те и 
без това не ме слушат много внимателно. 

Н. Хайтов: Имате почва от чернозема. То 
също е написано от него (Михайлов). 

Д. Овчаров: Моля да не се връщаме към 
неща, които са написани отдавна и за които 
няма сигурност у изследвача. 

М. Бенчев: Вие всичко отказвате. Какво 
остава? 

Д. Овчаров: Ще прочета отново цитата: 
„При забиването на пилотите в слабите 
свързани почви се извършва частично разру-
шаване на тяхната структура, без да е 
възможно уплътняването на почвата." Говори 
.тя ви това за нещо? Аз съм готов да отидем на 
място и на 15 m от църквата да копаем и да 
направим сондаж под паважа и да видим каква 
е структурата на почвата. Убеден съм в 
доказателството, че това е слаба структурна 
почва. В този документ се казва по-нататък, че 
се изтласква встрани или се надига пилотът и 
т. н., което е вярно, и което каза и той. 

Аз си обяснявам, че колът (той е един, 
който е много близко до костта), който се е 
плъзнал покрай костта на погребания, не я е 
разрушил, защото натискът е бил минимален. 
Напрежението, което е образувано при вмък-
ването на пилота, е минимално. Точка по този 
въпрос. 

Откритите надясно дупки от пилотите — 
така каза др. Бенчев, и аз зададох въпрос на 
Джингов. Джингов казва, че са открити още 
дупки, които минават през краката. Колкото и 
да не вярваме на Джингов, колкото и да е бил 
слабо археологически грамотен, той не може 
да опише нещо, което не е видял или което 
ръководителят му не е издиктувал. Значи 
дупките са минавали през краката. Дупките 
вдясно на снимката изобщо не ни засягат. Те са 
далеч. За тях не пише, че минават през краката 
едното над коляното, другото под коляното и 

т. н. Ние трябва да търсим тези две дупки. Но 
дупките ги има. Как си обяснявам всичко. Те са 
ровили и са търсили. Така се е образувала и 
тази дупка, от която ние не се отказваме. Не се 
отказваме от тази дупка. Там действително 
има дупка. Има дупка, в която е махнат 
камъкът над краката, за да се рови навътре. 
Може би точно там да са попаднали останки 
от коловете. Тази дупка в зида е малка. Аз и 
сега поддържам това мнение. 

Като оставим всичко настрана (а то не бива 
да се оставя настрана, защото комплексно 
разглеждаме нещата, тъй като всички аргу-
менти на Хайтов в книгата и казани по-късно 
тук се обърнаха срещу), ще кажа, че не е 
възможно при този изваден камък, който е 
лежал върху костите (в нашето изложение сме 
писали и поддържам това — че скелетът е 
попаднал между два зида — античния и сред-
новековния). И при това положение краката са 
потънали. Те са ги търсили. Извадили са един 
камък от основата, който виждаме и чиито 
размери бяха показани тук. Те не са продъл-
жили по-нататък. Дали са се бояли да не 
подронят основите, дали вече е било невъзмож-
но, не знаем какви са били техните съображе-
ния. А може да са сметнали, че това е един 
ранновизантийски или късносредновековен 
скелет, край който няма абсолютно никакви 
датиращи и други документи, че не е толкова 
важно, и са решили да не търсят краката. 
Може и така да е било разсъждавано. Но ако 
са предполагали, че това е Левски, те не са 
могли да разсъждават така. Убеден съм в това. 
Но те са били убедени точно в обратното. 

Акад. Н. Тодоров: А дали е било основа-
телно това тяхно убеждение? 

Д. Овчаров: А, това вече е отделен въпрос. 
Това нещо може само Всевишният да го каже. 

Акад. Н. Тодоров: Може да се каже! 
Д. Овчаров: Искам да се спра на още един 

въпрос. Това е пейката. Тя се нарича стъпало, 
банкет, пейка и т. н. Тя е иззидана по-късно. 
Това не отричаме. Това е аргументът, по който 
говорихме и миналия път. Това е аргументът, 
който и за нас не беше много добре изяснен. 
После си го изяснихме. Това е една подпорна 
стена. Това е една укрепваща стена. Тя не е 
била малка и късичка. В цялата си височина тя 
не е била от тухла, а от камък, за което е било 
необходимо и фундиране в земята чрез пилоти. 
Смятам, че за пейката нямаме никакво разли-
чие. Става въпрос за долната пейка. Оставете 
горната пейка. Тя е над тухления под и няма 
нищо общо с разглеждания въпрос. Ние 
говорим за долния зид. Аз не го наричам 
пейка, отказвам се и от банкет и стъпало. Това 
е укрепителен зид, нека го запише този 
проклетникът магнетофон, когато в един 
момент слабите почви са дали натиск, а и това 
е доказателство за слабите почви, при които се 
е явила опасност от разрушаване, подхлъзване 
или разцепване на църквата и т. н. Действител-
но този зид е от по-късно време. Когато той е 
строен, са стигнали до краката и не са ги 
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засегнали.  Това  се  вижда  много добре  от 
снимките—краката не са засегнати. 

Много се радвам, че „Обезглавеният" го 
няма, а там има цяла глава за пътешествието 
на „Обезглавеният", на „Самотният" череп и 
т.н. Вижте какво, за черепа е много ясно 
казано и в Дневника, и в снимките. Аз ги 
погледнах. Не мога да кажа, че е цял. Макар че 
това не е съществено. Това засяга принципите. 
Има действително останки от череп. Ние 
твърдим, че тези останки са били изхвърлени 
по време на изкопаването на основите на 
църквата. Това е твърде възможно. Цял череп 
няма. Вие не можете да ми го покажете, а и Вие 
не бяхте много категоричен. 

Следователно от всичко казано досега не 
мога да се убедя в обратното. Продължавам да 
настоявам, че нямаме решителни доказател-
ства за това, че погребението е извършено след 
построяването на църквата. Напротив, имаме 
няколко решителни довода, че църквата е 
построена след поставянето (погребението) на 
скелет № 95. От коя епоха е този скелет? Това 
погребение отнасяме към цялостния некропол. 
Не се спирам на другия скелет, тъй като той в 
случая не е важен. Той е само допълнителен. 

Акад. Н. Тодоров: Има думата арх. Ст. Боя-
джиев. 

Ст. Бояджиев: Аз ще започна своето изказ-
ване с т.нар. скелет № 79, който тук много 
убедително, на пръв поглед, ни се отъждестви, 
пред всички. Отдалече показаха един милион 
малки такива подробности, които дадоха 
основание да се сметне, че това е скелет № 79, 
на който му се намери главата. 

Аз копирах в къщи филма. Копирах и този 
кадър в къщи. Твърдя, че той няма нищо общо 
със скелет № 79, т.е., с т.нар. „Обезглавеният". 
Още от далеч се вижда, че този скелет има два 
крака. Докато истинският скелет № 79 е само с 
един крак. Липсва левият крак. Там личи 
гнездото, където е била костта. До него е 
поставен метърът. Много добре познавам 
отблизо характера на кадъра, как е сниман, 
под каква яснота на осветление е правено това. 
За мен този въпрос е съвсем ясен. Това, което 
ни се показа тук, е напълно невярно. 

Бих искал да се опитам да проследя малко 
по-подредено онова, което ни беше казано от 
др. Бенчев. Няма да се спирам на въпроса за 
кадрите. Аз поддържам определено, че съм 
работил абсолютно честно с всички фотомате-
риали. Държа да се направи анкета на високо 
равнище. Това го желая за моята чест и 
достойнство. Все едно, че съм обвинен. 

Акад. Н. Тодоров: Откъде е получено това 
съвпадение и еднаквост? Как може от една и 
съща снимка да излиза нов негатив. Има и 
печат отзад. Как е станало така, че снимката, 
за която се каза, че не е излизала от 
Археологическия институт, да се намира у 
Бояджиев? Кога Ви е дадена тази снимка? 

Ст. Бояджиев: Аз предложих съвсем съзна-
телно снимките на втория ден, след като ние 
заседавахме тук. Аз видях, че от моите снимки 

нищо не е останало. Бях направил много копия 
от една и съща снимка. Те изчезнаха и аз 
останах без снимка. Аз си поставих печат след 
това, на копията. Аз сложих печат на копията, 
което не означава авторство. 

Акад. Н. Тодоров: Дайте обяснение тия 
снимки ги получихте от АИМ, откъде ги 
имахте тия снимки? 

Ст. Бояджиев: Аз ги копирах сам. 
Акад. Н. Тодоров: Кога? 
Ст. Бояджиев: В къщи. Сам ги копирах. 
Акад. Н. Тодоров: Откъде? 
Ст. Бояджиев: Взех ги от музея. 
Акад. Н. Тодоров: Какво взехте от музея? 
Ст. Бояджиев: Снимките. Негативите. Тия 

негативи. 
Акад. Н. Тодоров: А, негативите са ви ги 

дали? 
Ст. Бояджиев: Да, дадоха ми ги. Аз ги 

взех. Но вижте, аз не мога да крия, аз не искам 
да лъжа. 

Акад. Н. Тодоров: Кажете го това нещо, да 
знаем. Защото от музея твърдят, че на никого 
не са ги давали. 

Ст. Бояджиев: Аз ги копирах сам. Аз взех 
от Археологическия музей негативите. Копия-
та правих сам в къщи. Всички вие знаехте, че 
тези копия са правени от мен. Аз не съм 
направил нищо престъпно. Др. Тодоров, Вие 
също знаехте, че аз съм правил копията. 

Акад. Н. Тодоров: Тук няма нищо престъп-
но. Но не може официално да се поддържа 
една теза от ръководството на Археологиче-
ския институт и от другарката, която съхра-
нява архива. Тя твърди, че от института не са 
излизали никакви негативи и снимки. Ако тя 
твърди, че не са излизали никакви негативи, а 
всъщност са излизали, тогава може да се 
твърди, че и някой друг е вземал негативи. 

Ст. Бояджиев: Затова аз съм съгласен да се 
направи анкета. 

Акад. Н. Тодоров: Аз съм много доволен от 
обяснението на Бояджиев. Той ги е получил 
оттам и повече няма какво да говорим. 

Ст. Бояджиев: По въпроса за материалите, 
които се намират вътре в църквата и между тях 
има и турски материали, за които Хайтов 
многократно, не само тук, а и на други места 
говори. 

Цялата площ във вътрешността на църк-
вата е смъкната с около 80 сm по време на 
строежа на църквата. Църквата е вкопана, 
което означава, че през XV век, когато вече 
има турски строежи, е попаднал вътре и турски 
материал. Тези доводи, волю-неволю, автома-
тически отпадат. 

По въпроса за дупките. 
Акад. Н. Тодоров: Момент. Аз искам да си 

изясня въпроса. Падат материали. Къде ще 
паднат те? Те ще паднат върху скелета. 

Ст. Бояджиев: Материалите ще паднат в 
дупката. 

Акад. Н. Тодоров: Как ще паднат под ске-
лета, когато казвате, че скелетът е заварен. 
Материалите като падат отгоре, ще паднат 
върху скелета. 
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Ст. Бояджиев: Да, скелетът е заварен. Ще ви 
дам обяснение. Представете си, че това е 
площта на църквата. Тук стените я обикалят 
наоколо. Основите на църквата, когато се 
копаят, слизат под това равнище. Скелетът 
остава неразкопан. Те не го разкриват. Само 
когато минават основите на абсидата, отсичат 
краката оттук надолу. При това положение 
цялата площ на църквата, където е и тухленият 
под, лежи върху ниво, което е смъкнато от 
първичното турско ниво от края на XV век. 
Тогава са попаднали тези материали — веро-
ятно за първи път. Втори и трети път е копано 
вътре. Цялата църква е преустройвана. Когато 
става една от поправките на църквата и се 
удвоява вътрешната стена с колона и т. н., 
тогава пак се копае вътре в църквата. Тогава се 
копае и за укрепителната стена, което аз ви 
казах още навремето. За това разговарях с 
др. Мушанов. 

Акад. Н. Тодоров: Не искам по тоя въпрос 
сега да говорите. Ще искам Мушанов след това 
да вземе отношение. 

Ст. Бояджиев: Снощи направих още две 
скици. Ще ви покажа най-напред плана. 

Вече ви е известна формата на абсидата. 
Това, което сега показвам, е наличието на един 
банкет, долен банкет. Това не е банкет, както 
казва и Овчаров. Това е една стена, която е за 
подсилване на строежа. Може би това е 
станало по време, когато се поставят арките. 
При тази постановка се изгражда това нещо с 
големи каменни блокове. Аз ходих и проверих 
отвън на абсидата. Разликата между тези 
камъни не е голяма. Тя се движи към 30 ст. 
Също помъчил съм се да ги направя в този 
размер. При едно вторично или третично 
преустройство на църквата, когато също е 
копано и когато са пострадали част от 
скелетите, тази част от укрепителната стена е 
изхвърлена. Защо?—Това не мога да кажа, 
предполагам,  че няма кой да го обясни. 

При строежа са забити на по 20 сm само три 
или четири кола. Не, точно 3 кола. Те в 
никакъв случай не могат да дадат тези 
експлозивни напрежения, за които се говори, и 
да разчупят бедрата. Единият минава съвсем 
наблизо. Пръстта не е чакълеста. Тук има 
всякакъв трошен материал, дошъл до този 
момент от историята, от разрушаване и т. н. 
Следователно, когато построяват тази зида-
рия, тя не достига нивото на скелета, а остава с 
около една педя или повече (15—20 ст). Нещо, 
за което така или иначе критикувам Бенчев. 
Коловете, които Бенчев чертае в дупката, 
стърчат отгоре. Значи те бележат дъното на 
тази втора стена, от която започва нагоре да се 
зида допълнителната, полукръглата стена. 
Това е факт и той не може да се отрече. След 
това отгоре идва късният банкет, за който 
няма да говоря. Той излиза вече вън, той е 
изолиран от нещата. 

Бих искал да ви покажа нещо, което е 
изключително важно. Държа на тази подроб- 

ност. Ще тръгна от Бобчев. Всички знаем 
наизуст неговите скици. Но все пак ще ги 
видим. Аз имам едно копие, което ни показва 
следното. Броих и ги записах в текста, който 
дадох да се чете. Записал съм 33 мерки. Бобчев 
ги е наредил в едната скица, а в другата почти 
ги няма. Моля да погледнете дали е котирана 
дупката. Има ли кота на дупката, колко е 
дълбока, колко е широка, колко е висока? 
Няма кота. Тук с 95 ст се котира колът. 
Според него краката лежат по-долу, защото 
той допуска (с извинение) този наивитет. Ето 
какво пише Бобчев: „Тези основи наистина 
минават на част от долните крайници на 
скелета. Стъпалата бяха проникнали около 
30 сm навътре." Той не го е измерил точно — а 
казва — около, в нарочно изкопаното за тях 
място, така че краката да минават между 
късите пилоти, забити вертикално по тези 
основи, без да бъдат повредени при погребе-
нието. От този текст личи съвсем ясно, че 
коловете стърчат, както сам си ги е нарисувал 
той. Онзи джентълмен, който ще вкарат вътре, 
ще му търсят място по-малко от 20 ст и ще му 
вкарат краката между коловете. Това е текстът 
на Бобчев, от който те черпят и е изворът за 
тях. Бенчев каза, че като са вкарали вътре — 
р а зр уш их а  л и  та з и  п р ъс т?  Т ук  е  и  
отговорът на Мушанов, че дупката била в 
онази падина и че там е бил вкаран. Това не е 
вярно. Дупката е в стената на абсидата. Това, 
което аз твърдя и съм показал под № 1 —това 
е дупката, която съм фотографирал, краката са 
вкарани до тяхното счупване до коленете. А 
отдолу под № 2 има допълнително изкъртена 
дупка (това съм увеличил в максимално едър 
план), която е направена после. Аз не казвам 
кой е направил дупката. Това не зная. Тази 
дупка не фигурира нито в моята снимка от 
1974 г., нито в снимката на Хлебаров от 1956 г. 
Тя е пост фактум. Тя е допълнителна. 

Н. Мушанов: Оттогава никой не е разкопа-
вал, нито археолозите са стигнали до тази 
дупка, нито аз съм стигнал тогава в разкопките 
до тази дупка. Как може да очаквате, че тогава 
може да се стигне дотам? 

Ст. Бояджиев: Да, да. Добре. Тая снимка, 
моята, е направена през 1974 г. 

Н. Мушанов: Тогава зидът не е бил свален. 
Ст. Бояджиев: Как да не е свален? Ето го, 

свален е. 
Н. Мушанов: Това е дясната страна. 
Ст. Бояджиев: Ето надолу се вижда 

римската стена. А ето къде е дупката. 
Н. Мушанов: Това го обсъждахме с арх. 

Бояджиев на първото заседание. Сега пак 
повтаря същото. 

Вие правите снимката от високо. На какво 
сте застанали? Първия път Вие отговорихте: 
тази част не беше разкопана. Тази дупка е от 
средата в южната част. Ето го и обтегачът. А 
ето и другата дупка — тук не е разкопано 
изобщо. Има пръст. Аз съм правил снимката 
отдолу. Аз съм слязъл на три метра надолу. А 
Вие сте на един метър отгоре. 
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Ст. Бояджиев: Когато правих снимката, аз 
бях стъпил на железата. Имаше няколко скари 
и аз бях стъпил на тях. Ето римския зид, който 
преминава тук. Дупката лежи върху римския 
зид. А римският зид е разкрит. 

Н. Мушанов: Защо не сте направили сним-
ката в дълбочина? 

Ст. Бояджиев: Защото ми беше неудобно 
да се завъртя, и това е моята грешка. 
Съжалявам, че не съм направил снимки от 
упор. 

Но за дълбочината аз ще кажа какъв 
принцип има за мерене на дълбочината. 

Дупката, която имаме в абсидната стена, 
лежи в нея над римския зид. Ето едната дупка. 
Тук съм сложил равнище на бедрените кости. 
Ето и двете кости по снимките на Хлебаров. 
Костите опират до това дъно. Дупката е 
направена отдолу. Който е правил дупката, не 
е знаел къде да я направи и тя се отделя от 
другите. Това го твърдя отговорно и то е факт. 
Тази дупка е в обсега на абсидната стена. В по-
късно време се явява допълнителна дупка, 
която също е много плитка. 

М. Бенчев: Искам да направя само едно 
сравнение. Ето нивото на античната стена. Ето 
пълнежът, върху който са маркирани костите, 
а над него е дупката. Ето големият камък, 
който може да намерите. Ето го хоросанът 
като петно. 

Ст. Бояджиев: Не е тук. Дупката е там, 
където минава моята сянка. 

М. Бенчев: Бояджиев, ето хоросанът като 
триъгълник. Ето го отново. 

Ст. Бояджиев: Ние говорим за това. 
Акад. Н. Тодоров: Винаги може да се на-

прави експертиза за тези неща и да се установи 
точно. Дайте повече такива материали и 
истината ще се установи. Това да е спорът. 

М. Бенчев: Аз имам един въпрос. Тази 
снимка е направена от Бояджиев и е поставен 
на гърба неговият печат. Той самият е снимал 
в дъното на дупката, около дупката и плътно 
надолу, има ли зидария или не? 

Ст. Бояджиев: Няма. 
М. Бенчев: Това камъни ли са? Това камъни 

ли са, които лежат плътно върху античната 
стена? 

Ст. Бояджиев: Да, да. 
М. Бенчев: Щом казвате „да", защо казвате, 

че няма зидария? 
Ст. Бояджиев: Как няма зидария? Не 

разбирам. 
М. Бенчев: Аз ви попитах дали има зидария 

или няма? А Вие отговаряте „не", а сега казвате 
„да". 

Ст. Бояджиев: Добре. Не съм Ви разбрал 
правилно в момента. 

М. Бенчев: Тогава дупката се намира в 
абсидната стена? В тази абсидна стена е 
направена втора дупка, която се намира по-
ниско, ето, снимката е категорична. 

(Реплики) 
Ст. Бояджиев: По въпроса за т. нар. мер-

гел. Има два пояса от дърво, сложени тогава, 

когато това нещо е иззидано с хоросан и с 
дребен материал. Те са се отпечатали и много 
хубаво личи структурата на дървото. Оттук и 
обратната страна на въпроса — за да го 
направят това нещо, напр. на времето Хайтов 
твърдеше, че погребението не може да бъде 
първично, защото като са копаели дупката, как 
ще пуснат този двутонен блок вътре. Явно е, че 
той е зидан на място. Той е неподвижен, 
мергелът е неподвижен. Никой няма да сложи 
един голям камък в земята и да го подзижда и 
да го кърти отвън. Това е наивитет. 

Н. Хайтов: Значи е бил открит чак до долу. 
Ст. Бояджиев: Кое?... Изкопали са една 

дупка и вътре са я зазидали. Ще го видим дали 
ще стане така. 

Н. Хайтов: Но къде ще се дене този скелет 
Бояджиев? 

Ст. Бояджиев: Как? 
Н. Хайтов: Ами целият скелет, нали идеал-

но е отсечен. 
Ст. Бояджиев: Стената (банкетът), на коя-

то слагат пилотите, тя не стига до равнището 
на скелета. За едно щастие или нещастие 
остава над равнището на скелета. Когато му 
забиват коловете, пак минава на определеното 
място. Там не са много коловете. Там няма 
такова отесняване, защото стената е дебела 
между 25 и 30 ст. Трудно е да определим 
колко. Това беше по въпроса за оформянето на 
тази крива стена. 

Искам да взема отношение по основния за 
сътрудниците на Хайтов документален мате-
риал. В него се казва, че Бобчев е прекомерно 
точен и верен. Аз веднъж загатнах. Но нека 
сега да се разберем. Как можа в тази дупка, 
която е заоблена... Бобчев най-напред вкарва 
скелета с около 30—40 ст вътре. Това личи от 
тритото добре и на моята скица. Той го 
поставя вътре и след това го изтегля и го трие. 
Кога това нещо става? Имам предвид статията 
на Бобчев—не си спомням точно от коя 
година. 

М. Бенчев: В Дневника е записано кога 
Бобчев прави тези чертежи. Скелетът е вдигнат 
и той прави чертежите. „Вдигна се скелетът, 
изкопа се 25 ст. Направи се архитектурно 
заснемане". Повече от ясно. 

Ст. Бояджиев: Какво се получава вътре в 
абсидата? Имаме въпросната дупка. Над нея 
тая козирка се вижда на снимката много добре, 
фактически това е хоросан. Аз казвам мое 
мнение, новото сега. Тази козирка е от няколко 
сантиметра — близо 4ст. Тя е от хоросан и 
може да се получи само тогава, когато 
хоросанът среща нещо хоризонтално равно 
пред себе си, за да стане така. Във въздуха този 
хоросан не може да седи. 

Според мен, лично, не ангажирам никой 
друг, това може да се получи само от ковчега, 
който е бил на трупа. И сега да възстановя 
нещата. Ето ви абсидната дупка. На това 
място преди построяване на църквата погреб-
ват едного от XIII—XIV в. Той е в ковчега. 
Почват да копаят дупката за абсидата, попа- 
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дат на част оттук надолу на ковчега с краката 
долу и спират. Аз имам голям опит. Това е 
така, колкото и да ми е неприятно да го кажа, 
скромен искам да бъда, съм копал отвъд 
София и съжалявам, че не донесох много 
снимки, за да ви ги покажа. 

И те, след като са видели това нещо, са 
оставили онова нататък, затова се получава... 
Дай ми моята снимка, моля ти се! Странно е, 
необяснимо е как пък тази дупка, лягаща от 
двете страни върху римския зид, изведнъж 
остава така, и то зидана с хоросан отгоре. Този 
хоросан не е дошъл, не е паднал от небето. Той 
е органично направен. Нали? Явно, че там, 
според мен, е имало ковчег. Аз държа на този 
ковчег. И той вече автоматически включва 
останалата теза. 

Д.Гергова:    Там    са    намерени    гвоздеи. 
Ст. Бояджиев: Да, да. И гвоздеи са наме-

рени .  Да . . .  и  се  говори—това  го  казва  
др. Хайтов,—подкрепен от Н. Мушанов,—поч-
вата е била толкова мека в онази подплънка, 
дето е излизала там, а тя не излиза там—дуп-
ката е точно върху самия ъгъл — зидарията е 
толкова мека и с пръст била пълна, че с шило 
дори, не само с тесла... Обаче извадените 
камъни, които тук виждаме на снимката, 
категорично показват, че там имало камъни. 
Вижте какво нещо е. Това са гнезда на камъни 
в хоросан. И те не са извадени с шило, а с 
кирката при свободно положение. 

Н. Хайтов: Но това е на дълбочина повече 
от 95 ст от тухления под. Защо ровиш под 
скелета на една педя? 

М. Бенчев: Ако се доверим на Джингов, той 
е горе високо. 

Ст. Бояджиев: За дупката обаче няма да се 
доверявам на Джингов. Аз се доверявам на 
фотоматериала, който показва... 

Акад. Н. Тодоров: По-нататък! Имаш ли 
аргументи? 

Ст. Бояджиев: Понеже става дума за разу-
беждаване, явно, че ние сме в такова състояние 
и това е моето заключение, че оттук нататък, 
аз показвах твърде много категорични факти, 
който иска да ги вярва, който иска да не ги 
вярва, аз, така да се каже, излизам от играта и 
не искам да се занимавам повече с това нещо. 
Държа да бъда повикан и да дам обяснение, 
където трябва. Аз държа да бъда наясно с 
моето отношение към случая. 

Акад. Н. Тодоров: Ако става въпрос за 
снимковия материал, въпросът се изясни. Аз 
мисля, че това го снемаме от дневния ред. Ако 
трябва да търсим обяснение, ние ще разгледа-
ме и ще се обърнем по съответния ред. 

Н.Хайтов: Кой ти даде снимките? 
Ст. Бояджиев: Дадоха ми ги от музея. Сега 

ми е неудобно да кажа името на лицето. 
Казвам сега фактите. Аз взех всичко това, 
цялото снопче и преснех всичко, което можах. 

Н. Хайтов: Значи не си ги броил, когато си 
ги взел. 

Ст. Бояджиев: Не съм ги броил, нито съм 
ги рязал, нито съм скривал. 

Акад. Н. Тодоров: Кога е било? Не във 
връзка с нашето обсъждане ли? 

Ст. Бояджиев: Преди, преди. Преди Нова 
година, отдавна беше. 

Глас: Нарязани ли бяха? 
Ст. Бояджиев: Да, точно така. Слушайте 

ме хубаво! Точно така, както ги видяхте, както 
и те са ги видели. Аз нямам интерес да крия, 
това е. По отношение на това, което също се 
каза, че съм кадрирал. Ами, че и вие сте пълни 
с кадриране. Пълната снимка я имам. Не я 
показах, защото лично аз в нея не виждам 
нищо, което..., а и по тоя повод сега се сетих 
да отговоря на Бенчев и въобще на колекти-
ва.. . ,  защо дясната дупка е пълна? Ами 
защото, като видим самото контактно копие, 
ще видите, че там филмът е оцветен и не се 
вижда, не се разработва материалът. И затова 
аз направих и от едната, и от другата, и 
увеличавах колкото може с апарата, за да 
получа по-ясен поглед. Затова съм кадрирал. 
Не за друго. 

Н. Мушанов: Един въпрос, ако може? Кога-
то правихте тези снимки през 1974 г., каква 
беше вашата цел—да документирате основа-
та, градежа на абсидата или евентуално да 
изясните някои данни по въпроса за погребе-
нието? 

Ст. Бояджиев: Признавам си, че в това 
време, 1974 г. когато набъбнаха наново въпро-
сите за Левски, като съпричастник, съвремен-
ник на събитията по време на разкопаването на 
повдигнатия тогава, как да кажа кротък 
шум — не беше така, както сега, аз имах 
отношение. Ходил съм, гледал съм, участвувал 
съм с Хлебаров. 

Глас: Това беше 1956г. 
Н. Мушанов: Аз ще повторя това, което все 

пак казах в края на миналото заседание. Може 
би атмосферата беше твърде вече напрегната и 
никой не обърна внимание на това, което 
казах. 

Тук арх. Бояджиев също потвърди, че ниво-
то на терена от външната страна е по-високо 
от това на тухления под на вътрешността на 
църквата. Това е измерено пак по геодезичен 
път и разликата е 93 ст, т.е. това ми даваше 
основание да заявя, че това е един копан 
градеж на църквата, което вече може да се 
отнесе към периода след падането на София 
под турска власт. Един възможен аргумент. 
Макар и може би не абсолютен, но един 
възможен аргумент. 

Но това, което беше по-съществено, че 
различията в тези нива, именно 93 ст, са в 
различен начин на градеж както отвън, така и 
отвътре. Ако се видят снимките, които съм 
направил и които някъде изчезнаха, на абсида-
та отвън се вижда, че това е градеж, който 
не е граден с лице, а просто е опирал в почва. 
Това се вижда от неправилността на зидария-
та. Вътре обаче, както на тези снимки много 
добре личи, които колегата Бояджиев е 
направил, вижда се, че това е един градеж — 
лицев и дори обмазан, т. е. всичко това нещо е 
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било направено не в терена, а над известно 
ниво на терена. Това личи много добре. 
Абсолютно добре. Тук има тухли, които са 
обмазани отстрани. Вижда се, ето тук, тази 
подложка, за която говорим ние, за тези 
колонки, за които говори Бенчев. Вижда се, че 
това нещо е подмазвано отвън, т. е. работни-
кът е седял на едно ниво, нали, за да може..., и 
той не е легнал по корем, щото така не се зида, 
а най-малкото е седнал на своето сандъче там, 
дето го има. 

Така че, в най-ниския случай да приемем 
котата на обмазването на лицево оформление 
на зидарията, както се вижда по дупката, е по-
висока, т. е. по-ниска от тази възможна ситуа-
ция на скелета. Това мислех да го обясня и 
миналия път. То съвпада обаче и с това, което 
колегата Джингов записва, че този пласт, 
наситен с отпадъци, наситен с . . .  (срив на 
записа). 

Значи тези описания на терена на този 
пласт ни дават основание да смятаме, че това е 
точно този строителен пласт, строителен 
насип, който се явява при всички строежи. 
Много ясно се очертава отпадъчният мате-
риал, който се получава от градежа на 
сводовете, на тухлената зидария, пасването на 
съответните камъни и винаги остават трош-
ляци. А искам да се обърне внимание от 
колегите археолози на нещо. Ние говорим тук 
за пластовете. Тук има толкова дребни неща, 
които, ако сега почна да говоря и да вземам 
отношение, ще оттекча аудиторията. 

Аз съм застанал на една лична моя гледна 
точка като архитект и просто искам да я 
споделя с вас. Защото към колегата Бояджиев 
искам да отправя още един път едно мое 
становище, не знам дали той ще го приеме, но 
аз го казах няколко пъти в продължение на 
всички заседания. На снимката, моля Ви се, не 
посочвайте по този начин, по който Вие го 
правите, нива. Нива не можете да посочите, 
защото моята снимка е правена от много 
ниско. Това, което Вие оценявате като 20— 
30 ст, това е една плоча, която виси над мен, 
това е  абсидната стена,  която виси над 
мен — предната част, а тази дупка, която е в 
дъното, тя е вече над зида на античната стена. 
Така че тук имаме едно разтеглено разстояние, 
което, като го снимат и отдолу, Вие сте 
фотограф и знаете много добре, то зрително 
ще ви слезе. Така че, ако Вие искате да 
намерите точното положение на скелета, ще си 
направите едно фотограметрично изследване 
на снимката и ще ги поставите там, а не така 
по вашето визуално усещане. Казах няколко 
пъти, снимките могат много да заблудят, ако 
ние се водим по нашето лично тълкуване на 
ситуацията. Има си за това, проф. Колев е тук, 
начини. Ако някой се съмнява, веднага ще се 
постави въпросът за експертизата. 

Още един път искам да декларирам, че за 
мен е ясно, че снимките са правени по време, 
когато беше разкопана южната част, а, за да 
можехме да я подпрем, ние естествено не 
можехме   да   разкопаем   цялата   църква,   а 

разкопавахме на части. Точно тук се вижда 
южната част, която подпряхме, и след това 
минахме на север. Така че тази снимка е 
правена преди да се свали пръстта от северната 
част на олтара. 

Вижте тук! Тук се вижда така нареченият... 
(реплика). Искам да се аргументирам за това, 
което миналия път още казах, че според мен 
този строителен пласт, който се образува от 
отпадъчните строителни материали по време 
на изграждането, според мен се намира под 
зоната на погребенията и на двете, или 
евентуално те са вкопани в него, защото не 
мога да преценя колко е голяма дебелината му. 
Нали обикновено това нещо е от 20-25 сm. 
Това съвпада с археологическите данни, които 
са намерени под така наречения мергелен 
камък на престола, където в по-голяма дълбо-
чина обаче, след като разкопвачът отбелязва 
слой от чернозем, намира вече тухла 5 сm, т. е. 
на него му прави впечатление другият размер 
на тухлите. Пет сантиметра тухла, среднове-
ковна турска естествено. Така че, оттам надолу 
фактически ние можем да отбележим антично 
ниво в стенографията. Значи някъде под 
престола десетина-петнадесет сm черноземна 
подплънка. Много добре се вижда на тази 
снимка как е градена тази така наречена 
укрепителна стена. Това не може да се гради 
ниско. Вие виждате, че тя е терасовидно 
градена .  Т ака ,  нарежда  се  един  ред  
камъни, след това той минава малко навътре с 
втория, облива ги с хоросан. Това не може да 
се изкопае и да се нареди по този стъпаловиден 
начин, т. е. за мен е ясно, че тук е било нивото 
на строежа на самата антична стена.. Още 
повече, че се помъчих да ви обясня миналия 
път на един чертеж, че не може да се счита за 
случайно идеалното разположение на абсидата 
върху античния зид, т. е. да тангират, ако те не 
са знаели за неговото съществуване, както тук 
се говори, че слоят е бил по-високо от 
античната стена, т. е. скелетите, които са по-
високо от нея, са покрити със средновековното 
ниво. Как те ще намерят тази идеална 
ситуация, при която зидът тангира — не излиза 
нито навън, нито навътре, т.е. използват 
максималната възможност да легнат върху 
античната стена. Това за мен не може да се 
обясни, ако те просто не са я разчистили и са 
ситуирали църквата върху изчистените тук 
стени в цялостното това ниво, което е мар-
кирано от разкопвача на 80 сm под тухления зид. 

Г. Джингов: На много места се повтарят 
такива случаи. 

Н.Мушанов: Може, но аз ви казвам, че 
според мен случайността в случай като тази 
идеална.,., ама идеална, вижте колко малко 
излизат тук—само колонката излиза и има 
само два кола; тук никъде не излиза. И остава 
това нещо да го укрепят. По същия начин е 
направено и тук. 

Ст. Бояджиев: Това нещо е най-опасно за 
всяко строителство, защото точно където е 
опаковано, то отстрани се пука и... 
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Н. Мушанов: Да, и затова са сложени 
пилотите. 

Ст. Бояджиев: Да, знам. Може би щяха да 
се избегнат... 

Н. Мушанов: Ама няма как. Ха, ситуирайте 
го. Ама ситуирайте по по-идеален начин от 
това. Ето, Вие сте архитект, ситуирайте я по по-
идеален начин от това. Аз го показвам като 
една... 

Акад. Н. Тодоров: Джингов смята, че не е 
копано. 

Г, Джингов: Не, аз смятам, че е копано, той 
го каза. Църквата е дръпната, и то по повелята 
на турците, с 96 градуса го смятах, на око... 
Да, вмъкната е вътре на равна площ, това е 
вярно. Казахме, че лицата са градени на 
открито. Въпреки че вътрешността е градена. 

Н. Мушанов: Лицата са градени на открито. 
Това не може да се... 

Н.Хайтов: Това е чудесно. 
Н. Мушанов: Тази кост е мерена 80 сm. 

Погребенията са... 
Ст. Бояджиев: Ето това е. Точно за това е 

станало счупването, когато са копали и те не са 
знаели... Крака, крайници няма, каквото щете 
да кажете, няма и не може да има. Катего-
рично. 

Н. Хайтов: А бедрените кости има ли ги? 
Ст. Бояджиев: Има ги. 
Н. Хайтов: Защо са ги оставили? 
Ст. Бояджиев: Защото до тях са стигнали. 

До тях са стигнали. Защото тая случайност се 
очертава до там. Нещата са категорични. 

М. Бенчев: Но др. Бояджиев каза, че са 
започнали на равен терен при открит античен 
зид. 

Ст. Бояджиев: Не при открит зид. Те са 
копали толкова, колкото им трябва за абси-
дата. 

М. Бенчев: 96 сm? 
Ст. Бояджиев: Не 94 сm, а колкото им 

трябват да вмъкнат. 
М. Бенчев: А колко? 
Ст. Бояджиев: По-малко. 
Н.Хайтов: Колко дълбоко? 
Ст. Бояджиев: От порядъка, може би, на 

75 ст. 
Н. Мушанов: Това, което виждаме, е 80 ст 

котирано. 
Ст. Бояджиев: Те копаят по цялата площ. 
Акад. Н. Тодоров: Ясно. Така или иначе до 

определени констатации стигнахте. Взаимно се 
оспорвате, с друго се съгласявате, в края на 
краищата въпросът е за тезата, за хипотезата, 
които ще се изградят на основата на този 
материал. Ще се намери начин да се поизяснят 
тия данни. Чакайте др. Джингов да се произне-
се, въпросите са много сериозни. 

Г. Джингов: Заради това аз смятам да 
съкратя някои неща, да не говоря по техните 
становища, а само по няколко основни въп-
роса, които се очертаха тук. Това не означава, 
че има слабост в нашата оценка по отношение 
на тези постановки. Но аз мисля, че би 
трябвало действително да се даде възможност 

на базата на предоставен материал човек да 
работи самостоятелно, да се напишат и да се... 

Акад. Н. Тодоров: Десет дни ви дадох. Защо 
не се подготвихте за маркировката? Извиня-
вайте, ама вие не го правите. Как искате да ви 
накарам, с нареждане ли? Ами седнете, спо-
койно работете. Разберете, че цяла България 
чака отговор от вас. Трябва да се заловите за 
работа. Стига сте давали отпор. Излизат 
хората с анализ на снимки. Защо не ги 
изкарахте вие? Затова се ядосвам, защото 
седите като че ли вие сте зрители. Разберете, 
вас ще ви съди цялата общественост, ако вие 
не съумеете сами да изградите анализ — нау-
чен, обоснован, критичен на цялата докумен-
тация, която е при вас, а не при мен. 

Г. Джингов: По отношение на реконструк-
цията на филмите, която прави Бенчев, аз 
смятам, че той се е поувлякъл. Не го казвам 
така наизуст, голословно. Аз също съм напра-
вил реконструкции, само че не съм ги налепил 
на твърда подложка. Ето я тук. Не съм 
включил в реконструкциите онези кадри, които 
не се отнасят до обекта, но са в албумче. 

М. Бенчев: Може ли да ги видя? 
Г. Джингов: Може, дори аз бих искал да ги 

съпоставим, но сега няма време. Искам да Ви 
кажа, че и ние правим нещо. Не точно така, 
както го казвате. Ето снимките, аз исках 
контактни копия и смятам, че той се е 
поувлякъл. Аз на много места в Дневника 
пиша „правят се снимки". Изводът може да се 
направи, че снимките са много. И действител-
но снимки няма, много се губят. Не става 
въпрос за селекциониране, за изрязване на 
неудобни кадри. Според мен липсват филми. И 
къде имаме ние снимка на цялата църква. Ето 
един плик на сп. „Родопи" за др. Хайтов. Аз му 
бях дал на него ето тези две снимки. На тази 
снимка се виждат църквата отвън по време на 
разкопките, оградата, хората са се надвесили и 
гледат. Любопитни са. Тук, където е разчис-
тено. Намерени ли са тези кадри? Не са 
намерени, а са снимани. Това е 1956 г., по 
време на разкопките. Следователно, според 
мен,  има филми,  които са ,  не  мога  да 
кажа — един ли, два ли, пет ли, които не са 
открити още. Не са намерени. 

Акад. Н. Тодоров: Аз разбирам, че Джингов 
е много по-категоричен, отколкото Бенчев. 
Бенчев казва, че липсват може би към 200 
снимки, а Джингов казва, че липсват може би 
цели филми. Аз не знам кой какво е отвлякъл. 

Г. Джингов: Аз Ви показвам две снимки, 
чиито негативи ги няма. 

Нататък да вървя. Др. Хайтов ме улесни 
някакси. В своето изказване той каза: „Джин-
гов е бил надничар, не е бил опитен". Аз го 
приемам това. Точно така. Аз бях надничар. 
Работих там, да не сбъркам дата, до 20 юни, 
когато се приключиха разкопките. Току-що 
„прохождах" в археологията. Това бяха пър-
вите ми разкопки. Десет дни след това се явих 
на държавен изпит и се дипломирах. Такава 
беше картината. 
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Ако не беше така, аз например в Дневника 
нямаше да пиша „зидана гробница" вместо 
„зидан гроб", нямаше да пиша „чернозем", 
вместо „черна пръст", защото чернозем е 
друго. Нямаше да пиша стъпало, а щях да 
пиша „банкет". Да не продължавам с такива 
приказки. Нямаше да пиша турски тухли и 
керемиди, примерно, и антични тухли. 

Акад. Н. Тодоров: Искам да попитам Вие ли 
ги пишехте или в някои случаи Михайлов Ви е 
подсказвал тия термини? Вие на своя глава ли 
водихте тоя Дневник? Или Ст. Михайлов е 
стоял там и той е участвувал в разкопките и 
така е дал определения. Всички останали 
термини Ваши ли са тогава? Никак ли не е 
участвувал той в това? 

Г. Джингов: Ст. Михайлов не беше чужд на 
това, което пиша аз, но аз не съм се съветвал за 
всяко нещо с него. Аз съм го писал така в 
момента, както... 

Акад. Н. Тодоров: Добре. Кой е водил 
разкопките?. 

Г. Джингов: Разкопките ги води той. Днев-
никът го водех аз. 

Акад. Н. Тодоров: Дневника го водехте Вие. 
Откъде Ви е дошло на ум на Вас да пишете 
точно „турска тухла", примерно казано. Ако 
Вие пишете за първи път, то не мога да си 
представя, че липсва всякакъв контакт между 
Вас и ръководителя. 

Г. Джингов: Контакт не е липсвал. 
Акад. Н. Тодоров: Той нямаше да допусне, 

ако е погледнал Дневника, да пише „турска 
тухла", ако трябва да се пише нещо друго. Аз 
само искам да накарам Джингов да разграничи 
своето участие и да не поема върху себе си 
отговорност за всеки термин. Само слабости 
ли са? В края на краищата и много други неща 
са правени, участвуват и хора отстрани и той 
не е могъл да бъде изключен от разкопките. 

Г. Джингов: Ама естествено, моля Ви се! 
Акад. Н. Тодоров: В случая да се обясни 

наличието на определени термини само с 
незнание, след като Дневникът е преподписан 
от сравнително опитния археолог. Това не 
може да се приеме. 

Г. Джингов: Ще Ви доизясня. Дори др. Ми-
хайлов тогава, пък и сега, а има тук и други 
археолози, смятам, че би се затруднил само 
въз основа на фрагменти от тухли, от водо-
проводни тръби, да определи от кое време са 
или още повече тяхната етническа принадлеж-
ност — кое е българско, кое е турско. И аз да не 
бъда голословен, ето ви една водопроводна 
тръба от олтара на църквата. Това е от олтара 
на църквата. Ето ви едно парче тухла. Но аз 
питам: кажете Вие от кое време е това. Можете 
ли да определите такова парче? А ако имаме 
формата, размера, а не само дебелината. Ако 
имаме евентуално, както върху римските има 
щемпели, печати или ако има някакъв графит 
по тях при изпичането, някоя рисунка, ясно. 
Нали тези неща уточняват? 

Акад. Н. Тодоров: А съставът? 

Г. Джингов: Съставът не. Нищо повече, още 
повече в момента, тогава. Следователно, 
когато съм писал „турска" или „антична", а 
както виждате, в повечето случаи пиша 
„стари", за да не ги свърже някой с модерните, 
съвременните тухли, аз съм изхождал от един 
размер—дебелината. И в случаите, когато 
тухлата е по-тънка, аз съм я приел, че е турска. 
Може би тук съм правил капиталната си 
грешка. Но тънки тухли не са само от времето 
на османското владичество — от XV век насам. 
Те се срещат и във Второто българско царство. 
Въпросът е, че не можете да ги разграничите. И 
когато съм казал, ей там преди малко 
Мушанов каза разкопана антична тухла дебела 
5 сm —пет и половина — ей по този белег — 
дебелината. Така че, тези тухли, за които пише 
в Дневника „турски", може да се окажат бъл-
гарски, т. е. от времето на Второто българско 
царство. Не твърдя, че са от тогава, но няма 
други белези, освен дебелината. Следователно 
др. Михайлов дори да е виждал тогава, че 
пиша така, не е разбрал, че греша. 

Акад. Н.Тодоров: Нe е разбрал какво? 
Г. Джингов: Че греша, примерно, че греша. 

И той самият нека ви каже може ли да 
определи така по фрагменти само кои тухли 
какви са. 

Акад. Н. Тодоров: По него време, когато сте 
гледали, Вие сте се сблъсквали с тезата, че това 
е гробът на Левски. Вие сте чувствителни към 
тоя въпрос. Следователно не можете произ-
волно да пуснете термин „турска тухла" и 
знаете, че не може да се постави въпросът така 
произволно, когато тоя аргумент ще се използ-
ва срещу Вас. Трябва да имате основание, за да 
кажете такова нещо. Извинявайте сега, но 
разсъждаваме логически. Когато аз работя и 
когато се предизвика съмнение у мен по даден 
въпрос, всеки аргумент в моя полза ще си го 
подчертая дебело, но всеки друг аргумент ще 
го дам.  Или ще го оставя някой друг да 
го внесе, като го съхраня. А Вие, пишете в 
случая, че има турска тухла. Това не може да 
бъде случайно, за всеки човек, който отстрани 
разглежда, след като знае по него време, че 
това ще стане аргумент, който ще се използва 
срещу тезата за ранно погребение. Особено, 
както виждаме, в него време това означава, че 
у Вас е нямало колебание по въпроса за този 
термин. В него момент. Това говори само че 
може да сте сгрешили, съгласен съм и 
обясненията Ви могат да се обмислят, но 
казаното в никакъв случай не може да се 
подмине сега, да се затрие с късна дата 
„турското". Това по-скоро говори в случай, че 
аз го използвам като аргумент за добросъвест-
ност, че Ст. Михайлов, пък и Вие не сте 
търсили да прикриете и такива аргументи и 
доводи и да дадете такива оценки, които 
влизат в противоречие със собствената Ви теза. 
Аз така го приемам. 

Г. Джингов: Точно така е. Точно така е. 
Следователно аз искам да кажа, че на нас ни 
беше известно от съобщението, на мен спе-
циално ми стана известно от съобщението. 
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което прочетох във вестник „Труд", не на 
Никола Станчев. Др. Хайтов не го знаеше. Аз 
му го казах това. Но ние, като казвам „ние", 
имам предвид с Михайлов, попаднахме на 
следите от фундиране на миналите през 
краката колове и беше вече ясно, че скелетът 
предхожда църквата. Това беше ясно. То не се 
промени докрай на разкопките. Не се е 
променило и до този момент у мен това 
убеждение. Защото, ако имаше място за 
колебание, ако имаше място за съмнение, не 
друго, независимо какво мисли Михайлов и че 
аз съм бил чирак, за това щях да напиша 
статия положително, ако съм убеден, че може 
да бъде. У мен беше залегнало убеждението, че 
каквото и да кажа, нямаше да бъде взето под 
внимание в този стадий, в който беше стигнал 
др. Хайтов. Но страшна е истината, че архео-
лозите са се допрели до тайната на гроба на 
Васил Левски и са го зарязали точно във 
върховния момент. Върховния момент! И 
веднага след това са го зарили завинаги. Да. 
Завинаги! Но не завинаги. След 16 години 
Националният институт за паметниците отива 
и започва консервационни възстановителни 
работи. Изкопават олтарната абсида на три 
или на три метра и половина дълбочина. Това 
го каза Мушанов. Никой не ме е повикал, нито 
пък аз отидох да се завирам, да се вра в 
работите. И ако арх. Мушанов каза „аз не 
зная", длъжен е. И той си го каза. Когато един 
археолог започва работа на един обект, така и 
един консерватор, длъжен е да се запознае с 
всички съществуващи данни за този обект, да 
бъде наясно какъв проект ще прави той, каква 
консервационно-възстановителна и експози-
ционна работа ще се върши, ако той не е 
наясно. Та нима публикацията на Михайлов от 
1961 г. не му е известна? Известна му е. И вие 
сте подпомогнали това също леко... Стигнали 
сме дотам, не сме извадили подбедрените 
кости и стъпалата. Заринали сме. Това е 
зловещото дело. 

Н. Хайтов: Ама зловещо е наистина. Как 
сте го извършили? 

Г. Джингов: Не е зловещо, др. Хайтов, 
защото за мен беше вече ясно. 

Н. Хайтов: Сигурен ли сте, че ги няма, 
крайниците когато не са разровени? Никой не 
казва, че е разровено. 

Г. Джингов: За мен беше ясно, а пък и за 
Михайлов повече, че този гроб е по-ранен от 
църквата. Нямаше какво. И ако Вие поддър-
жате израза „зловещо дело", аз ще Ви кажа 
тогаз: зловещо дело са извършили тези, този 
или тези, които са разчистили дупката, за 
която днес говорим няколко часа, които са 
видяли вътре костите и са ги изхвърлили. Това 
не е обвинение. Аз поддържам становището, че 
няма дупка, че няма кости, независимо, че 
Бобчев ви е нарисувал една фурничка или 
както щеше го наречете, че е сложил вътре 
костите и стъпалата и т. н. Аз и сега стоя на 
становището, че няма дупка. Вие ми казвате, че 
на   снимките   от   1956г.,   на   25   снимки   се 

виждала, заедно с тази от 1974г. Това не е 
дупка. 

Акад. Н. Тодоров: Моля Джингов да уточни 
само един елемент. Не става въпрос вече за 
конкретния факт, но става въпрос за едно 
обстоятелство, което е интересно. Възможно е 
човек да бъде убеден в една теза. Съществува и 
другата теза. При всички случаи научният 
работник, бил той научен сътрудник, старши 
или професор, винаги предоставя материалите, 
изходните материали за възможна проверка. 
Затова, защото и вие археолозите знаете колко 
пъти променяте въз основа на допълнително 
открити елементи от по-късно време, проме-
няте датите, установявате периоди, етапи. 
Какво ли не става на тоя свят? Следователно 
въпросът, който поставям, е не към архитек-
тите, а към археолозите. Така или иначе 
архитектите се обръщат с едно писмо и им се 
изпраща археолог: инструктирахте ли този 
археолог вие, казахте ли му за какво се касае, 
обърнахте ли му внимание, или мълчахте? Аз 
връщам въпроса сега, за да се види, че тук 
обвинението пада върху вас. За мен като 
страничен за това време човек стои въпросът: 
когато се открива „църквата" за реставрации 
или за разглеждане на стенописите, какво е 
правил Археологическият институт, какво е 
правил Стамен Михайлов, какво сте правили 
Вие и защо този археолог, който е там, не сте 
го запознали, за да следите, да контролирате 
тези работи? 

Г. Джингов: Кога, 1974 г.? 
Акад. Н. Тодоров: Да, защо? Защо стоите 

безразлични? Защо не съдействувате, когато 
казвате, че сте били заинтересован? Вие знаете, 
че има колебание. Знаете, че Бобчев поддържа 
другата теза и пр. и пр. и се отдава възможност 
да се реши, да се реши именно въпросът и 
окончателно да се докаже вашата теза. Из-
бягахте ли? Виждате ли какво се получава? 

Г. Джингов: Не, не сме избягали. 
Акад. Н. Тодоров: Въпросът е, ако тръгнем 

да разсъждаваме по тая логика, аз мога да 
кажа така: вие не сте искали да се открият 
кости, защото е могло да се докаже обратната 
теза. Разбирате ли какво може да стане? Тъй 
че, много внимателно, Джингов. 

Г. Джингов: Най-хубавото можеше да ста-
не. Най-хубавото. 

Акад. Н. Тодоров: Това е именно вашата 
слабост. Вашата слабост. Затуй ви казвам да 
не изграждаме само чисто логически построй-
ки и да прехвърляте обвинение към други, 
защото въпросите могат да се обърнат. 

Г. Джингов: Боли. 
Акад. Н. Тодоров: Боли. И мен ме боли, 

защото Вие, Джингов, стоите настрана, а 
преди малко се клехте в патриотизъм. И защо 
Ст. Михайлов мълчи и не казва на археолога, 
който ще отиде там: все пак провери бе 
джанам: открива се възможност да се види има 
ли или няма кости. Защо оставихте вашия най-
солиден аргумент? Защото вярвахте сляпо и 
пренебрегвате.   Разбирате   ли,   за   мен   като 
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научен работник това е недопустимо. Следова-
телно тук аз се съмнявам в последната част, 
както я казах и по-рано: как са били костите, 
къде и как влизат. Тая ваша категоричност, че 
са били унищожени, за мен е нововъзникнал 
въпрос допълнително, когато се заехте да 
отстоявате тази теза. Вие, ако бяхте толкова 
категорични, че няма кости, вие щяхте да 
отидете да проверите на място. Щом не го 
направихте, това показва, че и у вас има 
съмнение или тоя въпрос не ви интересува, или 
не е стоял пред вас по тоя начин. Не е стоял. 

Г. Джингов: Не може така да разсъжда-
ваме. 

Акад. Н. Тодоров: Аз разсъждавам така, 
както и Вие разсъждавате. 

Г. Джингов: Като извадеха костите при-
мерно, като ги извадеха, ако ги е имало там, 
като извадеха костите, какво—нашата теза 
щеше да рухне? Та както виждате, аз не съм 
правил опит да заблуждавам този или онзи. Не 
съм изпращал никого да копае. Аз не мога да 
си спомня Археологическият институт издавал 
ли е открит лист тогава. Но говорих с Кунка 
Рогева от Музея за история на София, когато 
ходихме там и я питах: участвува ли ти, когато 
се копаеше вътре в църквата? Тя ми каза, не. 
Аз разчиствах коловете (?) отвън, които са. 

Н. Хайтов: Ашколсун. 
Г. Джингов: Това ми каза тя. 
Акад. Н. Тодоров: Има един факт обаче, на 

който Вие не обръщате сериозно внимание. 
Мушанов днес твърди едно и Мушанов 
подписва документ и подписва с него теза, 
която е била ваша. Какво значи това? Че и той 
се е преклонил пред авторитет, пред съответ-
ните данни. Данните допълнително се оспор-
ват и допълнително той въз основа на 
конкретен материал, конкретни факти излиза с 
друга теза. Защо не допуснем, че така и Рогева 
също е приела тезата ви? Защо не допуснете, 
че всички са приели тази теза безпрекословно и 
тя се разпуква допълнително въз основа на 
други материали и Вие сами по много въпроси 
отстъпвате. И Вие сами. Значи оказва се, че 
цялата материя благодарение на всички нови 
документални данни е много по-сложна от тия 
категорични твърдения. Оказа се, че нещата са 
много по-сложни. 

Та искам да кажа с това: приемете, че 
тезата ви е била наложена, тя е влияела, за да 
може един архитект Мушанов да я приеме, за 
да може Рогева да я приеме и да стане 
безпредметно може би по-нататък и издирва-
нето. 

Искам да кажа, че вашата теза също не се 
крепи на убедителни аргументи. 

Г. Джингов: Аз ще Ви кажа сега дали не се 
крепи. 

Акад. Н. Тодоров: Кажете сега, да видим. Аз 
бих желал да ги дадете аргументите, а Вие не 
давате. 

Г. Джингов: Ставаше въпрос за дупката на 
снимката от 1956 г. Снимките през 1972— 
1974г. до 1976 г. ги изключвам от полезрението 

си, ако искате така да Ви кажа, въпреки че се 
вглеждам в тях. 

Акад. Н. Тодоров: За коректив. 
Г. Джингов: Да. Вглеждах се в тях, но от 

1956 г. дупка на снимките няма и още по-малко 
тази дупка, която искат да наложат, не на мен, 
някои хора. Бояджиев и той май с тая дупка се 
заплете много, даже някъде в тези становища. 
А становището, което носи имената на Хайтов, 
Бенчев и Мушанов, там мисля, аз съм си 
отбелязал, че дупката е идеално оформена 
отгоре, отдолу, отляво, отдясно. Питам аз: 
през нощта, след полунощ, когато са броени не 
часовете, минутите, когато този или тези, но да 
не навлизам в историческата тематика, отива 
да копае гроб, за да скрие под основите, ще 
има възможност да оформи така хубаво 
дупката. Ето, вижте я на снимките от 1974 г. 

И когато турската административна и 
полицейска управа се намира на няколко 
десетки метра от църквата, в конака, те 
блъскат, разбиват зида и т. н. Но аз поставям 
така въпроса. Предполагам, че на всички, 
които присъствуват тук, им се е налагало да 
присъствуват на погребение или ако не са, поне 
на филм са виждали. Когато се зарови 
мъртвецът, отгоре върху гроба се натрупва 
могила. Защо? Не само защото внесеният труп 
е увеличил и е отнел част от пространството, а 
защото изкопаната пръст е рохкава. И колкото 
да я тъпчете, не може да я изравните. Същото 
става и когато разбият паважа. Следователно 
въпросът ми е такъв: какво е станало с 
излишната пръст и излишните камъни, които 
са извадени от разбитата стена. В такъв 
драматичен момент. Къде са ги разнесли, за да 
не се открият случайно? Аз имам виждане по 
тоя въпрос, свое тълкуване. Но сега... 

Акад. Н. Тодоров: Кажи го де, кажи го. То 
представлява интерес. Не възразявам да го 
кажеш, да го чуем все пак. 

Г. Джингов: Всички данни, накратко ще го 
кажа, мислех, ако стане нужда да се пише, 
тогава бих го поразчоплил малко . . .  

Акад. Н. Тодоров: Запази авторското си 
право! 

Г. Джингов: Данните от проучването, раз-
копките в църквата показват, че там е копано 
много. Там са правени преустройства. И аз 
исках да започна така, пък се обърка ситуаци-
ята и по-иначе започнах моето изказване. 
Какво е заварил строежът на църквата? 
Заварил е останки от една разрушена сграда — 
рушевини, наноси и гробове, вкопани в тях. 
Върху това ниво се разпиляват изкопаните от 
основите на църквата пръст и камъни. Ами че 
те като копаят траншеите за основите на 
църквата, пръстта я хвърлят наляво и надясно. 
А в тази пръст има и камъни, и тухли, и глине-
ни съдове и т. н., както виждате, картината се 
изменя. Тази археологическа стратиграма, кул-
турните напластявания, не е отчетена, не са 
отчетени културните напластявания в резултат 
на тези неща. Следователно върху терена, ко-
гато започва строежът, попадат отпадъци от 
строежа, и камъни — аз го казах. 
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 Сега да не губя време да търся в Дневника. 
Може да го видите. Това показва, че късно, в 
началните десетилетия на нашето столетие е 
там (вътре) копано. Кой може да ми гаранти-
ра, че някой, а там, като се копае, се намират 
кости, че не са попаднали и на някой труп, ако 
щете, да вземем този обезглавения примерно. 
Но аз допускам, че главата му, черепът му е 
тук натрошен — парчета, че са му отнесли 
черепа и т. н. 

Акад. Н. Тодоров: Хайде сега, кажете сега 
по тия нови моменти, които днес се разкриха. 
Нека тия неща да се уточнят? 

Г. Джингов: Следователно в една такава 
зидария такива каверни може да има. Преди, 
когато говореше арх. Мушанов, той каза „об-
мазани са с хоросан". Според мен те не са 
обмазани, защото именно те ни обърнаха 
внимание и аз се позамислих за това по 
отношение на този банкет, който всъщност го 
приемам и аз — едно подсилване отвътре, 
уплътняване на стената. Това уплътняване е 
направено с хоросан. Спойката между уплът-
няването и основата това е хоросанът, който е 
запълнил тези каверни — тези на повърхността, 
не замазка, според мен. Така го разбирам. 

Още повече миналият път арх. Мушанов 
каза, че когато са работили вече, когато са 
копаели, макар и укрепвайки основите на 
църквата, са паднали камъни. Каза, че и той е 
вадил камъни. Така че, в снимката от 1974 г., 
която тук демонстрирам и обсъждаме толкова 
нашироко извинете, аз не мога да се доверя на 
нея. Не мога. Аз я имам предвид, не защото 
умишлено я извадиха. 

Аз имам определени съмнения по отноше-
ние както на Дневника на арх. Бобчев, за което 
съм дал докладна записка. Имам съмнение и 
по отношение на скиците, защото в тях има 
грешки. Това са окомерни скици. Тези грешки 
може и да не са съзнателни, но ми се струва, че 
има и такъв елемент. Струва ми се. Заради туй, 
когато се позоваваме на скиците, аз бих искал 
така подробно да ги поогледам, да ги 
съпоставя с това, което те тълкуват, примерно 
дълбочината на основата, че е на 93 или 94 ст. 
Те казват „по скицата на Бобчев". Други данни 
нямат, т.е. по пътя на фотограметричното... 

М. Бенчев: Моят въпрос е следният. Да 
оставим всички тези неща за дупката. На мен 
не може да ми се изясни едно нещо, за което 
искам от вас отговор. По време на разкопките 
(1956 г.) камъните на последния ред горе се 
виждат ясно и категорично. Дупката, в която 
влизат краката на скелета, дали е дупка или не, 
да оставим този проблем, може да се определи 
точно като място. След това, като е разчистена 
преди, по време на реставрацията, цялата тази 
предна част, надзидът, който стърчи, наистина 
е разчистена. Но, ориентирайки се по първия 
ред, ние намираме мястото на дупката и тя пак 
е на същото място и я има като тъмна дупка. 
Това съвпадение на тези дупки не смятате ли, 
че това е една дупка, която отива в дълбочина, 
след като е повече отдясно? 

Г. Джингов: Как така? Арх. Бояджиев даде 
едно обяснение, което аз, хайде да не бързам, 
но приемам с резерв, ще си помисля по него. 
Той казва, че според него имало ковчег и 
когато са зидали, те са стигнали до него. 
Според мен... не, един момент др. Хайтов. Аз 
Ви казах: заслужава да се помисли и по този 
въпрос. Според мен, друго е. В изкопа за 
основите на абсидата — тук е имало пръст, 
макар ако щете 5—Юст над бедрените кости 
е тази останала пръст. Това уплътняване, 
когато е зидано, това е разлятият хоросан и 
камъните от уплътняването. Образува се една 
козирка, под която, след като е изчистена 
отдолу пръстта, а тази пръст сме изчистили 
ние, за да търсим продължението на крайни-
ците, . . .  

Н. Хайтов: Значи е зидано върху тях? 
Г. Джингов: Отгоре върху пръстта, която 

лежи върху тях. 
Ст. Бояджиев: Точно така, точно така. 
Г. Джингов: Ама това е издатък. Това е 

издатък от хоросана. Вижте какво, той не е 
вертикално отсечен, разбирате ли? А се 
разлива хоросан и се образува ей такава една 
козирка. И ако ние ... (реплика) ... един 
момент! Сега вижте какво, много ще го 
удължа, ако започна сега на всичко да ви 
отговарям. Аз ще ви отговоря, нали, но 
смятам по друг начин. Сега, аз смятам, че това 
е разлятият хоросан върху пръстта. Ние, 
когато открихме дотук скелета, не се прими-
рихме да кажем „ах, няма". Ние правихме 
опит, колкото може повече да разкрием от 
скелета. И разчистихме, изчиствайки пръстта. 
И в Дневника съм отбелязвал: „Изчистваме, 
основите разчистваме". Копаем и разчистваме 
основите. Питам ви аз, ако основите не бяха 
разчистени, как щеше да заснеме Бобчев 
камъните, които вие използвате? Кой го е 
разчиствал тук? 

М. Бенчев: Тя е изчистена и на дълбочина. 
Г. Джингов: Не на дълбочина. Лицето, 

лицето на основата. Ей тази част, ако не е 
изчистена, за да се видят фигурите между 
камъните. 

М. Бенчев: Не е истина това нещо. В 
Дневника е записано: изчистиха се основите, 
направи се архитектурно заснемане. Не го 
прескачайте. Вие сте го записали това нещо. 

Г. Джингов: . . . Защото в Дневника аз съм 
направил скица и счупените, казвам „счупе-
ните" и ако някой тук сега след днешното 
изказване ми опонира, аз от него..., че 
костите са счупени. Пише, че две дупки 
минават... и определям къде—левият коля-
ното, десният над него. Не — както пише 
Михайлов в публикацията от 1961 г. Той там 
допуска грешка. Как е допусната тази грешка, 
не зная. Той е работил с Дневника. 

Н. Хайтов: Вие казахте, че са под дупките. 
На 14 септември го казахте. 

Г. Джингов: Във вашата книга, а и когато 
говорихме,  преди да се появи книгата,   Вие 
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подменихте смисъла на това, което е писано в 
Дневника. В Дневника пише: две дупки мина-
ват точно през крайниците. Минават през тях. 
Питам Ви аз: щом като по законите на 
строителната механика, когато се набиват 
колове, се взривява около тях три пъти по-
голямо в диаметър, отколкото е тяхната 
дебелина, как може да не се счупят костите, 
които са минали през краката! 

Н.Хайтов: (Показва снимка.) Кажете ми 
къде тук, над коляното, десният крак е счупен 
от „вашия кол", който минава върху него! 

Г. Джингов: Няма я тази снимка тук. 
Н. Хайтов: А, а... Тук е, тук е. Снимката е 

тук. Тук е снимката с коляното. 
Г. Джингов: Къде? 
М. Бенчев: Ей сега ще ви я покажа (показва 

му я). Здрава е костта до стената. 
Г. Джингов: Нищо подобно! Един момент! 

Не, не, вижте какво, дупката е така—десетина 
ст. Ако отгоре лежи кракът, коляното и костта 
е здрава, аз няма да видя, че отдолу има дупка. 
За да видя, че има дупка, трябва да е счупена 
костта и то не само едната, а и двете кости 
да са счупени, за да видя, че има две дупки. 
Каквото и да ми говорите, аз на очите си 
вярвам, а не на тълкуване — това, което вие 
правите в момента. 

М. Бенчев: Ако лежи слонска кост, няма да 
видите дупката. 

Г. Джингов: Аз ви казвам, че дупките 
минават през костите, следователно костите са 
счупени и Вие... 

М. Бенчев: Ами на снимката ги виждате, че 
не са счупени и... 

Г. Джингов: Разберете, снимката я няма, 
както няма и много други снимки. Ей това е. 
Ако имаше тази снимка, нямаше да спорим. 
Да премина към това, пак бих казал, жестоко 
обвинение: видите ли, че аз умишлено съм 
изкарал „Обезглавеният" скелет без череп, че 
черепът е бил там, намерен е и ми показаха 
снимка. Ей богу, ако това е вярно, аз си слагам 
главата на гилотината. 

Това не е скелет №79, а е 14-А. Ето така, за 
да я видят всички. „На ПОст под сегашното 
ниво, непосредствено под посочените греди 
(това са останки от дюшемето — дървения под) 
се разкри цялостно погребение № 14-А. Долна-
та дясна част на скелета (обърнете внимание — 
крайника) е счупен от по-рано." Има ли я там? 
„Долната дясна част" има ли я? Няма я, нали? 

М. Бенчев: Дясната я има. Ето, да, счупена. 
И двата крайника са счупени тук. 

Г. Джингов Долната е счупена. „В тази част 
черноземът е примесен с чакъл. Погребението 
е било извършено по източноправославен 
обичай в легнало положение с главата на запад 
и със скръстени ръце и отстои на 160 сm южно 
от църквата и 430 сm западно от източната 
страна на женското отделение (скица 2)." Ето 
ви скицата, ето ви скелетът, нарисувани от мен. 
Продължаваме: „Близо до краката се намери 
метална значка (А) с изображение на лъв, щит, 
цифрата  едно  и  капка  (?)."  Всичко  това  е 

показано. Описанието отговаря ли на сним-
ката? 

М. Бенчев: Аз имам малки възражения. 
Малки възражения имам. 

Първо, Вие казвате, че е нормално погребе-
ние по гръб. Добре. Би трябвало тук да му 
виждам лицето. Това, че не го виждам, не го 
коментирам. 

Н. Хайтов: Лицето му къде е? 
Г. Джингов: Лицето му. Главата се завръ-

ща и може да е паднало така. 
Бих искал да мина към въпроса за мате-

риалите, които акад. Тодоров постави. Преди 
три седмици или не помня точно, бях повикан 
да отида в квартал „Изток" в едно мазе, 
където има оставени материали от разкопки от 
цялата страна. Тези материали допреди някол-
ко години бяха в сградата на „Латинка". 
Академията искаше да строи блок. Това беше 
преди 5—6 години. И всичко оттам се изнесе и 
се натрупа в това мазе. Директорът на Музея 
Р. Катинчаров е тук, на него му бяха наредили. 
Но когато се води спор, оживена или жестока, 
както я нарича Хайтов, дискусия, защо не се 
потърсиха материалите? Не се потърсиха. Аз 
не мога да отговоря на този въпрос. 

Акад. Н. Тодоров: Аз още по-малко. 
Г. Джингов: Но така или иначе бях извикан 

там. Намерен беше един сандък, на който пише 
следното: . . . 

Н. Хайтов: Кога, кога беше? 
Г. Джингов: Нали Ви казах, преди две или 

три седмици. 
Акад. Н. Тодоров: Аха, значи   сега. Скоро. 
Г. Джингов: Извикаха ме, за да кажа дали 

това са материалите от „Света Петка". И се 
оказа, че са материалите именно от „Света 
Петка", но не всички. Там беше и проф. 
Михайлов, дойде и той. Аз отидох с Дневника 
от разкопките. И какво направихме? Прегле-
дахме всички оцелели пликове. Задраскахме ей 
тук...  

Акад. Н. Тодоров: Моля Ви се, това нещо ще 
го направите, както трябва, за да се депозира 
като документ. 

Г. Джингов: Имаме 140 полеви номера. 
Написах от едно до 140 и със синьо съм 
зачертавал тези номера, с които се намериха 
пликовете с надписите отгоре, които аз съм 
надписвал и вътре има материали. С червено 
зачертахме празните пликове. 

Каква е статистиката? Понеже е много 
прецизирано, аз още говоря с „около", за да не 
ги броя сега, а пък може и при диктуването 
просто да е направена грешка. От 140 около 60 
номера се намериха в този сандък. 

Акад. Н. Тодоров: Шестдесет номера? Това 
не е лощо. 

Г. Джингов: От тях в около 40 плика имаше 
материали. Останалите — около 20, се оказаха 
празни — проядени от мишки, от влага и т. н. 
Но както сандъкът още стои, в него има 
керамика, има парчета кости (на дребно). 
Явно, че това е материал, който е изпаднал, но 
е вътре в сандъка. Ние с проф. Михайлов не се 
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съгласихме, въпреки, че ни мина през ум да 
хитруваме и да наслагаме керамика в празните 
пликове. Но защо? Защо, когато утре, ако 
някой рече да преиздаде примерно обекта, да се 
подвежда? Макар и безличен в голямата си 
част материалът, все пак има някои неща, 
които могат да покажат нещо. Заради туй този 
материал си остана в насипно състояние в 
сандъка и сега си стои така. Там намерих ето 
тази водопроводна тръба. В Дневника пиша, че 
се намират тухли и водопроводни тръби. 

Аз нямах възможност, пък и не е нужно тук 
да правя и аз зрелища, но донесох няколко 
находки. Снощи отидох и извадих някои от 
тези работи, които смятам, че биха представ-
лявали интерес. Първо като доказателство, че 
действително има материали. Това са мате-
риалите. 

Р. Катинчаров: Наука винаги се прави, само 
ако си добросъвестно настроен към нея. Това е 
като лъжливото овчарче. Един път ще излъже, 
втори, трети път, хванат ли те, никой няма да 
ти чете статиите вече. И всеки научен работ-
ник, уважаващ себе си, няма да допусне това. И 
аз не бих се съгласил, ако ние по описание, по 
дневник... Това нещо можем да го разпознаем 
или по-точно казано, да го идентифицираме, 
че това е това парченце и тая дръжка, която е 
записана в Дневника на Джингов. Ще търсим и 
другите. Ще намерим възможност с акад. Анге-
лов, дано излезе и другото. Но факт е, че 
с всичките му положителни страни и недоста-
тъци, не грешки и слабости, Дневникът на 
Джингов дава нещо от това. 

Извинявай, др. Джингов. Казвам дава, но 
не исках да давам проценти, дали са 90 или 80, 
или 60. Но това няма значение. Дава цялата 
тази документация — снимковата, и графич-
ната, и това, което е нанесъл арх. Бобчев, а ние 
не го отхвърляме. Но важното е да се чете, 
както се чете истинско евангелие, а не както 
дявол чете евангелието. Да се опрем, да 
разгледаме наново. Видяхме, че се намериха. 
Дано намерим и още материали и на тая база 
вече сериозна основа да се постави. Особено 
днешното заседание е важно и мисля, др. 
Тодоров, че ще можем поне да предложим 
нещо, което подобава на Академията на 
науките и на хората, които са тук. Защотс за 
мен, аз познавам много добре и арх. Мушанов 
и сме работили заедно. Не говоря за уваже-
нието ми към др. Н. Хайтов. М. Бенчев не го 
познавах — него само по литература или тук-
там по някои писма... 

Сп. Разбойников: Въпросът за датирането е 
кардинален. По него много се говори. И днес 
отново се оспори, че бедрените кости на скелет 
№ 95 са били счупени. Нещо, което се вижда и по 
снимките, че не е вярно. В Дневника е казано 
съвсем ясно. Др. Джингов няколко пъти го е 
казвал, че дясната бедрена кост е счупена под 
коляното от кол. Една бедрена кост на скелет, 
който е 172 сm, има дължина 46 ст. Това 
означава, че средата е около 23 ст от средата 
до стъпката на коленната става. Виждаме тук, 

че е забит един кол около средата—плюс или 
минус един-два сантиметра надолу или нагоре 
по средата на бедрената кост. До самата кост. 
Дупката е съвсем ясна. Тя минава под костта 
отчасти. Там коста е здрава. Надолу като се 
вземе от центъра — всъщност от периферията 
на тази дупка — остават 17ст до ставната 
цепка. Ако приемем, че има счупване над 
коляното, трябва да вземем още десетина 
сантиметра над колянната цепка. 

Г. Джингов: Казал съм „малко над коля-
ното". 

Сп. Разбойников: Метафизата на бедре-
ната кост е 10 cm дълга. Не може на 1 или 2 
сm над ставната цепка да кажем, че е над 
коляното. Това ще бъде в самата колянна 
става. Остава от периферията на тази дупка, 
която добре виждаме надолу до мястото, 
където над колянната става остава 7—8, най 
много 10 cm, за да бъде там счупена костта, е 
трябвало непосредствено до тази дупка, която 
виждаме, да има още един кол, който да счупи 
костта. Няма друго място надолу. 

На тази снимка много добре виждаме, че 
такова нещо няма. Дупката минава под костта 
и тя е съвсем здрава. По-надолу не може и 
няма дупка. 

Ето още една снимка, която е много 
характерна. Това е снимката с хартиите. Тя е 
направена малко косо. Под хартиите надолу се 
вижда част от бедрената кост, а там са вече 
коленете. Там няма дупка. Ако имаше дупка, 
щеше да бъде натъпкана с хартия. 

Тази теза, че има още един кол надолу, 
който е счупил, трябва да отпадне. Нека да 
разгледаме всички снимки и ще се убедим, че 
на височината на бедрените кости — наляво и 
надясно, има само две дупки, които са налице. 
На тази снимка се вижда лявата бедрена кост, 
дупката не е до самата нея, както и на дясната, 
вижда се до коляното. Няма дупка от кол, 
няма счупване. Навремето, когато е записано, 
че дупките минават точно през костите, без да е 
записано, че са счупени, не бива след 30 години 
да се обърне така, че непременно костите били 
разтрошени, Това можело да е значело, но 
това е едно предположение. Ние виждаме, че 
снимките не потвърждават това, а го от-
хвърлят. 

При това положение, след като дясната 
бедрена кост застъпва около 1/4 от диаметъра 
на дупката, която е под нея, би трябвало да 
преценим и да приемем, че това е едно 
категорично доказателство, че коловете са 
били на времето набити, изгнили са, и дупките 
са останали под самите кости. Погребението 
може да се датира единствено след набиването 
на коловете. Не може да има друго тълкуване. 
Не бива повече да спорим по този въпрос. Това 
е едно абсолютно доказателство. Само това, 
смятам, че е достатъчно, за да не спорим 
повече, че пилотите били счупили костите. 

Н. Хайтов: За скелет № 14 Джингов е 
записал, че погребението е цяло и това е един 
от неговите доводи,  за да твърди, че този 
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скелет с главата е именно това погребение. 
Погребението на „Обезглавеният", когото виж-
даме с един крак на снимките, е написано 
цялостно. Това не се оспорва. Не е записано, че 
е без единия крак. Доводът, че в Дневника е 
писано „цялостно", не е никакъв довод. Като 
се отнесе към скелет 14-А—два крака, добре, 
приемаме, цялостно. Тук също пише цялостно, 
обаче виждаме, че единият крак го няма. Все 
едно дали е съществувал или пък не е откопан. 

Др. Овчаров разсъждаваше върху набива-
нето на коловете, Той казва, че почвата, в 
която са набивани коловете, едва ли не е от 
най-рехавите почви. Но това не е така, ако се 
съди по онова, което е писал проф. Михайлов. 
Той пише: „Горната част на тези основи (става 
дума за римските основи) на дълбочина 1 
метър от тухления под беше засипана с пръст, 
наситена с късни материали от последните 
години на турското робство... На тази 
дълбочина се очерта друг пласт от един метър 
надолу, съвсем различен от първия — плътен 
чернозем и със значително количество култур-
ни останки. Искам да подчертая, че коловете са 
набивани не в рехава почва, а са набивани в 
плътен чернозем." 

В Дневника на разкопките Джингов направи 
уговорката, че той е бил неопитен, студент. 
Иска да каже, че той е могъл да сбърка. Става 
дума за подпрестолния камък. Джингов пише: 
„Намериха се турски тухли и едно парче 
антична." Това означава, че той прави разлика. 
Аз съм прочел целият Дневник. Там, където не 
ги определя тухлите, пише само — „стари 
тухли". Не им дава определение. Но той тук е 
посочил точно какви са тухлите. Той е 
разграничил, че тухлите са турски за разлика 
от античната, която е била разпозната. 

Проф. Михайлов каза, а също го и написа 
няколко пъти — не ми се вярва, че може да го 
отрече тук — Дневникът на Джингов е мой 
Дневник. Това е написано черно на бяло. Това 
са думи на проф. Михайлов. Явно е, а и не 
допускам, че опитният археолог може да се 
излъже кое е турска и кое антична тухла. 

Слава богу, че материалите са намерени. 
Материалите могат да бъдат изследвани хими-
чески и т. н. Може би те трябва да се приберат. 
Вече да няма достъп всеки, тъй като опитът със 
снимките показа, че са изнасяни без разреше-
нието на ръководството. 

Няма никаква гаранция, че това, което 
разгледахме, изключва версията, че скелет 
№ 95 е сварен. Хубаво е, че ги има тези вещи. 

Беше казано от Овчаров, че нищо не е 
намерено в гроб № 95. Изрично пише, че няма 
ковчег. Изведнъж Бояджиев казва, че е имало 
ковчег. Той казва, че имало някъде някакъв 
пирон. Пирони има навсякъде. Възможно ли е 
да се въздига нова версия, че освен че има 
дупка, има и ковчег. Това са неща, които вече 
попадат в областта на фантастиката. Това вече 
е работа на буйно въображение. 

Др. Джингов каза, че Гяуров е написал 
своята анкета, след като видял скелета. Скеле- 

тът го е видял — спорове няма — на 30-и. Но 
др. Станчева на заседанието на Средновеков-
ната секция на 14. IX. 1985 г. заяви много 
определено, че още 1953—1954 г. Гяуров я е 
занимавал с някакви свитъци, които бил 
написал, т. е. по това време вече имало нещо 
написано. В същото време Боев казва, аз, 
разбира се, на Боев не му вярвам, но той се 
изказа, че Гяуров е дошъл преди започване на 
разкопките да го агитира в смисъл, че е 
погребан на това място Васил Левски. Анке-
тата не е направена на 30. V. 1956 г. Тогава той 
може да я е опреснил. Анкетата е била 
предварително готова. Тя не е била направена 
тогава изцяло. В обратен случай трябва да 
приемем, че другите двама свидетели не казват 
истината. 

Акад. Н. Тодоров: Ясно е, че не е за 
отхвърляне това мнение. Той не се е ръководел 
от съзнанието да се запази църквата или от 
богословски съображения. Човекът е изхождал 
от други общи интереси по този въпрос. 

Н. Хайтов: На няколко пъти Овчаров под-
метна, че в моята книга аз съм написал някои 
неща, от които сега се отказвам. Моята книга 
съм написал само въз основа на един логически 
разбор не като писател, не като археолог, а 
като читател. Може да не съм писател. Може 
да съм среден писател, но аз съм добър 
читател. Това е моето качество. Това ми стига, 
за да разбера, когато съм чел публикациите на 
проф. Михайлов, че е направил не една и две 
грешки, а 150. 

Когато писах книгата, имах само една 
снимка (№ 1). Тогава аз не съм имал предвид 
тази огромна информация. Питат ме: защо 
слагаш дупката в античния зид? Защото се 
позовавам на онова, което е намерено в 
Дневника за южната част. Там е казано 97 сm е 
горният ръб на античната основа, но тази 
антична основа се намира в южния край. Там 
античната основа е с 24 сm по-висока. И 
следователно, като се съпоставят данните с 
онова, което има в публикацията на проф. Ми-
хайлов за дълбочината на погребението — 
120 сm, т.е. 85 сm, съпоставено едното с друго-
то, скелетът с 23 сm се удря в античната стена. 
Защо? Защото съм се позовавал на данните в 
Дневника, на които съм вярвал. Позовавал съм 
се за дълбочината на погребението, което е 
написано от проф. Михайлов. Дори в този 
случай съм пренебрегнал и Дневника. 

Има още много неща от този род, които са 
писани тогава, обосновавайки се с онова, което 
е писал Джингов. Например за наклона. Някой 
казва: сега се отказвате, че няма наклон. Защо 
има наклон? В книгата е писано за наклона, 
защото той е мерил два пъти. Единият път 
дължината излиза 65 сm, а другия път излиза 
75 сm. Явно е, че има някакъв наклон. А 
проф. Михайлов казва — 85 сm. Значи има три 
измерения. Когато искам да се съобразя с 
едното и с другото, вземам неговото измере-
ние, защото той е ръководител на експедиция-
та. Джингов пише, че е започнал меренето от 
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черепа, значи оттам е мярката, която е най-
близката, т. е. 65 ст. Оттук надолу трябва да 
има наклон. Ръководейки се по данните, които 
съм имал под ръка, съм изнесъл тези данни. 

Всичко, което съм сгрешил, е сгрешено 
благодарение на доверието, което съм имал 
към документацията, която съм ползвал. Сега 
ще ги коригирам, естествено. И не само това. 

За избирателната способност. „В Дневника 
е казано това, което ти отърва" (думи на 
Овчаров). Ако досега не сте се убедили, то в 
скоро време това ще стане, че има един скелет с 
череп. Абсолютно вярвам на д-р Разбойников. 
Гледахме го 50 пъти. Може да се направи и 
медицинска експертиза. Ако наистина се уста-
нови, че този т. нар. „Обезглавеният" има 
череп—как да вярвам на Дневника и да не 
проявя избирателна способност? Вярвам на 
онова, което е документ. Др. Джингов, доку-
мент е снимката. В нея съм по-сигурен,откол-
кото в Дневника, който на повече от 50 места 
не е точен. Аз не казвам, че съзнателно е на-
правено това. Ще направя списък точно къде 
във Вашия Дневник има неща, които ме 
стъписват. Не мога да твърдя, че Вие сте го 
написали така нарочно. Не. Това мога да си го 
обясня, че не сте бил достатъчно опитен. Но 
това е отделен въпрос. Има пропуски, има 
пролуки, има неща, които ме карат да не 
приемам безусловно всичко, а под резерв. 
Това е безспорно. До 30 май възражения 
нямам, оттам нататък обаче нещата са доста... 

Досега слушах всичко много внимателно. 
Ей, богу, досега не чух никакъв довод, за да ме 
убеди някой, че Бобчев наистина нещо е 
изфантазирал на своите чертежи. Не можа, 
др. Бояджиев, да ме убедиш, въпреки че хубаво 
се смееш и хубаво си клатиш главата. Но това 
не става с клатене на глава, а с доказателства. 

Чухте изказването на Бенчев. Е, добре, аз 
не чух един да оспори онова, което беше негова 
теза. Всички източници са взети предвид. Те са 
отбелязани честно и ясно. Не чух никой да 
каже, че някъде Бенчев издиша и той да не 
може да му отговори, както Вие си прибрахте 
три пъти чертежите. Представихте едни черте-
жи, на другия ден ги изтеглихте. Сигурно и 
тези ще приберете. 

Ст. Бояджиев: Ако искате, ще Ви ги дам. 
Н.Хайтов: Хубаво е да ми ги дадеш, 

защото ще ги оставя за поколенията, тъй като 
това остава. Защото това, което говорим тук, 
аз се надявам наистина да излезе. 

Ето за това е моята избирателна способ-
ност. 

Отричането на дупката, която я припозна-
ваме, дори само от факта, съществуващ на две 
снимки. Едната е от 1956т. Едната е по-ясна. 
Там може да забележите — с лупа и без лупа, 
че има струпано нещо от хоросан или от друго 
с ясно определена форма. Същата снимка — 
може да я сравните с една от вашите снимки, 
където се виждат долните кости на бедрата, ще 
видите, че на същото място има тези купчинки, 
същите бучици, т. е. че тя не е мръднала 19 

години от първото до второто снимане. Какво 
показва това? Това показва, че тук наистина 
става дума за дупка, и то дупка, в която са 
могли да бъдат сместени — криво или право, 
дебела или тънка, висока или ниска—две 
бедра. И тези бедра са поставени в дупката. 

Ст. Бояджиев: А къде са останали стъ-
пала? 

Н.Хайтов: Стъпалата са влезли много 
добре в дупката. Сам вие сте написали, че 
дупката е висока 25 сm. В дупката от 25 сm аз 
мога да ви вкарам не стъпало, а две стъпала 
едно върху друго, ако малко ги натисна. 

Може да спорим, дори можем да спорим 
темето на този скелет дали не е лице, или онази 
дупка не е нос. Това можем. Но не можем да 
спорим и няма да има сериозен разговор, 
докато се твърди отначало докрай и в 
Становището, че нямало следа от дупката. 

Ст. Бояджиев: Ама като няма, какво да 
правим? 

Акад. Н. Тодоров: Арх. Бояджиев, не забра-
вяйте, че когато се осъществи това намерение, 
тази инициатива—да се публикуват материа-
лите, имайте предвид, че тогава хората ще 
разберат. Те имат очи. Очите им не са на тила, 
като на този скелет. Докато нямаше нищо — 
нито материали, нито снимки, нито Дневник, 
тогава можеше Средновековната секция на 
института да се събере и да реши, че няма 
условия, няма научни факти и доводи за 
датирането на скелета. Тогава можеше. Но да 
не се поместите нито на милиметър от това 
становище, след като изтече толкова време, 
след като беше показана и излезе от строя 
почти цялата литература, написана от проф. 
Михайлов. Тя не е малко! Това са над 100 и 
няколко страници по различни места и изказ-
вания. 

След като се намериха 94-те снимки (няма 
сега да разискваме въпроса защо липсват 
толкова много снимки), вече беше време, ако 
не друго, то поне да погледнете тези снимки. 
Наистина е необходимо това почти невероятно 
упорство малко да го съобразите с това, че и 
други хора имат очи и ще гледат. Това е 
фотообектив и е запечатало това, което е пред 
него. 

Н. Хайтов: Ще завърша с това, което 
започнах. Бедрените кости били наместени. И 
ти си се подписал. Били наместени, за да има 
дупка. Защо? Защо са тези кости на строите-
лите? 

Ст. Бояджиев: Защото ги няма, др. Хайтов. 
Н. Хайтов: Не искам от теб отговор, 

Бояджиев, аз вече разбрах с кого имам работа. 
Има хора, на които мога да вярвам, въпреки че 
не ме обичат. Това няма никакво значение за 
каузата, която поддържам. Някой каза, че ако 
се докажело, че тази книга не е вярна, не знам 
си какво щяло да стане с Хайтов. Нищо няма 
да стане. Аз мога да бъде изобличен и 
заслужавам да бъда изобличен, ако не съм си 
отварял очите, когато съм писал книгата. Но 
да не мислите, че ще ме бесите. Ако е въпросът 
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за бесене, то аз съм дилетант и мога да 
направя грешка. Но когато вие, археолозите, 
правите грешка, вас ще бесят ли? Зная, че 
никого няма да обесят. Аз не се страхувам от 
това, че вие няма да харесате моята книга. 

Акад. Н. Тодоров: Ако не беше книгата, 
нямаше да стигнем до това обсъждане. Това 
обсъждане не започна благодарение на архео-
лозите, а благодарение на книгата. Вие вля-
зохте в своята теза и не пожелахте, не взехте 
инициативата да изкарате документацията, за 
да приключи този спор. Ако има слухове и се 
говори, това е защото вие не дадохте докумен-
тацията. 

Н. Хайтов: Дори и единствената полза от 
моята книга да е факт, че намерихме тези 94 
снимки и това си струва тиража от 60 000. 
Искам да кажа, ако това е била единствената 
полза. 

Ст. Михайлов: Тук аз много малко гово-
рих, защото, според мен, ние се отплеснахме. 
Ние не говорим по същността на въпроса. Ние 
говорим по технически въпроси, където и по 
снимков материал, и по рисунки и т. н., които, 
както тук се оказа, не са достоверни. На 
Бобчев документацията не е достоверна. Тя не 
е вярна. За щастие той е дал мащаб. Вземете 
този мащаб и вижте колко грешки е направил 
Бобчев. Той не си е свършил съвестно 
работата. Много се извинявам, че говоря за 
един покойник, когото уважавам. Бобчев е 
между малцината, които споделиха моите 
схващания за произхода на славянската кул-
тура и т. н. Бобчев ми каза: браво, Михайлов! 
Той не смееше да излезе, както мен, срещу 
създаденото обществено мнение. Аз имах тази 
смелост и затова съм, така да се каже, на топа 
на устата. Но в чертежите на Бобчев има 
много грешки. 

Искам да се спра на анкетата. Тук се каза 
едва ли не, че анкетата е била направена преди 
разкопките. Това е абсолютно невярно. Аз 
разполагам с документацията. Аз съм я предал 
в института. Бобчев въобще по датировките 
е.. Те са датировки на Бучински. Един човек, 
който не искам да характеризирам. 

Анкетата на проф. Гяуров се започна, ако 
не се лъжа, на 11 юли или на 10 юли. Както 
знаете, ние открихме находката на 30 и 31 май. 
Това му даде стимул, импулс да търси 
доказателства. Първата анкета, която направи 
с Ан. Бокова, е на 11 юли. Той й внуши, че се 
намира вляво на олтара, както той се изразява, 
т. е. в северната половина. Проф. Гяуров не 
знаеше за първоизточника, именно майката на 
Анастасия. Иначе не можеше в тази анкета да 
не спомене за това. Той се основава на 
дъщерята. А първоизточникът е майката и той 
не знаеше за това. Затова казвам смело — вяр-
но, че това е подозрение, но има логика в това. 
Той внушава на Анастасия, че е намерен гроб в 
църквата и т. н. Всичко това се записва от нея. 
На 70 години тя писа, че поради напреднала 
възраст не е могла сама да го запише, а го е 
записал проф. Гяуров. Има някои неща, които 
будят недоумение. 

Ще кажа няколко думи за дупките и за 
погребението под олтарната трапеза. Няма 
дупки. В стената това не е дупка. В стената 
имам предвид онези дупки, които вие смятате 
за решителен аргумент. Нещо, което не 
съществува, вие смятате, че е решителен 
аргумент. 

Първо. За дупката в абсидната стена на 
църквата. Неправилни основи. Но едно съвпа-
дение, нещо което наистина слиза от античния 
зид (основата) надолу, но не отива вертикално 
по лицето, ами по-настрана. Действително се 
получава нещо, което навремето аз нарекох 
ниша, други го наричат дупка и т. н. Фактиче-
ски това е неправилна основа, която при 
реставрацията и консервацията, които се на-
правиха, наистина е оформена като дупка. 
Първоначално я нямаше тази форма. 

На вас ли ще вярвам или ще вярвам на 
очите си? Аз там повече от един месец 
ежедневно съм наблюдавал всичко. На вас 
няма да вярвам. Вие не знаете повече от мен. 
Вие не може да знаете повече от мен. Дупка 
няма. Това е неправилна основа. 

Тук се установи, че по наша вина (ние бяхме 
неопитни, това си го признаваме) не е 
направена убедителна надлежна документация. 
Така щяхме да спестим всички разправии, 
които стават сега на това обсъждане, ако 
бяхме документирали тези крайници, за които 
се спори — изчезнали ли са, не са ли, при 
строежа ли са разрушени. 

Преди малко ви казах, че започнахме от 
дреболиите. Не започнахме от същественото. 

Сега ще ви кажа най-същественото. 
Представете си вие, които стоите срещу нас, 

твърдите, че това е едно погребение, направено 
тайно, набързо и т. н., скришно, сакън, никой 
да не види. Ако се спрем на този въпрос, мога 
да ви докажа, че такива твърдения са абсолют-
но без основание. Вие казахте, а и това е така, 
че според турския закон, след като се свърши 
работата — обесеният обесен, убитият убит — 
те го предават да се погребва където искат, по 
какъвто ритуал искат. Зависи — ако е христия-
нин, ако е друг — по неговата вяра, и т. н. 

Отивам вече на най-важното, на най-
същественото. Представете си, че в тази тъмна 
нощ, в това тревожно време носят на гръб 
едного, той е цял, тъй като не могат да го 
свият. Минават през целия град и го занасят в 
църквата. Какво ще правят? Вместо набързо да 
го сврът, да изкопаят и да го сложат — в 
абсидата там не се погребва. Няма прецедент. 
Тук има трима погребани в църквата. Вие не 
може да ми представите нито един случай на 
такова нещо дори в световната практика. 

Вместо по най-обикновения начин да погре-
бат човека — да изкопаят с кирка и лопата 
гроба и да го заринат, да го замаскират отгоре, 
какво правят те? Те правят един тунел. Това е 
страхотна работа! Прави се тунел 72 сm под 
банкета и под основата. И то, както тук се каза 
на по-раншното заседание, това се прави с 
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 тесла. Там не може да се манипулира с 
кирката. Това е тунелче, в което може да се 
съберат само краката. То е високо толкова, 
колкото да може да се провре отдолу. Кой 
човек с разума си ще направи това? Това е 
изключено! 

Нека да запитам др. Хайтов: на Вас извест-
но ли е (нямам време и съм извадил от 
Дневника), че цялото пространство е осеяно с 
човешки кости? Какво мислите по този въпрос? 
Откъде идват те? Те идват от нарушени 
гробове при строителството. Вие много умувате 
и казвате: защо гроб № 95 е на не знам си 
каква дълбочина, а онзи е на еди каква си 
дълбочина, този е засегнат, а онзи не е 
засегнат. Ние не знаем къде, кога и защо е 
копано, когато е строено. Това е неизвестно. 
Кое е засегнато и кое не е засегнато — на това 
не можем да дадем обяснение. Но фактът е, че 
има нарушаване. Има 42 или 43 отбелязани в 
Дневника. Той е на разположение. Има над 30 
находища на човешки кости, които са разпръс-
нати. Те не са посеяни. Те са разпръснати при 
строежа на църквата — естествено, когато се е 
строяло. Тогава е отметнат и този скелет, т. е. 
не скелет, макар че вие ми приписвате 
смехотворни заключения. Вие ми приписвате, 
че скелетът е бил отметнат. Мога да Ви 
цитирам какво съм казал. Аз съм написал 80 
страници. Ще искам да ми се обнародват. 

Това, което се прочете от Марк Аврелий, 
това е мой идеал. В науката аз търся истината. 
Никакви приспособявания, никакви (ще кажа 
силна дума) партийни съображения, че трябва-
ло така, но аз казвам истината, защото въз 
основа на установен фалш, фалшиви ще бъдат 
и заключенията. Ти установи точно как е, а 
след това ще го използваш където трябва. 

Да се разберем. Аз имах най-голям интерес 
(предполагам, че всички ще се съгласите с това) 
и това ми го казаха много познати: а, бе 
другарю Михайлов, защо още от самото 
начало не се съгласи, за да ти бъде мирна 
главата, пък и да станеш известен. И вярно. Аз 
не съм направил в науката нещо кой знае 
какво, за да бъда запомнен. Аз съм среден 
научен работник. Но моето име с Васил Левски 
завинаги щеше да се свърже. Аз съм по-заинте-
ресуван от Вас, др. Хайтов, защото аз щях да 
бъда откривателят. 

Вие приписвате всичко на ръководителя. 
Чакайте. Тук има и администрация, и отговор-
ник. Как така, като че ли Михайлов в джоба си 
ги държи и отговаря за всичко. Аз съм по 
проучването. Но аз имам и помощници. Те се 
грижат за пренасяне на костите, за тяхното 
съхраняване и т. н. Излиза, че за всичко е 
виновен Михайлов. Мен животът ме е калил 
много. Аз съм издръжлив. Скоро един ми каза: 
Др. Михайлов, ти си много здрав. Вярно е. 
Животът не ме е галил. Аз съм борбена натура. 
Няма да се преклоня така лесно пред фалши-
фикатите. На никаква цена. В труда Ви има 
фалшификации. Дори по броя на гробовете Вие 
казвате, че Михайлов твърди, че са били 3 или 

4. Др. Хайтов, има гробове, за които не е ясно 
дали са редовни гробове или не. 

Моля да ме извините, защото някои могат 
да кажат, че Михайлов много лошо говори. 

В заключение — от нищо писано от мен не 
се отказвам — нито от това, че прабългарите 
не са променили хода на историята, аз съм го 
писал и го поддържам, нито са изменили 
славянската култура и наследството. Вие ме 
обвинявате във византофилия. А без Византия, 
др. Хайтов, накъде сме? Азбуката ни е гръцка. 
Да вземем какво гръцко имаме. Имената са ни 
гръцки. Не може да ме обвинявате във 
византофилия затова, че аз се прекланям пред 
древните култури—и пред Рим, и пред Визан-
тия, и пред Изтока. В края на краищата ние 
сме интернационалисти, а не сме шовинисти. 
Нашето го изтъкваме повече, отколкото тряб-
ва. Правилно е и това, че отрицателното 
оставяме малко настрана. Колко много преда-
телства има в нашата история! Страшна 
работа! Ако вземем това да развяваме, това е 
политически неправилно. Трябва да се акцен-
тира на положителното. 

Не се отказвам от това, което съм писал. 
Акад. Д. Ангелов: Аз смятам, че това съби-

ране беше много полезно. Защо? Защото най-
сетне, казвам най-сетне, се чуха и двете страни. 
Веднага ще кажа, че едната страна се чуваше 
доста много, а другата страна — не се чуваше. 
Имам предвид публикациите. Напълно съм 
съгласен с акад. Николай Тодоров, че е крайно 
време тези неща да излязат от рамките на 
казал, рекъл, разговарял. Сега се получи 
изключително голяма информация. Ако има 
някаква полза от целия този въпрос, е това, че 
ние имаме полза. Разтърсиха се другарите от 
института. Намериха се още материали. Видя 
се и отпадна едно, което ни тежеше — като че 
ли едва ли не ние сме унищожавали, скривали. 
Става дума не за мен, а че това е било 
практика изобщо. Може би ще се намерят и 
още материали. Това е много вероятно. 
Информацията ще се увеличава. Както се 
казва, ще се чуят и двете страни. 

Тук стана дума, че ние сме давали изложе-
ния, което считам за незадоволително — в 
смисъл, че не всичко е казано. Др. Николай 
Тодоров искаше да дадем кратки—до 1-2 
страници. Очевидно в тази 1-2 страници, той е 
абсолютно прав, не можехме да дадем пълна 
информация или пълна аргументировка. Но 
същевременно трябва да кажа, че не бяхме в 
състояние. Сега излязоха нови неща. При всяко 
събиране чувахме нови работи. Това е хубаво. 
В този разговор — „казано, чуто" — очевидно 
трябва да настъпи момент, когато вече, в 
сегашното състояние, трябва да намери пис-
мена форма. При писмената форма, когато 
всичко е написано, всичко може да се обмисли 
спокойно, да се отговори. 

Независимо от всичко това, днешното 
обсъждане беше изключително полезно. Смя-
там, че това, което предложи акад. Тодоров, е 
правилно — всички тези материали да бъдат 
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публикувани, т.е. да намери по-сериозно 
писмено изражение това, което тук премина 
под знака на спорове, разногласия. Аз виждам, 
че се очертаха две становища. Те са нещо като 
Женевските преговори. Едните предлагат едно, 
другите—друго. Не може да се постигне 
засега някакво споразумение, т. е. да се намери 
някаква обединяваща линия. Има две тези. 
Едната — че имаме по-ново погребение след 
църквата. Втората е — че това са редица 
гробове, които са заварени от църквата. 
Втората теза смятам за по-приемлива. Това е 
моето становище. 

Но така или иначе този въпрос трябва да се 
придвижи напред. Да продължи събирането на 
информация. Възможно е да се намерят още 
материали. За скелета аз съм песимист и 
смятам, че едва ли ще се намери вече. Аз не 
зная какво е станало с него. Но така или иначе, 
мисля, че този въпрос има две страни. Сама по 
себе си, дори да се приеме, че има един по-нов 
гроб—датиращ след строителството на църк-
вата, това не решава въпроса дали това е 
гробът на Васил Левски. Колкото и да са 
изолирани двата въпроса, те са свързани. Ние 
не се интересуваме само дали има по-късно 
погребение, но дали то наистина е на Васил 
Левски. Иначе е безпредметно. 

Както се вижда, колегите от групата на 
Николай Хайтов приемат няколко погребения 
за по-нови. Такова впечатление добих. Тогава 
може да се постави въпросът: кой е гробът на 
Левски, т. нар. „нов" и той не бил обезглавен. 
Може и той да е Левски. 

Н. Хайтов: Няма нищо лошо в това. 
Акад. Д. Ангелов: Може и втори, и трети, и 

четвърти Левски. Търси се. Това търсене е 
основателно, оправдано. Лично аз считам, че 
Левски стои много в сърцата на българския 
народ. И дали нещо съмнително ще се открие 
или не, не е от решаващо значение. Има много 
хубав паметник на Васил Левски. Там е 
свикнал българският народ да се покланя. 
Възможно е, аз не твърдя това, и там някъде да 
се намират неговите кости. И затова има 
известни догатки. Има няколко сведения за 
гроба на Левски. Би следвало всичко това да се 
вземе пред вид при такава публикация — че 
има и други версии. Тази версия за Левски 
изникна не поради археологически разкопки, а 
поради писмени. Въпросът е комплексен. 
Мисля, че това се схваща добре и от акад. 
Тодоров. Този въпрос не може да бъде 
разрешен само с археолозите. В никакъв 
случай. Той би трябвало да бъде разрешен 
повече с участието на историците. Ние трябва 
да им поднесем един възможен вариант. В това 
отношение археолозите са задължени да го 
направят. Абсолютно съм съглаен с акад. То-
доров. Въпросът е комплексен. 

Бих казал, че основата на всичко това е 
книгата на др. Николай Хайтов. Действително 
интересно замислена книга. Даже аз в нача-
лото като я прочетох на първа ръка, понеже не 
съм специалист археолог, нито съм „възрож- 

денец, ми направи впечатление с многото 
доводи и пр. 

Постепенно в хода на разискванията и на 
натрупания материал се убедих, че действител-
но могат да се предявят и сериозни възраже-
ния. Др. Хайтов направи сериозни възражения. 
Той се е отказал и от редица неща. Ние също 
отчетохме някои наши грешки. Следователно 
въпросите се движат. Понеже въпросите се 
движат, а и книгата на Николай Хайтов е 
много популярна, считам, че е основателно, 
законно и справедливо да се даде гласност на 
тези обсъждания, и на първо място на Стамен 
Михайлов, който пък има друго становище. 
Ние сме страна, в която науката заема голямо 
място, на науката се отделя много голямо 
внимание. Ние я наричаме производителна 
сила, най-голямото наше достижение. Очевид-
но науката трябва да бъде свободна, т. е. да се 
изказват различни становища, различни мне-
ния. Да няма изчакване и едва тогава да се 
пусне материал. Аз съм против такава практи-
ка. Виждам, че такова нещо малко се наблюдава 
в този случай. Аз се учудвам на това—как е 
възможно, все пак, след като толкова хора се 
заемат с тази работа, някои дори са написали 
статии, предложили са ръкописи, да не се 
отпечатват. Смятам, че това не е правилно. 
Много се радвам, че това ще се разреши както 
трябва, т. е. да се чуят и двете страни аудитур 
ет алтера парс — както се казва на латински. 
Аз мисля, че при изслушването на двете страни 
сме длъжни да се съобразим с изказаните 
аргументи, а опонентите — с нашите, за да се 
постигне максималната точност. Напълно одо-
брявам този състав, който предложи акад. То-
доров за една такава възможна публикация. 
Очевидно тя трябва още да се дообработва. 
Съгласен съм, че направеното от нас трябва да 
се дообработи, допремисли. Тогава ще излезе 
много сериозен труд. Това всъщност е наука-
та— да се чуят няколко становища. Няма защо 
да се претупват нещата или да се обгръщат с 
някаква особена емоционалност. Аз съм про-
тив квалификации: този е нихилист, този е 
шовинист. Откъде накъде. Всички ние сме 
българи. Лично аз много държа на това и 
смятам, че съм доказал това. Не може да се 
обвиняват хора, които имат едно или друго 
мнение, че са нихилисти и пр. Това може да го 
има, но в случая мисля, че това не бива да 
става. 

Аз пак повтарям — необходими са публика-
ции, публикации. Да се чуе гласът на специа-
листите, на всички, които се занимават с този 
въпрос. 

Одобрявам този проект. Смятам, че Архео-
логическият институт ще продължи по-нататък 
сериозно да работи по този въпрос, за да 
участвуваме в една съвместна публикация. 

Акад. Н. Тодоров: Тук се дадоха положител-
ни оценки. Напълно съм съгласен с тях и няма 
да давам    собствена оценка за съвещанието. 

Р. Катинчаров говори за изключителното 
значение   на   днешното   съвещание.   Това   бе 
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повторено и от акад. Д. Ангелов. И другите 
другари в хода на изказването споделиха това 
мнение. Като ги прибавим към днешното 
съвещание и го съчетаем с резултатите и 
изводите от миналото (днешното съвещание 
нямаше да бъде възможно без миналото, а 
миналото нямаше да бъде възможно без някои 
други предисловия), може да констатираме, че 
сме стигнали до една наистина изключително 
богата информация. Тя позволява градивно да 
се оформят тези. 

Не сме стигнали до нивото и не съм 
съгласен да кажем, че едната теза изцяло 
отхвърля другата. Все още има аргументи в 
полза на едната или в полза на другата, но в 
никакъв случай не можем оттук да излезем с 
категорично Становище на това съвещание. 
Това е първият извод. 

Аз съм задължен да дам писмена оценка на 
постигнатото и да взема отношение и към 
двете застъпвани тези, и доколко натрупаният 
документален материал позволява да се стигне 
до достоверни изводи. Смятам, че този 
материал позволява да се стигне вече до 
достоверни изводи. Въпросът е как ще се 
интерпретира още, какво ще се отхвърли, какво 
ще се добави. Както виждате, редица неща се 
изясняват и доизясняват. 

Предполагам, че до една седмица ще 
подготвя текст. Това ще бъде текст, който ще 
има оценъчен характер, позовавайки се на 
направеното. Ще го депозирам тук. Ще по-
искам от вас да го прегледате, да нанесете 
бележки, да вземете отношение. Това няма да 
бъде колективно дело. Но искам да се съобразя 
с всички възможни забележки, защото ще бъде 
изпратен до ръководството на Българската 
академия на науките и до др. Георги Йорданов. 
Това е много отговорен и важен въпрос, за да 
може на този етап да изясним докъде сме 
стигнали, какво ни предстои, какво мислим да 
правим. 

Що се отнася до характера на научната 
публикация, аз съм дълбоко убеден, че ние 
трябва да превърнем тази публикация в един 
творчески диалог, т. е. да не говорим вече за 
две групи, а да обединим документите, наме-
рени по различен начин, за общо ползване. Да 
се даде възможност да се избистрят тезите, но 
във всеки случай да се застъпят тезите. Ако 
трябва, нека да се самоизключват. Това е 
научна работа. Тук няма да се прави никаква 
дискриминация. 

Нямам намерение да включа обаче момен-
тите от обсъждането, които се отнасят до 
историческата аргументация, споровете около 
свидетелствата по пренасяне тялото на Васил 
Левски. 

Заедно с това не изключвам възможността 
предварително да се запознае по някакъв начин 
обществеността с това, което е направено, 
всичко което се каза и от двете страни. Един 
вид да има право на един двубой, при който да 
се разменят удари, и то не по принципа на 
Ганчо и Майтапа. 

Имаше двама такива циркови герои. Полу-
чаваше се много интересно. Ганчо казва: хайде 
да се боксираме. Майтапът пита: как ще се 
боксираме? Ганчо казва: аз със свирката ще ти 
дам знак и тогава ще започне боксът. Ганчо 
изсвирва, налага един удар. Другият тъкмо се 
готви да нанесе удар и Ганчо му свири стоп. 
Това е начинът, по който общо взето е вървяла 
дискусията досега. От 1961 г. почти до 1980 г. 
по същество тезата на Ст. Михайлов господ-
ствува. Тя е наложена. Имаме предистория, 
при която обществеността е била запозната 
само с едната теза. Никой не си е позволявал 
да се усъмни в тази теза. Тя е била отстоявана и 
на кръглата маса, и по телевизията и т. н. Но 
излиза и втората теза. Тя също трябва да се 
прояви. В хода на втората теза започват да се 
нагласяват пластовете. И пак повтарям, за 
съжаление, ако тогава се беше намесила 
археологията, Археологическият институт, 
всичко можеше да се спре много по-рано. 
Тогава нямаше да се стига до такава размяна 
на остри нападки. Ще трябва да дозираме 
материала, който ще поднесем на обществено-
стта, за да не прекалим, и хората предварител-
но да излязат с негативно отношение ^а 
работата, която сега се извършва. 

Бих ви препоръчал — да обмислите, сами за 
себе си, всеки своята теза, крайните изводи. 
Опитайте се да ги формулирате за себе си ясно 
и колкото се може по-убедително. Да поми-
слим дали не може и предварително да ги 
изложим в едно съобщение. 

Предлагам да продължат контактите, да се 
информирате взаимно. Др. Димитър Ангелов 
да намери начин да кани наши другари, за да 
видят всичко и да бъдат държани в течение на 
всичко ново, което постъпва. 

Научната аргументация и научната публи-
кация в никакъв случай не може да изключи 
по-нататъшната разработка на застъпваните 
тези. 

Безусловно върху досега събрания мате-
риал ще се изгради една от най-стабилните 
версии за гроба на Васил Левски. Това е въпрос 
не само на изкуство, но и въпрос на отношение. 

Благодаря на всички, които участвуваха в 
обсъждането! 
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3. Заключителни становища по обсъждането в БАН 
на разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийска 

София, 25.11.1986 г. 

От ръководството на АИМ 

Въз основа на документацията — Дневника 
и снимките, правени по време на археологиче-
ските разкопки в църквата „Св. Петка Самар-
джийска" през май-юни 1956 г., и обсъжда-
нията за гроба на Васил Левски през февруари 
т.г. в БАН, Археологическият институт и 
музей поддържат следните научно установени 
факти, подробно разгледани и обосновани в 
Становището, а именно: 

1. Основната достоверна документация, коя 
то  отразява  обективно  и  сравнително  най- 
пълно резултатите от разкопките на църквата 
„Св.  Петка Самарджийска"  през  1956 г., са 
Дневникът на разкопките и негативите, съхра 
нявани в АИМ. 

2. Откритите в източната част на църквата 
гробове—скелет № 95 (от северната страна), 
без  долната   част   на   краката,   засегната   и 
унищожена при строежа на църквата; скелет 
№ 79 (от южната страна) без череп, над който е 
била  поставена  олтарната  преграда;  скелет 
№ 102  (по средата),  останал под олтарната 
трапеза, както и останалите кости принадле 
жат на некропол, съществувал на това място 
преди изграждането на църквата, т. е. преди 
края на XIV и началото на XV в. 

Следователно твърдението, че единият от 
тях — скелет № 95, може да принадлежи на 
Васил Левски, противоречи на този най-важен 
факт, установен с методите на археологическо-
то изследване. За да подкрепят това свое 
невярно твърдение, привържениците на хипоте-
зата, че скелет № 95 принадлежи на В.Левски, 
тълкуват превратно някои данни в Дневника на 
разкопките. Те изменят смисъла и съдържа-
нието на редица отбелязани в Дневника факти 
(вж.Н.Хайтов. Последните мигове..., с.67). 
Стига се до позоваването на несъществуваща, 
но според тях датираща находка — две телени 
копчета, за които се твърди, че са намерени при 
скелет № 95 (пак там, с. 69 и сл.). Изопачава се 
пределно ясната и категорична информация в 
Дневника на разкопките (с. 37 и 80), където се 
посочва, че при скелет № 95 няма никакви 
находки. Такова копче е било намерено само в 
наоса. За наличието на копче около скелета се 
използува информацията на Д. Бучински и 
бележника на арх. С. Бобчев, които не са 
разкопавали скелета. 

3. За поддръжниците на хипотезата за гроба 
на В. Левски един от решаващите аргументи, че 
скелет   № 95   е   по-късен   от   църквата,   е 
наличието на дупка в зида, „където са били 
пъхнати долните крайници на скелет № 95" 
(Н.Х., с. 73 и сл.), за които свидетелствували 

„трима очевидци — арх. Сава Бобчев, проф. 
Гяуров, неизбежният в подобни случаи 
Димитър Бучински". 

Въпреки, че такава дупка в Дневника на 
разкопките не е отбелязана и въпреки че следи 
от нея не се забелязват на нито една от 
снимките, направени по време на разкопките, 
това несъстоятелно твърдение се превръща от 
тях в „ключов" извод, в „съкрушително 
доказателство, че покойникът, на когото е 
скелет № 95, е бил погребан в олтара на „Св. 
Петка Самарджийска" след градежа на църква-
та" (с. 74). За да се направи този извод по-
убедителен, се прибягва до графоаналитична 
проверка с помощта на една окомерна и явно 
комбинирана скица на арх. С. Бобчев, носеща 
дата 12. VI. 1956 г. Набавя се и „снимка на 
въпросната фамозна дупка, където са били 
пъхнати крайниците на скелет № 95" (Н.Х., 
79-80), направена по време на консервацион-
но-възстановителните работи, ръководени от -
. Н. Мушанов през 1974 г., т. е. 18 години след 
приключването на разкопките и засипването 
на изкопите в олтара. Но на това място, 
обявено от Н.Хайтов „за факт най-катего-
рично установен" (Н.Х., с. 80) не са намерени 
неразкритите през 1956 г. кости от краката— 
пищялите и стъпалата. А те би трябвало да 
бъдат там, щом като през време и докрая на 
разкопките, както се установява от Дневника, 
те не са били открити и извадени. Ако 
действително е имало дупка, предназначена за 
поставяне на краката, то по време на консерва-
цията те трябваше да бъдат открити. Показа-
ната от арх. Н. Мушанов на снимки дупка 
вероятно се е получила по време на консерва-
цията, при подкопаването на стените за 
подпиране. Оттук възниква и неизясненият от 
никого допълнителен въпрос: кога и кой от 
„тримата очевидци", на които се позовава 
Н. Хайтов, е разчиствал дупката. Такава дупка 
арх. С. Бобчев не е могъл да види, когато е 
правил скицата, датирана на 12. VI. 1956 г. 

4. Атаката срещу археологическите доводи 
за датировката на гроб № 95 се води не на 
базата на научна документация, а на основата 
на грешки и противоречия, допуснати от 
Ст. Михайлов в негови публикации (вж. у 
Н. X., с. 62 и сл. и с. 103 и сл.). Преднамерено се 
набляга на липсата на отделените, опаковани, 
номерирани и прибрани за допълнителна науч-
нотехническа обработка археологически мате-
риали и негативите от направените през 1956г. 
фотографски заснемания. 

Проявената небрежност и недостатъчната 

380 



 

грижа за тяхното опазване, дължащи се на 
обективни и субективни причини, умишлено се 
представят като опит да се прикрият факти, 
свързвани с евентуален гроб на Васил Левски. 
Издирените напоследък находки и негативи 
показват, че такава умисъл никога не е имало. 
5. Писмена антропологична експертиза на 
скелет № 95 няма. Това е пропуск на ръково-
дителя на разкопките. Направена е обаче на 
място първична оценка от антрополога д-р 
П. Боев и тя е отразена както в публикацията 
на Ст. Михайлов, така и върху скицата на арх. 
С.Бобчев от 12. VI. 1956 г. в смисъл, че този 
скелет не може да бъде на В. Левски (вж. 

Ст. Михайлов. Изследвания в памет на Карел 
Шкорпил. С, 1961, с. 175; Н.Хайтов. Послед-
ните мигове и гробът на Васил Левски, фиг. 11 
от Приложението). 

В заключение считаме, че приведените от 
нас научни аргументи оборват твърдението, че 
в олтара на църквата „Св. Петка Самарджий-
ска" е било извършено погребение през XIX в. 
Тези научни факти се черпят от оригиналната 
документация, отразяваща процеса на разкри-
ването на скелет № 95 и другите гробове в 
олтара на църквата. 

Директор на АИМ: 
(акад. Д. Ангелов) 

 
        От участвуващите опоненти 

(Неразделна   част   от   Стенограмата на обсъждането) 

Настоящото заключително Становище 
представлява кратък обзор върху резултатите 
от трите срещи в БАН, състояли се през 
февруари 1986г., под председателството на 
акад. Николай Тодоров, между представители 
на Средновековната секция при АИМ и така 
наречената Група на Н. Хайтов във връзка със 
спора за гроба на В. Левски. 

Главната цел на срещата бе да се обсъди 
преди всичко въпросът за датирането на 
олтарните погребения, разкрити в църквата 
„Св. Петка Самарджийска" през 1956 г., в 
светлината на цялата събрана досега докумен-
тация. За редовна (първоизворна) документа-
ция бяха обявени в заключителното слово на 
акад. Н. Тодоров, Дневникът на разкопките, 
воден от Г. Джингов, снимките, направени от 
служебния фотограф П. Хлебаров на олтар-
ните погребения през 1956 г., снимките на 
арх. Ст. Бояджиев от 1972 г. и снимките на 
Н.Даскалов от НИПК от 1974г., на абсидните 
основи на църквата „Св. Петка Самарджийска" 
по време на реставрацията; Дневникът на 
разкопките на арх. С. Бобчев, и по-специално 
неговите скици на архитектурно-строителната 
обстановка в зоната на погребението на скелет 
№ 95 (Тетрадка № 5 към Дневника) и, най-
сетне, научната публикация на проф. Ст. Ми-
хайлов от  1961 г .  (Сборник в  памет на 
К. Шкорпил.) 

На двете първи срещи в БАН (10 и 12 
февруари) се разгърна оживена дискусия върху 
представените от едната или другата група 
писмени и изразени по време на срещата 
становища. 

Като характерни и важни за тези срещи 
могат да бъдат отбелязани следните моменти: 

Първо. Представените от арх. Ст. Бояджиев 
графични материали (скици), които бяха про-
тивопоставени на скиците на арх. С. Бобчев, се 
оказаха неверни, неточни и несъстоятелни 
(първия ден той сам оттегли предложените 

скици, а на втория ден — и следващите). 
Второ. При експерименталното изпробване 

на тезата на археолозите за разположението на 
скелет № 95 върху макет в мащаб 1:1, тя 
претърпя пълен неуспех. По време на изпробва-
нето върху макета вярна се оказа версията на 
арх. С. Бобчев за положението на скелет № 95, 
т. е., че той е бил сместен в дупка, издълбана в 
абсидната основа (вж. Документацията в ски-
ците на арх. С. Бобчев). 

Трето. Безспорно установено беше по 
време на дискусията съществуването на укре-
пителното съоръжение, наричано в скиците на 
арх.С. Бобчев „банкет", с ширина 30 сm, 
представляващо уширение на абсидната ос-
нова. 

Окончателното наше Становище за датира-
нето на скелет № 95 и погребението, свързано 
с т. нар. „Обезглавеният" бе изложено на тре-
тата среща в БАН на 27. II. 1986г. от М. Бенчев, 
като бе онагледено и подкрепено от девет 
табла с фото- и графични материали. Нашите 
доводи бяха изложени в седем основни точки. 
Ще разгледаме накратко и последователно 
тяхната същност заедно с контрадоводите, 
които, и доколко бяха изразени от нашите опо-
ненти. 

1. Положението на скелет № 95 спрямо 
каменния блок (мергел) 

Нашето изложение започна с анализ на 
архитектурностроителната среда, в която е бил 
разкрит скелет № 95, и на първо място с 
определяне положението и формата на подпре-
столната основа, и специално на вградения в нея 
каменен блок (мергел). 

При комбинирания анализ на 15 фотосним-
ки, скиците на арх. С. Бобчев и Дневника на 
разкопките, воден от Г. Джингов, беше устано-
вено, че каменният блок (мергел) е бил 
обзидан, а скелет № 95 се е допирал непосред-
ствено до северния ръб на този обзид, преди да 
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бъде свален (снимки М-4 и М-5). Всичко това е 
показано още на 14 снимки, а е зафиксирано и 
на скиците на арх. С. Бобчев. (При графичната 
възстановка на обзидания мергел, изготвена от 
М. Бенчев, са използувани 14 елемента, засви-
детелствувани в Дневника на разкопките, 
скиците на арх. С. Бобчев и снимките на 
Н.Хлебаров от 1956 г.) 

Анализът на цитирания снимков и графичен 
материал води към един съвършено ясен извод: 
че погребението, свързано със скелет № 95, е 
извършено след строителството на олтара 
(респ. на църквата). В обратния случай черепът 
на скелет № 95 би бил неизбежно унищожен от 
обзида на монолитния каменен блок (мергел). 

На този довод нашите опоненти не проти-
вопоставиха никакви аргументи. Единствен 
арх. Ст. Бобчев е отбелязал, че обзидът е нап-
равен с помощта на кофраж, с което потвърди 
съществуването на обзид и следващите от това 
изводи за възрастта на погребението, 
свързано със скелет № 95. 

2. Положението на скелет № 95 
към подпрестолната зидана основа 

Въз основа на комбинирания анализ на 
Дневника на разкопките, съществуващите 
снимки и скиците на арх. С. Бобчев бе 
извършена реконструкция на погребението, 
свързано със скелет № 95, и доказано, че 
дясната горна половина на скелета лежи върху 
суха зидария, на която е закрепен обзиданият 
каменен блок (мергел), и въобще — подтрапез-
ната колона. Този фундамент е с пирамидална 
форма. На снимките (особено на снимки № 1 и 
6) ясно се вижда, че десните раменни кости на 
скелет № 95 лежат върху няколко от перифер-
ните камъни на фундамента. Това определено 
свидетелствува, че скелет № 95 е „внесен" след 
строежа на подпрестолната основа и на 
църквата. 

В Дневника на разкопките е засвидетелству-
вано (между другото), че в зидарията на под-
престолната основа, която лежи дълбоко под 
равнището на скелет № 95, има и парчета от 
турски тухли и една антична. Г. Джингов 
възрази по въпроса за „турските тухли", че 
като „млад и неопитен" може да е сбъркал. 
Ако подобен довод се приеме за основателен, 
той би могъл да бъде приложен към всеки 
неудобен факт, и тогава Дневникът на разкоп-
ките би загубил каквото и да било доказателст-
вено значение. 

Така или иначе, никой друг от нашите 
опоненти не направи друго възражение по 
положението на скелет № 95 към подпрестол-
ната основа. 

3.3а скелетите № 95 и 79 и строителния 
насип под тях 

Този насип е засвидетелствуван на две 
места в Дневника (пасажите от 11 и 13 юни 
1956 г.). Писано е, че се намира по „цялата 
площ на олтара". Явно, преди да започне 
строежът на абсидната основа строителната 

площадка е била подравнена и насипана с пласт 
камъни и строителни отпадъци, който се 
разстила (повтаряме) под скелетите №95 и 79 
така, че те не биха могли да оцелеят в никакъв 
случай, ако строителството на абсидата бе 
сварило тези два „гроба". 

По този пункт никой от опонентите не 
възрази. 

4. Скелет № 95 и банкетът 
„Банкетът" (както се нарича той в ски-

ците на арх. С. Бобчев) е уширение на аб-
сидната основа напред с около 30 ст, с цел 
стабилизирането на терена чрез набиването на 
дървени колове за укрепване почвата и „бро-
нирането" им отгоре с плочести камъни. Това 
строително съоръжение се намира на и под 
равнището на абсидната основа (95 ст от 
тухления под в зоната на погребението). За да 
проникнат до същинския абсиден зид, двете 
бедрени кости са преминали над въпросния 
банкет на около 20 сm по-високо, тъй като 
скелетът е разкрит на равнище 75 сm от 
тухлената настилка в олтара. Явно е, че ако 
скелетът беше „сварен", бедрените кости биха 
били унищожени, а те са разкрити непокът-
нати. 

Единствената бележка, която бе изказана 
по този довод, дойде от арх. Ст. Бояджиев, 
който, подкрепен от Д. Овчаров, каза, че 
абсидната основа е укрепена с банкет много 
по-късно, след XIV век (по време на осман-
ското робство), когато стените се били уж 
пропукали. Даже и така да е, скелет № 95 не би 
оцелял по време на този допълнителен строеж 
под неговите бедрени кости, ако той е бил 
„сварен". 

5. Дупката в абсидния зид — съществува или 
не съществува? 

Ние категорично твърдим, въз основа на 
скиците на арх. С. Бобчев, и особено на сним-
ките от 1956 и 1972 г., че съществуването на 
дупка в абсидния зид, където са били сместени 
долните крайници на скелет № 95, е безспорно. 
Това се установява на всичките (около 25) 
снимки, посветени на въпросната дупка. (Пока-
захме най-характерните от тях във фототаб-
лото, посветено на абсидната основа—снимки 
А, Б, В, Г, Д.) Доказателство за дупките са и 
скиците на арх. С. Бобчев. 

От нашите опоненти, всеки по свой начин, 
потвърдиха съществуването на дупката — 
Д. Овчаров и Ст. Бояджиев, като определиха и 
размерите— 38/25 ст.Г. Джингов отрече да е 
ровил в нея, за да търси долните крайници, а в 
Становището на петимата археолози беше 
прието в заключителната му част, че „долните 
крайници на покойника са били положени 
отчасти върху разрушения античен зид, като са 
намествани, вероятно, с удълбаване или из-
равняване на легло за тях", (с. 18). Дупката в 
случая е наречена „легло", което не променя с 
нищо обстановката. Друг е въпросът, че това 
„легло-дупка" не може да е в античния зид, а в 
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абсидния, като се има предвид превишението 
от около 20 сm между равнището на античната 
основа — 95 сm в зоната на погребението, и 
равнището на скелет № 95, което е 75 сm 
(дупката бе начертана и във всички скици на 
арх. Ст. Бояджиев, включително и на срещата 
на 27 февруари т. г.). 

Тази дупка, нека да я наричаме „легло", е 
необходимо доказателство, че погребението, 
свързано със скелет № 95, е по-късно от 
строежа на църквата. 

6. Дупките от укрепващи колове (пилоти) 
Каква бе по този въпрос тезата на архео-

лозите? 
Тезата на Ст. Михайлов е, че дясната 

подколенна кост на скелет № 95 е била 
строшена при набиването на един от тези 
колове. (На трите срещи никой друг не 
потвърди тази теза, защото то би означавало 
да се признае съществуването на подколенни 
кости, сместени в дупката, продълбана в 
абсидната основа.) 

Втората теза е на Г. Джингов, обявена на 
14 септември 1985 г. (тридесет години след 
разкопките), че двете дупки от пилоти при 
долните крайници на скелет № 95 пробивали 
костите „левият точно през коляното, а 
десният — малко над него". Снимките опровер-
гаха тази късна версия на Г. Джингов, защото 
на тях се вижда дясната бедрена кост до 
коляното съвършено здрава и непокътната. 

Третата версия е изразена в Становището 
на петимата археолози и е обоснована със 
снимките, на които се виждало „отлично 
запазените горни части" на двете дупки при 
бедрените кости на скелет № 95. И следва 
съждението, че тези дупки са щели неизбежно 
да бъдат „стъпкани и заличени", ако погребе-
нието е извършено след тяхното изгниване. 

Вярно е, че разкритите до бедрените кости 
две дупки от колове отлично се виждат — вече 
разкрити--на една от снимките. Но в Стано-
вището се премълчава, че има и други снимки 
(„В" и „Е") от фототаблото, посветено на 
„пилотите", на които се вижда дясната бедрена 
кост—разкрита, а дупка до нея не се вижда. 
Дупката в тази фаза на разкопките все още не е 
била разкрита, именно защото е била затъп-
кана, или по-точно — запушена. 

В заключителното Становище при изброя-
ването на основните аргументи, свързани с 
датировката на скелет № 95, двете дупки от 
колове изобщо не се обсъждат, навярно 
защото на археолозите вече им е било ясно, че 
тъкмо тези две дупки опровергават техната 
теза. 

Ето и доводите, които ние развихме: 
Първо. Дупката до дясното бедро е наисти-

на в едната си четвъртина под костта (сн. 1 от 
таблото, посветено на скелет № 95, снимка 
„Д" и снимка „Н" от таблото за „Пилотите"). 
Даже да се оспори, че дупката е отчасти „под" 
костта, невъзможно е да се отрече, че тя 
плътно се допира до нея и при набиването на 

кола, ако е била сварена, костта щеше да бъде 
строшена или най-малко отхвърлена (разме-
стена). Дясната бедрена кост (пък и лявата) не 
са нито строшени, нито разместени, което 
показва, че колът е бил вече изгнил, когато 
костите са били „внесени" там. 

На последната среща (на 27 февруари 
1986 г.) Д. Овчаров направи едно възражение, 
което гласи, че почвата, в която били набивани 
коловете, била много мека, рехава, та могло да 
бъде набит кол в близост с костта, без тя да 
бъде строшена. 

Още на срещата възразихме на Д. Овчаров, 
а сега повтаряме: че почвата на метър под 
тухлената настилка в църквата е „плътен 
чернозем с незначително количество културни 
останки" (като четем в статията на Ст. Михай-
лов от 1961 г., с. 173). С това възражението на 
Д. Овчаров автоматично отпада. 

Това са шестте основни довода, засягащи 
датирането на скелет № 95, разгледани в 
светлината на направените от нашите опо-
ненти възражения. Тези, съображения и възра-
жения не успяха да оборят или да поставят под 
съмнение нито един от нашите доводи за 
датирането на скелет № 95 като по-късен, и 
то много по-късен от църквата. 

Що се отнася до възраженията по скиците 
на арх. С. Бобчев, те се ограничиха само с 
общи намеци и подмятания за „известни 
неточности", „известни противоречия" и т. н., 
без нито един конкретен аргумент за тяхната 
неточност (изключваме рисунката на скелета, 
която е условна). По време на дискусията 
скиците на арх. С. Бобчев не само че оцеляха, 
но при съпоставката им с останалата фото-
документация се потвърди тяхната наистина 
изумителна точност. 

Трябва да се отбележи още, че не беше 
оспорена нито в един пункт експертизата на 
петимата специалисти от ВИАС (вж. Протокол 
от 25 октомври 1985 г.) относно точността и 
автентичността на скиците на арх. С. Бобчев. 

Не бяха оспорени в нито едно отношение 
предоставените за обсъждане комплекти от 
седем графични разработки на Бенчев — Му-
шанов, нито показаните на последната среща в 
БАН реконструкции на погребенията, свързани 
със скелет № 95 и 79, и материалите от 
приложените към тях фототабла с 62 снимки. 

Това не може да означава нищо друго, 
освен че отразяват и доказват по безспорен 
начин Становището, че погребението, свързано 
със скелет № 95, е по-късно, и то много по-
късно от строежа на църквата. 

7. Доводи, свързани със скелет № 79 
(„ Обезглавеният" ) 

Спорът за „Обезглавеният" възникна едва 
на последната среща. Повод бе намирането на 
една неизвестна досега снимка на „Обезглаве-
ният", само че с череп, с два крака и в пълен 
ръст, за разлика от седемте снимки, на които 
същият бе показан без череп и с един долен 
крайник. Тази снимка не ни беше предоставена, 
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а беше открита от нас при едно преглеждане на 
фотоархива на АИМ. 

На скелет № 79 посветихме специално 
фототабло с 20 бр. различни снимки, чийто 
анализ се постарахме да установим безспорна-
тавръзка между всички досега известни снимки 
на „Обезглавеният" с последната му снимка, 
на която е в пълен ръст и с череп. По снимките 
и ясно видимите от тях елементи (овъглени 
части от дърво, изгнили подпорни пръти и 
многобройни дупки от плет), а също и с 
помощта на записаното в Дневника на разкоп-
ките, установихме и начина на погребението. 
Тези подробности в момента не са важни, а 
по-важно е другото, че Г.Джингов, който бе 
явно дочул за странната снимка, се беше 
приготвил. Неговото възражение беше, че 
снимката с глава принадлежи на т. нар. скелет 
14-а, разкрит на 25 май 1956 г., на 4,30 т 
западно от стената на женското отделение—в 
двора на църквата. 

Ето и пасажът от 25 май 1956 г., който той 
цитира от Дневника на разкопките: „Копае се в 
южната страна на женското отделение (вън от 
църквата)... На 16ст от сегашното ниво — 
следи от две изгнили греди, положени хоризон-
тално, отстоящи една от друга на 70 ст 
(навярно от дюшемето на женското отделе-
ние). .." 

„На 170ст под сегашното ниво, непосред-
ствено под споменатите греди, се разкри 
цялостно погребение (14-а). Долната дясна част 
на скелета е счупена от по-рано. Погребението 
е извършено по източноправославен обичай в 
легнало положение, с главата на запад и 
скръстени ръце..." 

„То отстои на 4,30 т западно от източната 
стена" (в двора — б. м.). 

Г.Джингов едно не е съобразил, когато е 
решил да ни убеждава, че няма скелет № 79 с 
глава, а има скелет № 14-а. Той обаче е 
пропуснал да съобрази следните неоспорими 
факти: 

1. Скелет 14-а, според описанието, трябва 
да е възнак и черепът му — с „лице" към 
небето, а при снимката на скелет № 79 (с 
глава) не е така. Там черепът е с лице към 
земята. 

2. Скелет 14-а е описан със „скръстени на 
гърдите ръце", а № 79 (с глава) няма ръце. 

3. Скелет   14-а  е  описан  като  „цялостно 
погребение", което означава, че всичко му е 
било здраво и на място, освен счупената долна 
дясна част на скелета, а на снимката на скелет 
№ 79 (с глава) виждаме, че и двата долни 
крайника са счупени, и не само счупени, но и 
двата не са на местата си (става дума за част от 
двете бедрени и двете подколенни кости). 

Освен това, както вече подчертахме, скеле-
тът няма и горни крайници. 

4. Над гроба на скелет 14-а са намерени 
следи от две изгнили греди, отстоящи на 70 ст 
една от друга, а на двата дървени пръта, за 
които ние твърдим, че са били над гробната 
яма на скелет № 79, следите им личат също 

успоредни една на друга, само че на разстояние 
15—20 ст. 

Оставяме настрани всички общи елементи в 
десетте снимки на „Обезглавеният", които 
категорично го „легитимират" като един и 
същ. 

М.Бенчев изтъкна в своето изложение 
всички свои технически съображения, свързани 
с положението на скелета на „Обезглавеният" 
към абсидната основа, банкета и пр., които го 
датират съвсем определено, че е след строежа 
на църквата. На тях няма да се спираме. 

Ще добавим само, че случаят със спорния 
скелет № 79, който е сега предмет на специал-
на експертиза, скоро ще се изясни. Но въз 
основа на току-що изложените факти, още сега 
може да се приеме, че скелет № 79 е с глава, и 
това обстоятелство на времето е било съзна-
телно прикрито, както и сега съзнателно се 
прави опит той да бъде подменен със скелет 
№ 14-а. 

Освен това Г.Джингов забравя и обстоя-
телството, че скелет № 14-а въобще не е 
фотографиран. Първият скелет, за когото е 
изрично записано в Дневника, че е заснет 
фотографически, е скелет № 95, разкрит на 30 
и 31 май 1956г. (вж. Дневника, пасажа от 31 
май 1956 г.). 

И тук се сблъскваме с поредния опит 
документацията, свързана с разкопките от 1956 
г., да бъде изопачавана, селекционирана и 
въобще приспособена към желаната псевдо-
научна теза. Преснимането на негативите от 
църквата „Св. Петка Самарджийска" от арх. 
Ст. Бояджиев, без знанието на др. М. Станчева, 
която завежда фотоархива и го държи под 
ключ, ни изправи пред един брутален, за 
съжаление, успешен опит фотодокументацията 
да бъде „селекционирана" с определена цел. 
Въпреки това, налице са достатъчно снимки и 
данни, които определено доказват Станови-
щето, че скелетите № 95 и 79 са свързани с 
погребения много по-късни от строежа на 
църквата, при това явно ненормални, „крими-
нални" погребения. На трите срещи в БАН 
нашите опоненти не можеха да противопоста-
вят нито един убедителен факт, който да 
постави под съмнение въпросната, а според нас 
твърдо установена теза. 

Ще добавим в заключение че: 
При току-що изложените факти и в светли-

ната на събраната документация не бива 
повече да се жертвува истината заради няколко 
наранени честолюбия. Не става дума за какво 
да е, а за ГРОБА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, за 
честта на целият български народ, над който 
тегне обвинението, че е оставил своя Апостол 
на свободата заровен в позорните гробища. 

Николай Хайтов, Михаил Бенчев, 
арх. Никола Мушанов, проф. Георги Колев, 
д-р Спас Разбойников. 

1 март 1986 г. 
София 
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28.2.1986 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА НИКК при МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

В качеството ми на председател на проведените в Българската 
академия на науките дискусии по спора възникнал във връзка с извършените 
от Археологическия институт при БАН през 195бг. разкопки в църквата 
"Света Петка Самарджийска", моля да бъде направена експертиза по 
приложения комплект от снимки от скелетите разкрити в олтара на 
църквата и инвентаризирани в дневника на разкопките. Моля, експертиз-
ната оценка да се съсредоточи върху скелетите инвентаризирани под № 79 
и № 95, като се изяснят следните по-конкретни въпроси: 

1. Скелетът ( инвентара № 79) от снимка № 10 с череп и 
свалени горни крайници, както и с липсващи части от бедрената и 
подкоденна кост идентичен ли е със скелета на останалите 9 снимки, 
на които костите се виждат до областта на гръдния кош. 

2. Моля, да се изясни в какво положение са погребани скелети 
№№ 79 и 95. 

3. Моля за становище дали по принцип е възможно да се датират 
погребенията, като се имат предвид разкритите по време на разкопките 
подуизгнили парчета от дървени гредички и пръти покриващи гробна яма. 

4. Моля да се изясни има ли размествания на костите на скелета 
от снимка № 10( в пълен ръст и с череп) и възможно ли е тези размества-
ния да са настъпили при срутването на дървения "покров" над покойника. 

Интерес представляват и всички други заключения, които Вашите 
експерти могат да направят по приложените снимки. 

Моля, експертизата да бъде извършена във възможно кратък срок, 
за да може да бъде използувана при изготвянето на доклада ми за 
резултатите от проведените дискусии. 

Приложение: комплект снимки 

РР/- 
49 

акад. Н. Тодоров 
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П Р О Т О К О Л  № 68/86 Г. 

Подписаните д-р Йордан Александров Пейчев - съдебномеди-
цински експерт, Цвятко Георгиев Илчовски - експерт-трасолог, Румен 
Димитров Филипов - н.с. II ст. - експерт-ФотограФ и тримата от 
НИКК-ДНМ. 

Съгласно нареждането на акад. Н.Тодоров - зам.-председател 
на Българската академия на науките с писмо № 0404137/28.02.1986 г. и 
след консултация с доц. д-р Михаил Цировски зав.сектор "Анатомия" 
при каяедрата по анатомия, химия и микробиология при ВПИ Пловдив, 
днес 30.03.1986 г., приключихме изследването на приложеният комплект 
от негативи от скелети, снимани при разкопките в олтара на църквата 
"Света Петка Самарджийска" - София. 

В ПИСМОТО СЕ ПОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ: 

1. Скелетът /инв.№ 79/ от снимка № 10 с череп и свалени 
горни крайници, както и с липсващи части от бедрената и подколенна 
кост идентичен ли е със скелета на останалите 9 снимки, на които 
костите се виждат до областта на гръдния кош. 

2. Моля, да се изясни в какво положение са погребани скеле 
ти №№ 79 и 95. 

3. Моля за становище дали по принцип е възможно да се да 
тират погребенията, като се имат предвид разкритите по време на 
разкопките полуизгнили парчета от дървени гредички и пръти покри 
ващи гробна яма. 

4. Моля да се изясни има ли размествания на костите на 
скелета от снимка № 10 /в пълен ръст и с череп/ и възможно ли е те 
зи размествания да са настъпили при срутването на дървения "покров" 
над покойника. 

5. Интерес представляват и всички други заключения, които 
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Вашите експерти могат да направят по приложените снимки. 

КРАТКИ И ПРЕДВАРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ: /Взети от дневника на 
разкопки на църквата "Света Петка Самарджийска, през 1956 
г. инв.№ 2683/ 

Видно от дневника: на стр. 35 от 30.05.1956 г. в северната 
част на олтара се разкриват кости на човешки скелет от нормално 
погребение, като костите на двата долни крайника леЖат под основите. 
Около костите не се намират никакви вещи и предмети. 

На стр. 76 се отбелязва, че са открити две дупки от фонди-
рането на основите, които минават точно през крайниците /левият -
коляното, а десния - малко над него/. 

На стр. 37 на 31.05.1956 г. при разкриването на южната част 
на олтара се разкриват кости от човешки скелет без череп и ляв долен 
крайник. По-късно се разкрива черепа и левия долен крайник. Отбелязва 
се, че се касае за нормално погребение, като над костите се намират 
парче от изгнили греди. Други вещи не са намерени. 

Полученият от АИМ снимков материал във вид на чернобели 
негативи с формат 24x36 мм и фотокопия не удовлетворяваше качестве-
ните изисквания за прецидвост и точно изследване на зафиксираните 
обекти. В много от заснетите кадри липсва острота и рязкост на 
образа. Някои от негативите са без Фокус, и с осветени места. Това 
наложи прилагането на специална Фотографска техника на обработка -
"метод за Филтрация на детайлите, чрез проявяване" /МФДП/. 

Оригиналният негативен материал бе прехвърлен върху високо 
контрастен технически Филм FU-5 с Формат 6,5/9 см. Поради необходи-
мост от снижаване на общият контраст, който нараства при всяко 
контратипиране, планфилмовият материал FU-5 бе воалиран чрез пред-
варителна засветка за две, четири и шест секунди при осветеност 15 
LUX. 
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Химикофотографската обработка се проведе в конфекциониран 
проявител ORWO MH-28 с концентрация 1:4 при 20°С. Проявяването на 
експонираният фотоматериал се проведе на два етапа - "свободно" и 
"гладно" проявяване. 

Обработени чрез МФДП новите Фотокопия са с повишен микрокон-
траст, като общият контраст на копието се запазва. Изявиха се и ста-
наха видими и най-дребните детайли с което се подобри информационната 
стойност на изображенията, Предполагаемата "летва" заснета заедно с 
обектите като ориентир за мярка след обработката, чрез МФДП се оказа, 
че е сгъваем дървен метър с ясно видими по него сантиметрови деления. 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ: 

На Фиг. 1 /скелет 95/ се виждат останки от човешки скелет, 
което се потвърждава от формата и устройството на фрагментите от 
кости. Вижда се череп положен върху тилната си част със сравнително 
запазена във фас челна кост и очертания от очниците, на които долните 
стени са с неясни такива откъдето може да се съди, че те са 
разрушени. Шийната част на прешлените се вижда като размазани контури 
при което отделни прешлени не личат. От костите на скелета на гръдния 
кош се виждат фрагменти /доста големи/, от ключични кости при което 
на дясната литералния край е леко наведен надолу докато на лявата 
ключица литералния край сочи нагоре и на страни. Виждат се също сенки 
от следи на гръдни прешлени и такива на разместени Фрагменти от ребра 
то отчетливо в ляво. От костите на десния горен крайник е видно, че 
горната трета на раменната кост е размазана и се прелива с фона на 
снимката. Също може да се каже и за долния край на дясната раменна 
кост, и горните краища на лъчевата и лакетната кости. Добре личи, че 
лъчевата кост е разположена над лакетната кост при сгънато положение 
от около 80° на мястото където е била лакетната става. Не са очертани 
добре долните краища на дясната лъче- 
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ва кост.При костите на левият горен крайник горната епифиза на 
хумеруса /раменната кост/ е силно повредена, както и останалата част 
с изключение на долният ставен край. Не личат също и горните краища 
както на лъчевата така и на лакетната кости. От това което е видно от 
контюрите на лъчевата и лакетната кости е трудно да се каже коя от 
тях е разположена по-назад, и коя по-нагоре. От това, което се вижда 
изглежда, че лъчевата кост в долната си третина заляга върху Фрагмент 
от лакетната кост, който Фрагмент на снимката не проличава. Долните 
краища и на двете кости не са цялостни. Видно от разположението на 
костите на горните крайници, костите на предмишниците лежат върху 
предната част на остатъците от скелета. На снимката личи с малко по-
светли очертания на по-тъмен фон фигура която наподобава формата на 
човешки таз с разтворени /отклонени/ в страни тазови /безименни/ 
кости. От фигурата наподобяваща таз надолу личат /с по-тъмно 
оцветяване/, горни фрагменти от бедрени кости. 

На Фиг. № 8 /скелет 79/ се виждат фрагменти от човешки кости 
без тези на главата шията и левият долен крайник, както и тези на 
дясната подбедреница. В горната част на снимката ясно се вижда 
очертани Фрагменти от тела на три прешлена леко разместени помежду 
си. Телата на прешлените са обърнати напред /сочат напред/. В дясно 
се виждат по-големи фрагменти от ребра насочени отгоре навътре и 
надолу с предните си краища. Върху ребрата в дясно се виждат очерта-
нията почти на цяла предмишнична кост. Подобно по-надолу се вижда по-
малък Фрагмент от предмишнична кост. Двата фрагмента от дясната 
предлакетнииа лежат върху видимите на снимката последни две ребра. В 
ляво се виждат Фрагменти от задни части на няколко ребра, както и 
такива на предните части на същите. Вижда се също долната третина на 
лявата раменна кост, насочена с предната си повърхност напред. Също 
така се вижда от костите на лявата предмишнииа почти цяла лъчева кост 
разположена върху един голям фрагмент от лакетната кост. На снимката 
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личи, че лъчевата кост е малко завъртяна нагоре и навътре към скелета. 
Видно от разположението, фрагментите на предмишничните кости лежат от 
предната страна на останалите остатъци от скелета. /вж. фиг. 9/. Видно 
е също, че от скелета на пояса сравнително добре е съхранена дясната 
безименна /тазова/ кост. Разрушенията на последната засягат само 
областта на главодечната ямка както и предната горна част на крилото. 
На снимката не личи хълбочната кост, срамната и голяма част от 
седалищната кости. Остатъците от дясната безименна кост са извър-тяни 
на дясно, остатъците от лявата безименна кост се състои от няколко 
фрагмента, които не създават впечатление за самата кост. Дясната 
бедрена кост с изключение на централната част от нейното тяло е 
сравнително добре запазена. Горният край на костта, включително и 
главата са извъртяни леко латерално /навън/. Долният край на костта е 
повреден, но от това което е останало е видно, че този край е бил 
разположен нормално почти както в нормалния човешки скелет. 

На Фиг. № 12 /скелет с череп/ се виждат фрагменти от по-
големите части на черепа, по всяка вероятност лежат тилно. Фрагменти 
от костите на горните крайници на снимката не личат, фрагменти има от 
остатъци на ребра и прешлени от скелета на които разположението не 
проличава. От костите на таза личат главно фрагменти от дясната 
тазова кост, сенки - по всяка вероятност изразяващи остатъци от 
кръсцова кост, размазани фрагменти от лявата тазова (безименна) кост, 
от дясната бедрена кост личат очертания от горната й половина. Също 
така в ляво се вижда доста голям фрагмент от лявата бедрена кост на 
която горната трета не се вижда. След удебеления долен ставен край на 
лявата бедрена кост се вижда Фрагмент от голям пищял. В дясно от 
Фрагментите на гръдния кош се вижда парче /фрагмент/ най-вероятно от 
кост на крайник. Според очертанията му най-вероятно се касае за 
остатък от дисталният край на дясната Феморална кост. 
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От направения визуален външен поглед на фотокопието с 
пореден № от фотоалбума № 2 се установи, че на същото са изобразени 
две бедрени кости от скелета ивентаризиран под № 95. Непосредствено до 
дясната кост и по-точно от дясната й страна около средата се виж-дат 
подредени бели точки изобразяващи най-вероятно малки бели камъчета или 
варовик. Между костите и около тях не се наблюдават кръгли дупки. 

На фотокопие № 3 са изобразени бедрените кости от същия 
скелет от следващия етап на разкриване, при което между двете кости е 
изобразена кръгла яма. Непосредствено от дясно на дясната кост в 
близост до описаните на фотокопие № 2 бели камъчета се вижда оформена 
кръгла яма. При наблюдение на горния ръб на ямата личи, че тя преми-
нава под костта /фиг. 3 и 4/. 

На Фотокопие № 5 е изобразена нишата в основите на олтара в 
която се предполага, че са продължавали част от долните крайници на 
скелета интентаризиран под № 95, На камъка намиращ се над дясната 
бедрена кост има характерни нарушения по форма и месторазположение, 
които могат да послужат като идентификационни признаци. 

На фотокопие № 5 са изобразени част от основите на лявата 
част на олтара като по средата се вижда правоъгълна ниша, като на 
челото на дясната част на покриващия нишата камък има характерни 
нарушения по форма и месторазположение, които могат да послужат за 
сравнително изследване. 

От направеното сравнително изследване по метода на съпоста-
вянето на характерностите открити върху камъка над дясната бедрена 
кост изобразени на фотокопие № 5 и тези открити на дясната челна част 
на покривния камък на нишата изобразена на Фотокопие № 6 се получиха 
съвпадения изразяващи се във Формата и месторазположението на повечето 
от характерните особености в нарушенията на двата камъка, които са 
достатъчни за извод, че на двете фотокопия № 5 и № 6 е изобразена 

391 



една и съща ниша. 
За да се види, че основите на олтара продължават и под нишата се 

наложи да се съединят два кадъра в обща снимка, на която ясно се вижда, че 
основите на църквата "Света Петка Самарджийска" продължават много по-надолу 
под нишата където са лежали част от долните крайници, на скелета 
инвентаризиран под № 95. 

На фотокопие № 13 е изобразен скелет на който част от дясната 
бедрена кост е поставена в дясно близо до гръдния коиш Образа на скелета и 
местността около него е размазан /снимката не е на Фокус/, но въпреки това 
личи някои характерности в профила на терена около скелета. Непосредствено 
в ляво от лявата бедрена кост на скелета личи ръб на ров с бъбрековидна 
форма, който може да послужи за сравнително изследване. В самата 
бъбрековидна Форма се наблюдават бели точици характерно разположени една 
спрямо друга най-вероятно заснети камъчета или други почвени елементи, 
които служат за сравнително изследване. 

На Фотокопие № 14 е изобразен скелета инвентаризиран под № 79. При 
визуално разглеждане на изображението на терена в ляво по метъра поставен 
до левите тазови кости личи ръба на ров с характерна бъбрековидна форма, а 
в нея се наблюдават бели точици, характерно разположени една спрямо друга, 
най-вероятно същите с камъчета или други вещества от почвата, които могат 
да послужат за сравнителн-изследване. 

От направеното сравнително изследване между характерностите 
открити в терените около двата скелета на Фотокопия 13 и 14 се получиха 
съвпадения: формата на двата рова и характерно разположените в тях камъчета 
/вещества/, които са достатъчни за извод, че двата терена на които са 
разположени двата скелета /скелета с череп и скелета без череп/, изобразени 
на Фотокопия №№ 13 и 14. 
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( П Р О Т О К О Л  №  6 8 / 8 6  г . )  
З А К Л Ю Ч Е Н И Е :  

ОТГОВОР на ПЪРВИЯТ ВЪПРОС: 

Видно от дневника на разкопките най-напред са разкрити Фрагменти 
от човешки кости без тези на черепа, шията и левият долен крайник, 
както и тези на дясна подбедреница /вж. Фиг. № 8 - скелет № 79/. По-
късно се разкриват костите от черепа и останалите /вж, Фиг. № 10. 
Независимо, че снимката на скелета с черепа не е на фокус все пак 
може да се приеме, че се касае за кости от един и същ скелет. Това се 
потвърждава от известното сходство на дясната тазобедрена става от 
двете снимки. Независимо, че някои от костите на целият скелет 
липсват, те са отделени най-вероятно при разкриването, което е от-
белязано в дневника на разкопките. Потвърждение на това е и сход-
ството в комуникацията на терена, доказано от трасологическата 
експертиза. 

ОТГОВОР на ВТОРИЯТ ВЪПРОС: 
■ 

Видно от описаното разположение на костите на скелет № 95 
/вж. фиг. № 1/ индивида притежавал скелета е погребан по гръб. 

Видно от разположението на описаните кости от скелет № 79 
/вж. Фиг. № 8/, индивида притежавал скелета е погребан по гръб, 
като лявото рамо е малко по-високо с 20 см от дясното /вж. 
дневника на разкопките/. 

Изхождайки от това, че не са намерени атрибути от обикновено 
/нормално/ погребение, като изгнили парчета от ковчег, дрехи, обувки 
и пр. може да се приеме, че най-вероятно се касае за необикновени 
погребения. От практиката знаем, че трупове погребани без ковчег в 
земята се разрушават по-бързо. От дневника се вижда, че върху 
костите на скелет № 79 са намерени изгнили парчета от греди. 
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ОТГОВОР на третият ВЪПРОС: 

От вида и състоянието на костите описани по-подробно на 
скелет № 95 и 79 и от предполагаемата степен на тяхното разрушение/ 
съобразено с естеството на почвата, в която са намерени може да се 
приеме, че датират не повече от няколко десетки години. В такъв случай 
е трудно да се определи точният срок за съхранение на костите в 
почвата, тъй като съхранението им в течение на много десетки и стотици 
години не представлява рядко явление. 

ОТГОВОР на четвъртият ВЪПРОС: 
Известно е от танатологията, че след погребението става пълно 

изгниване на меките тъкани ако не се мумифицират или осапунят. От една 
страна това води до прекъсване на връзките между самите кости на 
скелета, От друга страна под влиянието на слягането и притискането на 
околната среда /почвата/ костите изменят нормалното си положение/ което 
са заемали в тялото на починалия. В конкретният случай е възможно 
допълнително разместване при скелет № 79 на костите след срутване на 
дървения "покров", за който говори намирането на изгнилите парчета от 
греди описано в дневника на разкопките. 

ОТГОВОР на петият ВЪПРОС: 

На Фиг. № 3 изобразената кръгла яма до дясната бедрена кост 
продължава като част от нея се намира под костта. 

На Фиг. №№ 5 и 6 е изобразена една и съща ниша, където про-
дължават част от долните крайници на скелета инвентаризиран под № 95. 

Терените,на които са разположени двата скелета, изобразени на 
Фиг. №№ 13 и 14 може да се приеме, че са сходни. 

 
ЕКСПЕРТИ: 
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Заключителен доклад 
на обсъждането, проведено в БАН на 10, 12 и 27 февруари 1986 г. 
по археологическите данни от разкопките на църквата „Св. Петка 

Самарджийска" от 1956 г. 

от акад. Н. ТОДОРОВ,  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАН 

 1. След като се запознах с материалите, 
събрани в БАН във връзка с издадената от 
Н. Хайтов книга за гроба на Васил Левски, с 
доклада на комисията, председателствувана от 
акад. Д. Косев, с материалите от обсъждането 
в Средновековната секция на Археологическия 
институт с музей при БАН (АИМ) и с някои 
други изложения, стигнах до извода, че 
искането на ръководството на Археологичес-
кия институт да се публикува само протокола 
от обсъждането в Средновековната секция, не е 
правилно. По същество в хода на самото 
обсъждане не бе направено никакво усилие за 
научен анализ на съществуващата докумен-
тация. 

Отчитайки слабостите на досегашните про-
учвания и в известни отношения ненаучен 
подход при поставянето и разглеждането на 
този въпрос от ръководството на АИМ, което 
остана настрана от водещия се спор и не 
представи на изградената през 1983 г. комисия 
при БАН, дори наличната археологическа 
документация, възложих на ръководството на 
АИМ да приведе в известност запазената 
документация — Дневници на разкопките в 
църквата „Св. Петка Самарджийска", фотодо-
кументи и чертежи, и да се произнесе критично, 
доколко археологическите данни дават въз-
можност за достоверни изводи. 

Същевременно, със съгласието на Предсе-
дателя на БАН акад. А. Балевски, обявих, че 
ще проведа открита дискусия между участни-
ците в разкопките, представители на ръковод-
ството на АИМ и привлечени от него специа-
листи, Н. Хайтов и поддържащите неговата 
теза експерти. Изрично посочих, че се касае за 
достоверността на археологическите данни и 
за изводите, които могат да се направят от тях 
и въз основа на доводи от областта на 
архитектурата, геодезията и медицината. 

Дискусията се предшествуваше от след-
ното: 

1. Поисках официално да се представят на 
разположение на заинтересованите всички на-
лични документи — в оригинал или копие, като 
им предоставих и целия събран материал от 
обсъждания, изложения, протоколи и стено-
графски записи от заседания, по-голямата част 
от които бе неизвестна за мнозина. Така, в 
продължение на една седмица в моя кабинет 
бяха събрани Дневниците от разкопките и 
известен брой снимки — предоставени от 
АИМ, както и предоставените от Н. Хайтов, 
до този момент съхранявани от наследниците 
на арх. С. Бобчев — Дневник и Скицник и 
снимки, направени по време на консервацията 
на църквата през 1976г. Събрани бяха и ново- 

изготвените становища с аргументи и контра-
аргументи— от двете страни. 

В приложение е даден подробен списък на 
всички издирени материали, документи и 
становища в навечерието и в хода на обсъжда-
нето. 

2. Като основна задача на дискусията 
поставих разрешаването на два основни и 
определящи въпроса: 

— Какво е било състоянието на намерените 
при   разкопките    скелети   и   какво   е   било 
разположението им спрямо архитектурните 
елементи и олтара? 

— Каква датировка момее да се приеме за 
погребенията—като се уточни въпроса за на 
личието на дупка в стената, нейния размер и в 
кой културен пласт се намира; за дупките на 
пилотите и други доказателства? 

Заседанията, проведени в БАН — първите 
две с минимален промеждутък от един ден, и 
третото — насрочено след десетина дни, с 
оглед предоставянето на двете страни на 
възможност за допълнителни проучвания и 
работа по документацията, приключиха с 
определени положителни резултати. В продъл-
жение на повече от три седмици документите и 
материалите (в това число скици, макети, 
табла със снимки и пр.) се съхраняваха в моя 
кабинет, където бе даден достъп на всички 
участници в дискусията. Организирано бе и 
посещение на църквата „Св. Петка Самард-
жийска". 

В дискусията взеха участие: 
— участниците в разкопките проф. Стамен 

Михайлов и ст. н. с. Георги Джингов, както и 
ст. н.с.   Магдалина  Станчева  и  арх.   Стефан 
Бояджиев,   които   са   имали   възможност  да 
наблюдават разкопките; 

— от  ръководството  на  АИМ:   акад.  Д. 
Ангелов, проф. Велизар Велков, ст. н. с. Дими- 
тър Овчаров, н. с. Иван Сотиров и н. с. Диана 
Гергова; 

— Николай   Хайтов   и   експертите   проф. 
Георги   Колев,   декан   на   ВИАС,   н.с.    арх. 
Никола Мушанов от Националния институт за 
паметниците на културата, художникът Миха- 
ил Бенчев и д-р Спас Разбойников. 

Присъствуваха също представители на Ко-
митета за култура: ст.н.с. Румен Катинчаров, 
ген. директор на ДО „Културно наследство", 
др. Симеон Янев, съветник на Председателя на 
Комитета за култура, както и политическия 
коментатор на БТ, проф. Марко Семов. 

Направени са магнитофонни записи, които 
са на разположение на заинтересованите-ве-
домства и лица. 
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При откриването на дискусията поисках 
от участниците всеки да говори само от свое 
име, независимо от това, че застъпва теза, 
която се застъпва и от други. Помолих 
участниците да се концентрират върху обсъж-
дането на формулираните от мен два основни 
въпроса, чиито отговори ще позволят да се 
оцени точно научната стойност на двете тези, 
без това да ни доведе до категоричен отговор 
на въпроса дали именно Васил Левски е бил 
погребан в църквата, тъй като за окончателно 
решение ще са необходими допълнителни 
проучвания. 

Дискусиите бяха продължителни и задълбо-
чени, съпроводени с разглеждане на обилен 
онимков материал, чертежи — скици и с изпол-
зуване на макет на абсидното пространство на 
църквата и на скелета, изготвени в естествени-
те им размери (мащаб 1:1) от худ. М. Бенчев и 
арх. Н. Мушанов, за да се онагледи дискусията 
и се избегнат чисто словесните недоразумения. 

Следва да отбележа, че експертите се бяха 
подготвили задълбочено и представиха много-
бройни онагледяващи и доказателствени мате-
риали, отлично подготвени в техническо отно-
шение. Това изглежда стимулира и АИМ, 
където се откриха съхранявани в сандък в един 
от складовете на музея дори част от находките 
от разкопките на църквата „Св. Петка". 

Преди третото, последно заседание насро-
чено за 27 февруари, възложих на двете страни 
да представят в писмена форма окончателните 
си становища в светлината на вече разменените 
аргументи и на новонамерените материали, 
като им предоставих и възможност взаимно да 
се запознаят с тях. 

3. От всички тези материали, от дискусията 
на 10 и 12 февруари и от последвалото на 27 
февруари 9 часово непрекъснато обсъждане на 
писмените становища и на анализа на новия 
снимков материал, се изясни, че двете страни в 
основни линии твърдо поддържат първоначал-
но застъпваните от тях тези. 

Независимо от това, че не се стигна до една 
взаимноприемлива теза, проведената дискусия 
изигра безспорно положителна роля за уста-
новяване на научните факти и за отстраняване 
на цял ред хипотези, произволно изградени по 
тях, а също така и за прекратяване на 
голословното отричане на породените съмне-
ния относно възможността за късни погребе-
ния в църквата. По-конкретно смятам, че при 
подготовката на дискусията двете страни се 
съобразиха с поставените от мен изисквания и 
приведоха в известност съхранената и в по-
голямата си част неизвестна или ограничено 
използувана досега документация от разкопки-
те. Това позволи съпоставянето на материали-
те, които — разглеждани поотделно, водеха до 
едностранни тълкувания в редица случаи. 

Издири се съхраняваната във фотолабора-
торията на АИМ фотодокументация от 1956 г., 
която до началото на 1986 г. бе обявена за 
несъществуваща. Оказа се, че вместо цитирани-
те по предишни поводи, по-малко от десетина 

снимки (чийто брой бе завишен на 37 в 
официалното становище на АИМ представено 
непосредствено преди първото заседание) са 
налице 94 негатива, заснети от фотографа на 
АИМ по време на разкопките през 1956 г. 
Някои от тези снимки несъмнено хвърлят нова 
светлина върху редица изградени становища и 
ще послужат за доизясняване на много въ-
проси. 

В складовете на АИМ бяха издирени 
събрани по време на разкопките материали, 
като до този момент броят на достатъчно 
запазените възлиза на около 60, т. е. на около 
половината от инвентаризираните. Същест-
вува вероятност да бъдат намерени още 
материали, тъй като липсата на площ и 
неосигурените подходящи условия за съхраня-
ване на материали от разкопки, създават 
големи затруднения при издирването. 

Така отпадна обвинението срещу археоло-
зите, водещи разкопките, че съзнателно са 
унищожили или укрили материали, с оглед 
отстояването на една предварително формира-
на теза. (?!) Това, обаче, не освобождава от 
отговорност отделни археолози и ръководст-
вото на АИМ за проявена небрежност при 
събирането и съхранението на материалите и 
документацията от разкопките на църквата 
„Св. Петка Самарджийска". Констатираха се 
липси на цели филми или на части от тях, без 
да може да се установи, дали не са били 
представени още след приключването на раз-
копките или са били допълнително иззети. 

Новонамереният снимков материал и из-
готвените архитектурни, геодезични и илюст-
ративни чертежи бяха подложени на внимател-
но разглеждане и задълбочен анализ от 
присъствуващите компетентни експерти. Те 
направиха редица констатации и изводи, кои-
то, макар и в редица случаи противоречиви, 
значително обогатяват набавените от АИМ 
снимки и материали и позволяват да се 
постави на строго научна основа както раз-
глеждането им, така и тълкуването на изход-
ните данни от писмените материали от раз-
копките (Дневници и Скицник). 

Смятам, че като безспорен успех на диску-
сията следва да се отчете постигането на 
диалог между специалистите застъпващи двете 
тези, чиито конфликтни позиции вече се бяха 
разпространили в най-широки кръгове на 
обществеността. Това не се постигна лесно, а и 
още не е отпаднало взаимното недоверие, 
създадено благодарение на разменените в 
някои случаи голословни нападки и на търсе-
нето на умисъл в подбудите за всяко критично 
изказване или запитване. За съжаление необяс-
нимата пасивност и инертност на АИМ, чието 
ръководство не взе нито веднъж инициатива — 
нито за привеждане на документацията в 
известност, нито за нейното анализиране, нито 
пък прояви своевременно готовност за пред-
ставяне на наличните материали на заинтере-
сованите, не създаде благоприятна атмосфера 
за творческа дискусия. 
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При упоритото отстояване на застъпените 
тези и непроявеното желание за отстъпка, 
въпреки сериозно изнесените контрааргументи, 
единственият възможен извод, който можах да 
направя по време на обсъждането бе следният: 

Да се подготви и издаде сериозна и най-
отговорна научна публикация, която убедител-
но да представи на всички специалисти и 
заинтересовани цялата налична документация 
и двете противоположни тези с техните 
аргументи. 

Тази публикация да включва: 
I. Документална част 
Документацията от разкопките проведени 

през 1956 г.—Дневници, Скицник и чертежи; 
Фотодокументацията направена по време 

на разкопките от фотографа на АИМ; 
Снимките правени от архитектите Н. Му-

шанов и Ст. Бояджиев по време на реставраци-
ята и консервацията на църквата; 

Публикацията на проф. Ст. Михайлов от 
1961 г. 
      II. Дискусионни материали 
     Стенограмата от „Кръглата маса", органи 
зирана от в-к „Работническо дело" през 1981 г. 

Докладът изготвен от комисията под пред-
седателството на акад. Д. Косев през 1983 г. 

Стенограмата (или извлечение от нея) от 
обсъждането, проведено в Секцията по средно-
вековна археология през м. септември 1985 г., 
основните писмени становища, представени от 
застъпниците на двете тези в хода на обсъжда-
нето в БАН; 

Извлечение от Стенограмата на последното 
обсъждане; 

Протокол от комплексната експертиза от 
Научно-изследователския институт по крими-
налистика и криминология при МВР; 

Заключително изложение за резултатите от 
обсъжданията направено от мен. 

4. Собствената си позиция по спорните 
въпроси заявих, че ще изложа след експертиза-
та на снимковия материал, изпратен в Научно-
изследователския институт по криминалистика 
и криминология при МВР. 

Преди да пристъпя към някои изводи въз 
основа на всички документи и материали 
депозирани в БАН и на експертизата, проведе-
на от Института по криминология и кримина-
листика при Министерството на вътрешните 
работи, намирам за необходимо да изложа 
накратко двете противоположни по поставени-
те въпроси тези, като същевременно им дам и 
своя оценка. 

4.1. Общо по датировката на скелетите в 
олтара и специално на скелет    №95. 

Заключителното Становище на участвува-
лите в разкопките и на ръководството на АИМ 
е единодушно и гласи, че костите са от 
некропол, съществувал на това място преди 
изграждането на църквата, т.е. далеч преди 
края на XIV в. и началото на XV в. 

Както устно, така и писмено по време на 
обсъжданията бе също единодушно отстоявана 

тезата, от Н. Хайтов и участвуващите експер-
ти, че скелет №95 произхожда от вторично 
погребение, извършено след строежа на църк-
вата. 

Основните доказателства, които двете стра-
ни изложиха по време на дискусията тематич-
но съвпадат, затова ще ги разгледам последо-
вателно. Същевременно проявеното единоду-
шие понякога се отнася само до крайния извод, 
а приведените доказателства по най-важните 
въпроси се оказаха различни и в редица случаи 
си противоречат. 

4.2. Становища по наличието на дупка в 
абсидната основа 

В официалното заключително Становище 
на ръководството на АИМ се твърди, че дупка 
няма и, че „следи от нея не се забелязват на 
нито една от снимките, направени по време на 
разкопките". Това бе и твърдението на работ-
ната група от АИМ преди обсъжданията и 
намирането на допълнителни материали. 

В хода на обсъжданията обаче наличието на 
дупка бе признато от Д. Овчаров, който посочи 
и приблизителните й размери — дължина 38 
ст, височина 25 ст и дълбочина 15—18 ст 
(стр. 15 от Стенограмата на заседанието на 
12. II. 1986 г.). Същото становище застъпва" и 
арх. Ст. Бояджиев (стр. 25), като посочва в 
своето становище, че „въпросната дупка няма 
заоблени очертания — напротив — тя е 
правоъгълна с ярко изразен горен край и 
плоско дъно". 

Арх. Ст. Бояджиев обяснява наличието на 
дупката с това, че когато е била зидана 
абсидната основа в зидарията е била поставена 
„къса талпа, стъпваща на вътрешната част на 
абсидната основа", за да бъдат запазени дол-
ните крайници на скелет №95 и след изважда-
нето на талпата останала дупка с размери 
38/25. Освен това на всички представени по 
време на дискусията в БАН скици от арх. 
Бояджиев неизменно присъствуваше и дупката 
в абсидната основа. 

Г. Джингов и Ст. Михайлов отричат съще-
ствуването на дупката. „В Дневника такава 
дупка не е била фиксирана, нито пък може да 
се види на снимките" (стр. 53 от Стенограмата 
от 10.11). 

От страна на Н. Хайтов най-много се 
набляга на новонамерените снимки от разкоп-
ките през 1956 и 1972 г., които документират 
съществуването на въпросната дупка заедно с 
част от долните краища на бедрените кости на 
скелет № 95. Документирано е също така, по 
снимка от 1972г. и обстоятелството, че дупка-
та започва по-високо от нивото на античната 
стена. Приведени бяха и аргументи за възмож-
ността да бъдат вместени долните крайници на 
този скелет в дупката с помощта на реконст-
рукция на гроб №95 от М. Бенчев и арх. Н. 
Мушанов. 

Изтъкнато бе още различието в равнищата 
на абсидната основа и скелет № 95. Дълбочина-
та на абсидната стена в зоната на погребението 
с подзиждането в задната й част е 85-95 сm. 
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Това е дълбочината и на споената с нея 
антична стена. При извършеното ново геоде-
зично измерване, тези данни за дълбочината на 
абсидната основа в зоната на погребението са 
били потвърдени. Опонентите на Н. Хайтов 
отричат скелета да е имал наклон, следовател-
но равнището на скелет № 95 е с 10-20 сm над 
равнището на абсидната основа в нейния заден 
край с подзиждането. От там нагоре започва 
дупката, в която са могли да бъдат сместени 
долните крайници на скелет № 95. Така изчис-
лените параметри на дупката в абсидната 
стена отговарят на снимките. 

4.3. Положението и състоянието на скелет 
№95 

В Становището на ,  работната група 
(Г. Джингов, Ст. Бояджиев, М.Станчева, Ст. 
Станилов и Д. Овчаров) се твърди, „че когато е 
бил правен изкопът за основи на абсидата били 
унищожени долните краища на краката на 
скелета". Това се поддържа и в „Заключител-
ното Становище на АИМ". 

В Дневника на Г. Джингов е отбелязано, че 
долната част на скелета „от таза надолу (двата 
долни крайника) лежи под основите на зида". 
Не е изяснено дали това се отнася за бедрените 
и подколенните кости или само за бедрените 
кости. По време на дискусията Г. Джингов 
поддържа, че „краката на скелета от коленете 
до стъпалата не са разкрити, защото теорети-
чески оставали под основата на олтарния зид". 
Той пояснява, че „долните крайници прекъсва-
ха фактически при зида... плътно до стената 
(абсидната) или няколко примерно сантиметра 
от нея" и не са били разкрити по време на 
разкопките (стр. 64 от 10.11)- 

Според Ст. Михайлов дясната подколенна 
кост е била пречупена от набиваните укрепва-
щи колове и от това може да се извади 
заключение, че наличието на долни крайници, 
или поне на дясната подколенна кост е било 
установено. 

Не мога да отмина и противоречието 
явяващо се в Становището на работната група 
от АИМ, където на стр. 19 се твърди 
„крайниците на покойника са били положени 
отчасти върху разрушения античен зид, като са 
наместени, вероятно с удълбаване на легло за 
тях". На стр. 6 пък се твърди, че краищата на 
запазената част на костите на краката достигат 
абсидната основа „точно на мястото, където тя 
застъпва разрушения античен зид". В същото 
време в Становището на АИМ (стр. 13) 
изрично се посочва, че „няма никакви данни за 
каквито и да било вдлъбнатини в късноантич-
ната стена и в абсидната основа", като за 
доказателство се приема една от снимките, 
направена от Ст. Бояджиев през 1972 г., когато 
лицето на късноантичния зид в зоната на гроба 
не е било още разкрито. 

Това според мен са смущаващи противоре-
чия, които определено говорят за несигурност 
в позицията, и то при наличието на достатъчно, 
конкретен снимков материал. Като се позовава 
на   неоспорваните   вече   характеристики   за 

наличието на банкет, Н. Хайтов твърди, че 
скелет №95 не би оцелял, ако бе сварен от 
строителството на това укрепително съоръже-
ние. В градежа на банкета са преминавали 
двете му бедрени кости преди да навлязат 
отчасти в абсидната основа в задния й край. 
Този довод не може да бъде оспорен, въпреки 
опитите на арх. Ст. Бояджиев да бъде обяснено 
оцеляването на бедрените кости, чрез поставя-
не на специална „защитна" талпа върху тях с 
размери 38/25 и т. н. 

При обсъждането на този проблем, възник-
ва основателния въпрос защо сварените при 
строежа на абсидата и на банкета подколенни 
кости ще бъдат унищожени, а останалите — 
пощадени. Този въпрос, както и въпроса за 
съдбата на двете подколенни кости, за които не 
бил направен опит да бъдат разкрити, остана-
ха по време на обсъждането без убедителен 
отговор. 

4.4. Двете дупки от колове (пилоти) при 
двете бедрени кости на скелет №95 

В Становището на работната група от 
АИМ се твърди, „че при откриването дупките 
не са били запълнени с пръст и разкопвачите ги 
запазили, като ги запушили с хартия" (стр. 7). 
Прави се извода, че коловете са забити при 
наличието на скелета. Това се поддържаше от 
застъпниците на тезата и по време на дис-
кусиите. 

Като основен аргумент за доказване, че 
свързаното със скелет № 95 погребение е 
извършено след изгниването на коловете, от 
опонентите бе използуван новонамерения 
снимков материал. Н. Хайтов се позова на 
обстоятелството, че дупката до дясната бед-
рена кост на скелет № 95 се намира отчасти 
под нея. 

Изказани бяха и съображенията, че при 
набиването на кол, дори и покрай костта, ако 
тя е била сварена, неизбежно би се разстрошила 
или разместила от полученото в почвата 
налягане при набиване на кола. Д. Овчаров 
оспори това с аргумента за рехавостта на 
почвата в зоната на погребението. Приведени 
бяха данни от публикацията на проф. Ст. Ми-
хайлов (стр. 172), за голямата й плътност на 
дълбочина един метър от равнището на тухле-
ната настилка в църквата, а арх. Мушанов, 
реставратор на църквата, приведе и свои 
наблюдения за голямата плътност на почвата 
в зоната на погребението. 

4.5. Двете дупки от пилоти, които минават 
„през долните крайници" на скелет №95 

В Дневника на Г. Джингов е записано, че те 
са от фундирането на основите и минават 
точно през крайниците. По време на дискусия-
та Г. Джингов заяви, че макар и да не е 
отбелязано в Дневника— дупките са от колове, 
които са пробили и счупили долните крайници 
на скелета „левият точно през коляното, 
десният малко над него". Твърдението на 
Г. Джингов се приема единодушно от ръковод-
ството на АИМ и от участвуващите в заседа-
нията експерти от Археологическия институт. 
По време на дискусията обаче, отговаряйки на 
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въпрос дали има снимка, на която личи, че 
бедрените кости на скелет №95 са счупени, Г. 
Джингов заяви „не“ (стр. 54 от Стенограмата). 

От снимките, правени през 1956 г., се 
установява, че не се вижда никаква счупване 
нито на дясната, нито на лявата бедрена кост, 
въпреки че дясната бедрена кост, за която се 
твърди, че е пробита над коляното се вижда 
почти до коляното. Следователно аргументът 
за счупването на бедрените кости не може да се 
докаже. 

За да обори твърдението на Г. Джингов, че 
при набиването на тези колове са били 
пробити двата долни крайници на скелет № 95 - 
(левият точно през коляното, а десния — малко 
над него), Н. Хайтов изтъква два довода. 
Първият — че в Дневника на разкопките 
счупването на костите не е отбелязано, макар 
и да е от изключителна важност за / 
датирането на скелета. Вторият — че на 
снимките, правени през 1956 г., се вижда 
дясната подколенна кост почти до коляното, 
но счупването не личи, нито пък костта е 
разместена. 

От страна на АИМ не бе дадено убедително 
пояснение също така, защо двете подколенни 
кости са били „срязани" и изхвърлени при 
строежа на абсидата, а двете бедрени кости са 
били запазени. 

4.6. Съществува ли „банкет" при абсидната 
основа и какво е разположението на скелет 
№95 спрямо него 

Укрепването на абсидната основа чрез 
набиване на дървени колове (пилоти) и поста-
вяне върху тях на каменни плочи, наречено 
„банкет" е отразено в скиците на С. Бобчев. 

В началото на обсъждането този банкет се 
отричаше от всички представители на АИМ (в 
съгласие с преставеното в навечерието на 
обсъждането Становище на работната група). 
Единствен Ст. Михайлов потвърди съществу-
ването на този банкет (стр. 23 от Стенограмата 
от 10. III. 1986 г.). 

В хода на дискусията Д. Овчаров и Ст. Боя-
джиев приеха съществуването на укрепително 
съоръжение при абсидната основа, което про-
никва отчасти и под нея, като Д. Овчаров го 
нарече „укрепваща стена" (стр. 75 от Стеногра-
мата от 27. II ), а Ст. Бояджиев „укрепителна 
стена за удвояване на основите" (стр. 79 и 80 от 
27. II ). Г. Джингов не възрази, а в края на 
обсъждането даже заяви, че измерването, 
записано в Дневника за скелет № 95, „навън 
от зида" с един метър, е извършено не от 
абсидния зид, а от банкета. 

Т. е., наличието на банкет представляващ 
уширение на абсидната основа навътре, изгра-
ден чрез набиване на пилоти, над които са 
подлагани плочести камъни под и на равнище-
то на абсидната основа, се прие за безспорно. 

Сериозна празнота в позицията на ръковод-
ството на АИМ и неговите експерти бе, че 
никой не се е занимал с дълбочините на 
абсидната основа и прилежащия към и под нея 
банкет и никой не обясни как е било възможно 

долните крайници на скелет № 95 (дори двете 
бедрени кости) да са се запазили при строежа 
на абсидната основа в нейната задна част над 
късноантичния зид, където дълбочината й е 
85-95 сm, а скелет № 95 е намерен на 75 сm от 
тухлената настилка в олтара, т. е. на височина 
10-20 сm над тази основа. В Дневника на 
Джингов, както и в Становището на работната 
група от АИМ се приема, че дълбочината на 
скелет № 95 е 75 сm, и че скелетът не е 
разположен под наклон. 

По тези данни за дупките от пилоти не 
може да се обясни по убедителен начин 
оцеляването на скелет № 95, освен ако се 
приеме, че погребението е извършено след 
подравняването на терена до нивото на 
античния зид, т. е. след направата на банкета 
при абсидната основа — следователно след 
строежа на църквата. Ако тезата за погребе-
ние, предшествуващо строежа на църквата бе 
вярна, скелетът щеше непременно да бъде 
унищожен, след като се е намирал с 10—20 ст 
по-високо от активната строителна зона. 

Допълнителни основания за въпросната 
теза идват от твърденията на арх. Бояджиев, 
който приема в своето становище, че по време 
на строежа на църквата „Св. Петка", нивото на 
терена в обсега на строителната площадка е 
било смъкнато с 80 ст, че нивото на 
строителната площадка е било разчистено до 
нивото на римския зид, което се изтъкна по 
време на дискусията като положително устано-
вено от арх. Мушанов. При тези застъпени 
едновременно от двамата архитекти твърде-
ния, вече наистина става невъзможно да се 
обясни оцеляването на скелетите в олтара, ако 
те са били заварени от строежа на църквата. 

4.7. Присъствието на „турски тухли" в 
основата на престола 

В Дневника на Г. Джингов се споменава и 
по време на обсъжданията бе обърнато внима-
ние от арх. Н. Мушанов на това, че „турските 
тухли“ се намирали в основата от суха 
зидария, под която се е намирал каменния 
блок от подпрестолната основа наречен „мер-
гел". Същото се твърди и в публикацията на 
Ст. Михайлов от 1961 г. — „на дълбочина един 
метър от тухления под, църквата е запълнена с 
пръст, наситена с късни материали от послед-
ните години на турското робство“. 

Тези два факта са от голямо значение за 
датирането на гробовете, намерени вън и вътре 
в църквата „Св. Петка", тъй като те всички 
попадат в еднометровия пласт под тухлената 
настилка. Много съществен пропуск на ръко-
водството на АИМ и на неговите експерти е, че 
те не анализираха тези данни и не дадоха 
задоволително обяснение. Единствено обясне-
ние бе, че като млад и неопитен археолог Г. 
Джингов може да е сбъркал в определението 
на тухлите. Известно е обаче, че Дневника на 
Г. Джингов е писан под наблюдението и 
контрола на много по-опитния Ст. Михайлов, 
който би отбелязал такава грешка. Освен това 
в Дневника съществува и определението „ан- 
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тични тухли", което показва, че разликите са 
отчетени прецизно. 

4.8. Становища по скелет № 79 
След намирането на неизвестни досега 

снимки, по време на дискусията бе представена 
и обсъдена снимка на скелет с череп, при което 
застъпниците на Н. Хайтов твърдяха, че се 
касае за снимка на скелет № 79. Това бе 
оспорено от Г. Джингов, който заяви, че това е 
снимка на скелет 14-А, намерен вън от 
църквата, в южната част на женското отделе-
ние. Възрази се, че в Дневника на Г. Джингов е 
описано, че скелет 14-А лежи по гръб, а в 
скицата му е означен с две скръстени ръце, 
което не съвпадало с новонамерената снимка 
на скелет без горни крайници и с череп, 
фотографиран откъм тилната част. Спорът не 
бе решен по време на обсъжданията. Това бе 
още едно основание да се потърси външна 
експертиза. 

При обсъждането на този скелет, Н. Хайтов 
изтъква някои съображения относно неговата 
датировка. 

В Дневника  на разкопките,  воден от 
Г. Джингов, е отбелязано (пасажа от 5 юни 
1956 г.), че в областта на раменните кости на 
скелет № 79 „в пластовете, които са насипни, 
личи разбъркване". Това „разбъркване" се 
вижда и на всички снимки на скелета, правени 
през 1956 г. от П. Хлебаров. Според Н. Хайтов 
се касае за очевиден признак, че гробът е 
сравнително „пресен", защото черноземната 
пръст е ясно разграничена от светлите насипни 
материали, извадени от дъното на гробната 
яма и сложени при зариванего на покойника 
отгоре. 

Скелет №79 е погребан без ковчег, но по 
первазите на гробната яма са кръстосани и 
закрепени няколко по-дебели дървета, а върху 
тях е положен по всяка вероятност дървен плет 
над трупа на покойника, на около 40 ст от 
дъното на гробната яма. По време на разкоп-
ките дупките, както от дебелите дървета, така 
и по-малките от плета, са документирани на 
всички снимки от погребението на този скелет. 
Виждат се на снимките също и двете купчета от 
черни полуизгнили части от дървета, остатък 
от импровизирания дървен покров над покой-
ника. 

Както дупките, така и остатъците от 
покрова, според Н. Хайтов, недвусмислено 
говорят, че погребението е извършено далече 
след строежа на църквата, защото част от тях 
попадат в активната строителна зона високо 
над банкета при абсидната основа и са напълно 
запазени, явно защото са по-късни. 

Изводът е, че скелет № 79, който е разкрит 
на дълбочина 100-120 сm (респективно 65-85 
сm от тухленото равнище), най-малко с 10 
сm над абсидната основа, не би оцелял, ако 
бе сварен от строежа на църквата. 

5. Резултати от експертизата 
С протокол № 68 от 30 март 1986 г. на 

Научноизследователския институт по крими-
налистика   и   криминология   при   МВР,   се 

съобщава, че е извършена комплексна експер-
тиза въз основа на негативи от разкопките. 
Оригиналният негативен материал е бил прех-
върлен върху висококонтрастен технически 
филм, подложен е бил на специална обработка, 
което е позволило да станат видими най-
дребни детайли. Като неразделна част от 
протокола е приложен албум с 15 фотоса. 

Поставените въпроси за изследване се 
отнасят: до идентификация на снимките за 
скелет № 79, за да се реши окончателно дали 
новонамерените негативи се отнасят до едно и 
също погребение в олтара; да се изясни в какво 
положение са погребани скелетите № 79 и 95; 
доколко могат да се датират погребенията и 
каквито други заключения могат да се напра-
вят за разместването на костите и т. н. 

В своето заключение експертизата отбеляз-
ва най-напред, че двете погребения не са 
обикновени. След това, по въпроса за скелет 
№ 79, че новонамереният снимков материал се 
отнася именно за него. Погребан е в олтара, но 
по гръб (не както се тълкуваше първоначално 
по лице), възможно е допълнително разме-
стване на костите, вследствие срутване на 
дървения „покров" над тялото на погребания. 

За скелет № 95 се отбелязва, че на сним-
ките е изобразена една и съща ниша, където 
продължават част от долните крайници на 
скелета. Дава се категоричен отговор, че изоб-
разената кръгла яма до дясната бедрена кост 
продължава, като част от нея се намира под 
костта. Прави се извод за датировката на 
скелетите, че от вида и състоянието на костите 
и от предполагаемата степен на тяхното 
разрушение, съобразено с естеството на почва-
та, в която са намерени, може да се приеме, че 
датират не повече от няколко десетки години. 
Отбелязват обаче, че е трудно да се определи 
точния срок за съхранение на костите в 
почвата. 

И така, експертизата дава потвърдителен 
отговор за идентичността на нишата (дупката) 
в различните снимки, в която продължават 
част от долните крайници на скелет №95. 

Категоричен е и отговорът за дупката край 
дясната бедрена кост на същия скелет, че тя е 
разположена под костта. Това е един от най-
сериозните доводи, че погребението свързано 
със скелет № 95 е извършено много след 
строежа на църквата „Св. Петка Самарджий-
ска“. 

Може да се смята за доказано, че новонаме-
реният снимков материал се отнася за скелет 
№79, следователно имаме две необикновени 
погребения в олтара на църквата. 

6. Заключение 
Обсъждането, организирано в БАН се оказа 

ползотворно в няколко отношения. То постави 
в непосредствен контакт представителите на 
двете взаимно изключващи се тези, което 
позволи да се проверят в условията на пълно 
свободна и крайно критична диекусия рацио-
налните елементи в двете тези. Привеждането 
в   известност   и   предоставянето   на   толкова 

416 



много снимков материал не само обогати 
използуваните досега изводи, но разкри въз-
можността да се даде отговор на много 
открити или неподкрепени досега с достатъчно 
конкретни данни въпроси. 

Както многократно отбелязаха и двете 
страни, няколко са фактите, които могат да 
определят дали се касае за първично или 
вторично погребение по отношение на строежа 
на църквата. Установи се по безспорен начин 
съществуването на дупка в абсидната основа в 
частта й под банкета, в която биха могли да се 
сместят част от долните крайници. Дупката е 
на лице, липсват обаче доказателства, че 
долните крайници са били наистина там. В 
дадения случай оставям на страна разсъжде-
нията относно съдбата на долните крайници, 
които дават повод за различни тълкувания. 

От още по-голямо значение са дупките от 
коловете. Ако пилотите са били набити при 
наличието на скелет, то преминаването им през 
крайниците непременно е щяло да доведе до 
тяхното счупване, разрушение и разместване. 
Снимките не отразяват това. Едната от двете 
дупки, фиксирани в снимките е под бедрената 
кост. Това е силно и убедително доказателство, 
че строежът е предшествувал погребението. 

Въпросът за дълбочината на разположени-
те скелети над нивото, което е било необходи-
мо да се разчисти, за да се пристъпи към 
построяването на църквата, също дава основа-
ние да се смята, че намерените два скелета 
(№ 95 и 79) в олтарното пространство са от 
късно погребение. 

Може да се приеме за установен факт 
наличието на две погребения в олтара. За 
съжаление костите не са запазени, за да се 
направят необходимите антропологически из-
следвания, които биха решили спорния въпрос 
с пълна достоверност, при което да се установи 
кой от тях би могъл да е, или да не е скелета на 
Васил Левски. 

В това отношение не може да се избегне 
сериозният упрек към участниците в разкопки- 

те на църквата „Света Петка Самарджийска“, 
проведени през 1956 г., че още след приключва-
нето на работата не са взели мерки да се 
запазят внимателно всички находки и вещест-
вени материали, и особено костите — за 
допълнително проучване и проверка на изводи-
те, още повече, че те по собствени признания е 
трябвало да работят в сгъстени срокове и при 
голямо напрежение. 

И така основният извод, който може да се 
направи е, че в църквата „Св. Петка Самард-
жийска“ са били извършени необичайни погре-
бения след изграждането на църквата. При 
това положение е голяма вероятността еди-
ният от скелетите да е бил на Васил Левски, 
като се изхожда от сведенията, които насочиха 
вниманието към тази църква още преди 
9. IX. 1944 г. Необходимо е още веднъж да се 
проследят критично всички исторически свиде-
телства в светлината на получените данни от 
анализа на археологическите разкопки. Следва 
да се има предвид, че излизат и нови 
доказателства, като това от архива на Народ-
ното събрание, както и публикации във 
вестниците от 1916 г., че след разбиването на 
Ботевата чета, братът на Васил Левски — 
Петър, се е укривал в църквата „Стара св. 
Петка". 

Предлагам да се подготви в най-скоро 
време научно издание съдържащо всички 
документи, материали и извадки от Стеногра-
мите на обсъждането, както е посочено в 
констативната част. Изданието да се отпечата 
до края на годината, с оглед на юбилейната 
годишнина на Васил Левски. 

Освен това от настоящия доклад да се 
направи извлечение за пресата, като се пригоди 
за целта. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАН: (п) 
/акад. Николай Тодоров! 

7 април 1986 г. 

 

Зам.-Председател 
на Българска Академия 
на науките 
акад. Н. Тодоров 
91-00-43 

ДО 
АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАН 

София 9.4.1986 г. ул. 
„7 ноември" № 1 
тел. 84141 телекс: 
22424 

 

Другарю Председател, 

В изпълнение на възложената ми от Вас 
задача да изясня научните факти, свързани с 
проведените през 1956 г. разкопки в църквата 
„Св. Петка Самарджийска", направих необхо-
димото да бъде събрана цялата, в по-голямата 
си част неизвестна досега документация  от 

разкопките—Дневници, скици, снимки и др. 
Под мое председателство в БАН бе прове-

дено обсъждане в три целодневни заседания, 
предшествувано от запознаване на всички 
участници с наличната документация и мате-
риали от предишни дискусии по въпроса. По 
време на заседанията бе дадена възможност на 
участниците в разкопките, на ръководството на 
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Археологическия институт, на писателя Нико-
лай Хайтов и на експерти-застъпници на двете 
противоположни тези, да изложат и аргумен-
тират обстойно своите становища. В Институ-
та по криминология и криминалистика при 
Министерството на вътрешните работи бе 
извършена сериозна експертиза на наличния 
снимков материал, въз основа на която бе 
представено и определено заключение. 

Смятам, че на основата на новонамерените 
материали, извършената експертиза и проведе-
ното обсъждане, се направиха определени 
изводи за късни погребения (т.е. погребения 
след строежа на църквата), които дават 
сериозни основания да се обсъди, в светлината 
и на историческите свидетелства, въпросът за 

поставяне на паметна плоча в църквата с 
надпис, удостоверяващ, че въз основа на 
исторически сведения в олтара на църквата е 
бил погребан от родолюбиви българи Апосто-
ла на свободата Васил Левски. 

Същевременно Издателството на БАН ще 
публикува всички документи от разкопките, 
Становищата на участниците в обсъжданията и 
извадки от Стенограмите, направени по време 
на заседанията, възлизащи на 810 страници, 
които се намират на разположение в моя 
кабинет. 

Предоставям на Вашето внимание изготве-
ния от мен доклад. 

Акад. Н. Тодоров (п) 

Становище на Ст. Бояджиев, ст.н. с. I ст. по 
въпроса за тълкуването на човешки скелети под църквата 
„Св. Петка Самарджийска" 15.III.1986 г. 

Раздел първи 
Описание и критичен анализ 

на документацията на 
доц. арх. С.Н. Бобчев 

А. Описание 

Обстоятелството, че Н. Хайтов изгражда 
становището си предимно на основата на 
графичната документация на доц. арх. С. Боб-
чев, налага да се разгледа по-внимателно тази 
документация, както и тълкуването, което 
Бобчев й дава в статията си „По дирите на 
една хипотеза — къде е гробът на В. Левски?" 
(сп. София, кн. 11, 1979, бр. 11, 31—34). 

Четири са основните чертежи, в които ярко 
се открояват особеностите на застъпената от 
Бобчев теза. Два от тези чертежи са изобра-
зени на с. 14 и 17 на Скицник № 5 от личния му 
архив. Тези чертежи отразяват само източната 
част на олтара — абсидното пространство, 
включително и жертвената маса. На с. 14 е 
представено вътрешното лице на абсидната 
основа, заедно с предшествуващия го банкет 
(вж. с. 65). В долната част на страницата е 
показан в план само банкетът, а над него в 
изглед — вътрешното лице на абсидната 
основа. На с. 17 са изобразени надлъжен разрез 
и план през абсидната стена и нейната основа 
(вж. с. 67). И в двата чертежа (на с. 14 и 17) е 
показана и античната стена, преминаваща косо 
под абсидата. И в двата чертежа е изобразен 
скелет с явно изразена писмено становище на 
С. Бобчев, че това е скелетът на Левски. 

Останалите два чертежа представляват 
общият план на църквата. Първият от тези 
чертежи е обнародван в статията на проф. 

Ст. Михайлов (вж. с. 74). Той съдържа, освен 
плана, и един надлъжен разрез. Последният 
отразява само вътрешните очертания на сгра-
дата, без нейния покрив. На плана са нанесени 
петте зидани гроба, но без скелети в тях, и са 
показани стените на античната сграда. 

Вторият чертеж, изобразяващ също цялата 
сграда с надлъжния й разрез, е обнародван от 
С. Бобчев в сп. „София" (обр. 22). 

За разлика от първия, надлъжният разрез 
на втория чертеж представя в завършен вид 
масивното сводесто покритие на църквата. И в 
този чертеж са изобразени зиданите гробове, 
но сега с разположени в тях скелети. В олтара 
са изобразени два скелета — вляво и дясно от 
жертвената маса. До скелета, вляво от жертве-
ната маса, е написано „Васил Левски". Този 
чертеж носи датата: 30 май 1956 г. 

Б. Критичен анализ 

Във всички посочени чертежи изпъкват явни 
противоречия с наличната фотографична до-
кументация и данните от полевия Дневник на 
разкопките. Освен това противоречия се на-
блюдават и между двата последни чертежи. 

 I. Чертеж на с. 14 от скицник № 5 (обр. 1) 
1. Независимо от обяснението, че мащабът 

е 1:20 в този чертеж, както впрочем и в този на 
с. 17, на който е написано   М 1:12,5,    не е 
спазена никаква мащабност. Така размерите на 
каменните блокове с по-големи стойности са 
представени като по-малки от тези, които имат 
по-големи числени стойности. 

2. Съществува пълно разминаване между 
дъговидния план на „банкета" и разположе 
ното над него лице на абсидната основа (и част 
от надстройката й). Не е ясно дали лицето на 
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основата е представено като „разгъвка" или 
следва очертанията на дъгата. И при двата 
случая противоречията са налице. Преди всич-
ко те се свеждат до различията в разположе-
нието на „издълбаната" дупка за краката. Ето 
как се представят нещата: 

а. Ако абсидната основа е начертана като 
„разгъвка", то тогава дупката е прекомерно 
изместена  наляво  спрямо  положението  й  в 
плана. 

б. Ако пък лицето на абсидната основа е 
представено като следващо общата дъга, то и в 
този случай разминаването е налице, но сега в 
още по-големи размери. 

в. За неясността на изображението говорят 
и разположенията на каменните блокове от 
дясната страна на олтара, означени с мерките: 
25, 42, 47, 10 и 65 ст. Съответствието между 
плановото очертание и лицевото изображение 
се свежда само до цифрените стойности, но не 
и   до   необходимото   съответствие   на   двата 
посочени начина на графично представяне. 

г. Същото е и положението на разположе 
нието   на   дупките   от   коловете   в   лявата 
половина на абсидата. Тук въобще не може да 
се говори за някакво съвършено обвързване на 
местата на коловете (в план и изглед), както 
изтъква др. М. Бенчев в предишните заседания 
на Комисията. 

3. Съвсем произволно е очертана „изкопа 
ната дупка за краката на погребания". Както в 
план (в дебелината на „банкета"), така и в 
изглед   (на   лицето   на   абсидната    основа) 
дупката е показана във вид на заоблен отвор. 
Достатъчно е да сравним тази субективна по 
естеството си свободна скица с фотографиите, 
направени по време на разкопките от фотогра 
фа при музея П. Хлебаров (обр. 8, 9, 11 и 12) и 
моите, направени през 1972 г. (обр. 41, 41а), 
както и тези на Н.Даскалов през 1974г. (обр. 
42), за да се уверим, че въпросната дупка няма 
заоблени очертания.  Напротив,  тя е право 
ъгълна с ярко изразен горен ръб и плоско дъно. 
Най-вероятните размери на отвора на тази 
съзнателно   оформена   ниша   са   38/25   ст. 
Уточняването на дълбочината на нишата ще 
направя в края на изказването си. 

4. От съществено значение е разположение 
то на няколкото кола, изобразени в простран 
ството   (вътре)   в   дъговидната   „изкопана" 
дупка. Първото несъответствие на този чертеж 
е,   че   в   план  са   показани  две  дупки   (или 
колове?), а в изглед — три кола. Така, както са 
изобразени,   тези  колове   се   издигат   докъм 
половината височина на заоблената дупка. За 
тяхната същност и състояние Бобчев се изказва 
по-определено в статията си като пише, крити 
кувайки  Ст.   Михайлов:   „И тия  основи  (на 
кръглата стена на абсидата, бел. моя) наистина 
минават над част  от долните крайници  на 
скелета (стъпалата бяха проникнали на около 
30 ст навътре в нарочно изкопано за тях място 
така,  че краката да минават между късите 
пилоти, забити вертикално под тези именно 
основи, без да бъдат повредени при погребе- 

нието." В това изречение Бобчев допуска три 
съществени грешки: 

а. Коловете не са забити под „кръглата 
стена   на    абсидата",   а   под   допълнително 
долепената до нея укрепителна основа. В този 
текст Бобчев си противоречи с чертежа на с. 14, 
където правилно е разположил коловете под 
„банкета". 

б. „Издълбаната"   дупка   в   основите   на 
абсидата не е „около 30 ст". Това проличава 
от   противоречието   с   посочения    план   на 
„банкета",   който   е   широк   25   ст   (сравни 
скицата на с. 17, с. 67), а дупката в стената е 
само една четвърт от неговата ширина, т. е. в 
основите   на   абсидната стена   е   издълбана 
според Бобчев дупка около 6 ст. 

в. Най-невероятната  от  всички  посочени 
несъобразности е запазеността на дървените 
колове, между които, според Бобчев, са били 
провряни   краката   на   препогребания   през 
Възраждането труп, и то без да се повредят 
коловете при погребението! 

Невероятното в случая граничи с абсурда. 
Това проличава най-добре от фактите, засви-
детелствувани във фотографиите, на които се 
вижда, че коловете под банкета са били 
изгнили далече преди 1873 г. А това означава, 
че в сумрака на вощениците копаещият пред-
полагаемата дупка въобще не би забелязал 
„коловете" и би ги унищожил. И защо 
впрочем, при положение, че коловете са били 
запазили отчасти якостта си, копаещият е 
трябвало да ги пази и да не ги поврежда? При 
всяко положение те биха му пречили да вкара 
между тях краката, които дори и без калцуни, 
мъчно биха се наместили в тесните промеж-
дутъци на коловете. Ето защо би било по-
лесно да се разрушат полуизгнилите колове, 
отколкото да се пазят и то за да пречат 
впоследствие. 

Както ще проличи и при разглеждането на 
скицата на с. 17, въпросът с „коловете" 
разкрива още допълнителни противоречия. 

5. Не без значение е обстоятелството, че 
общо в скицата на с. 14 са нанесени 33 мерки, 
определящи   размерите   на   отделни   камъни, 
разстоянията между коловете, височината на 
основите на абсидата и други, но нито една 
мярка не посочва ширината и височината на 
отверстието на дупката, а за дълбочината й се 
казва, че е „около" 30 ст. Не е ли твърде  
показателна   тази   неосведоменост   за   най- 
важното в случая — дупката, където са били 
вкарани краката на труп, за който е избрано 
най-неподходящото  място  за изкопаване на 
гроб в архитектурна среда, и то в олтара на 
една църква! 

В замяна на тази празнота Бобчев не е 
пропуснал да напише: „Тук почива Левски, 
въпреки д-р Боев". 

6. Разполагането на скелета също повдига 
сериозни въпроси и противоречия на данните 
от фотографиите и на написаното в Дневника. 
Независимо от обективните данни, в различни 
те скици на Бобчев изпъкват явни противоре- 
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чия. В първоначалното разполагане на скелета 
в Скицник № 5 (с. 14 и 17) краката са 
нарисувани чак до дъното на „изкопаната" 
дупка, а главата достига някъде докъм средата 
на северното лице на зиданата основа на 
олтарния престол. 

Впоследствие това разположение на скелета 
е изтрито и на двете страници (14 и 17) и 
изобразеният на същото място скелет е 
изтеглен около 30 ст по на запад. Несъмнено 
изтеглянето се е наложило, за да се намали 
необходимата дълбочина на дупката, която до 
този момент се приемаше, че достига 40— 
45 ст. 
     //.  Чертеж на с. 17 от Скицник №5 По 
същество надлъжният разрез, показан на 
тази страница, е обвързан с показаното на 
с. 14. Ето защо той носи и същите слабости, а 
именно: 

1. Несъответствие между числените стой 
ности на размерите и действителните разстоя 
ния в чертежа. 

2. Посочени   са   19   мерки:   на   олтарния 
камък,   разстоянието   му   от   иконостасната 
стена и абсидната дъга, размерите на банкета и 
др., но и тук не е посочена нито една мярка на 
така дълбоко очертаната дупка за краката, 
дори и след нейното повторно очертаване (след 
изтриването на още по-дълбоката първоначал 
на дупка). Освен това, не е ли показателно, че 
при настоятелното твърдение за цялостта на 
скелета   (вж.   сп.   „София",  с.   31—34)  не   е 
измерена неговата дължина? Въпреки изтъкна 
тите  пропуски и  на  тази  скица  Бобчев  не 
пропуска да напише  „Васил Левски  почива 
тук". 
 

3. Абсурдно е изображението на „набитите" 
колове в издълбаната (но само на чертежа) 
дупка в абсидната основа. Съвсем естествено 
е, че забиването на кол в дупка, висока колкото 
самия кол, е наистина невъзможно. 

4. Без всякакво основание Бобчев изобразя 
ва над „дупката" една „козирка" със силно 
издължено правоъгълно сечение, наподобява 
що тухла. На фотографиите от 1956 г. (обр. 8, 
9, 11 и 12) такава „козирка" няма. Само една 
ивица от хоросан и дребни камъчета образуват 
едно леко заоблено издаване около 5 ст. 

5. Бобчев греши като пише, че „почвата под 
тях (основите на абсидата, бел. моя) е била 
изчовъркана" (вж. сп.  „София"). Точно под 
„дупката",   т.   е.   плоскодънната  ниша  няма 
почва. Тук основите на абсидата се засичат с 
късноантичния зид. В случая Бобчев си про 
тиворечи с начертаното от него нас. 17. 

6. Неправилно Бобчев определя основния 
градеж на престолния камък като съставен от 
единен мергелов блок. По този повод той си 
противоречи с чертежа, поместен като илюст 
рация   на   статията   на   Михайлов,   където 
основата на престола е изобразена като груба 
каменна зидария. Че действително тази основа 
е била от груба каменна зидария, най-добре се 
вижда от фотографиите, правени от П. Хлеба- 
ров през 1956 г, (обр. 8, 9). В тази зидария е бил 
вграден един малко по-голям блок от античен 

архитектурен фрагмент. Подобни вграждания 
и сега могат да се видят по външните лица на 
стените на църквата. 

7. Противоречието, което изпъква от место-
положението и ръста на новонарисувания 
скелет е, че неговите долни крайници въобще 
не достигат до „издълбаната" дупка в основите 
на абсидната стена. 

///.   Чертеж  и  тълкувания  в  статията 
в сп. „София" (обр. 22) 
По всичко личи, че този чертеж, представ-

ляващ план и надлъжен разрез на църквата и 
носещ датата 30 май 1956 г., не е правен в 
посоченото време, а значително по-късно, 
когато е писана въпросната статия в сп. „Со-
фия", т. е. през 1979 г. Естествено изминалите 
25 години са допринесли за избледняването в 
паметта на Бобчев на редица съществени 
елементи както по отношение на цялостния 
архитектурен образ на църквата, така и за 
начините на разположението на погребенията 
под сградата. 

1. Планът на източната част на църквата не 
е предаден точно. Тук външното очертание на 
абсидата   и   на   източните   ъгли,   макар   и 
невярно, са показани като известни дадености с 
плътни сигурни чертежи. Тази именно разлика 
спрямо   чертежа,   обнародван   през   1961   г., 
където въпросните очертания, поради това че 
не бяха разкрити до 1960 г., са представени с 
пунктир, показва, че чертежът в сп. „София" не 
е правен на 30 май 1956 г. 

2. Неточно е начертан надлъжният разрез 
през абсидата. В действителност горният край 
на абсидната конха не достига почти зенита на 
свода, а отстои на около 50 ст по-ниско от 
него.    В   долния   си   край   основата   няма 
органично   свързан   банкет.    Неправилно   е 
представено в отвесния разрез съотношението 
на античния зид и разположението на скелета. 

3. Самият скелет е представен като скелет 
на великан. Неговият череп е издаден изцяло 
западно от основата на престолния камък така, 
че той достига около 2,30 т. 

4. Неправилно  е  показан  разрезът  през 
втората, западната римска стена. 

5. Погрешно западната основа на църквата 
е „спусната" 2,10 т. В действителност повсе 
местно   основите   на   църквата   са   дълбоки 
средно 0,85 т. 

6. Неправилно   са   показани   дупките   от 
коловете под „банкета" — наредени едноредно 
като маниста. При това коловете са предста 
вени с невероятно дебело сечение (диаметър 
17—19 ст). 

7. Без каквото и да е основание Бобчев си 
позволява да твърди, че с изключение само на 
един зидан гроб (№ 3), затиснат непосредстве 
но от западната основа на църквата (обр. 23), 
останалите четири зидани гроба лежали на 
дълбочина   2,10   т.   Неверността   на   това 
твърдение се опровергава от факта, че зида 
рията на гроб № 3 е здраво свързана с тази на 
съседния ней гроб, който и сега, след консерва 
цията, е запазен непосредствено под първона 
чалната тухлена  настилка  на  църквата.  На 
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същото равнище е долепен втори гроб (обр. 24, 
24а), който също е съхранен на първоначалното 
си равнище. Останалите зидани гробове преди 
да бъдат свалени в новосъздаденото приземие 
лежаха на около 65 ст под равнището на 
тухления под. А като се има предвид, че солеят 
пред олтаря се издига с около 8 ст над пода на 
наоса, то явно проличава, че дъната на 
зиданите гробове се изравняват почти с 
равнището, на което лежаха скелети №95 и 
№79. С това се опровергава становището 
(изказано в сп. „София", 1979 г.), че „дълбоко" 
разположените зидани гробове са по-ранни от 
църквата, а „плитко" лежащите скелети при-
надлежат на нелегално закопани трупове. 

8. Няма   съответствие   в   ширината   на 
плоскодънната ниша,  оформена в северната 
стена на западното разширение на църквата. В 
план тази ниша е показана по-широка, а в 
изглед — по-тясна. 

9. Съответствуваща ниша, разположена на 
насрещната  южна  стена  на  долепения  при 
твор, въобще не е представена на чертежа в 
сп. „София". 

10. Неточно са разположени и трите зидани 
гроба под западното разширение, единият от 
които е гроб № 3. 

11. Не са показани останките от стените на 
по-късно  построеното  южно  (женско)   отде 
ление. 

12. Вярно е, че около скелет № 95 не са 
намерени никакви предмети или останки от 
дрехи   или   обуща.   Но   с   това   Бобчев   си 
противоречи   с   написаното   в   Дневника   си, 
където той твърди, че е намерено едно телено 
копче. 

13. Съвсем произволно е определена датата 
на изграждането на църквата — XI в. Самият 
факт,   че   тя   е   вкопана   около   0,95   т   в 
прилягащата за времето й среда показва, че 
„Св. Петка Самарджийска" е построена най- 
рано   през   втората   половина   на   XV   или 
началото на XVI в. 

Раздел  втори 
Критичен анализ на предложената 
теза от Н. Хайтов на заседанието 

на 27 февруари 1986г. 
След запознаването с новоразкритите сним-

ки от архива на АИМ, Н. Хайтов си състави 
нова теза, обясняваща същността на три от 
фотодокументираните скелети, разкопани под 
църквата „Св. Петка Самарджийска". 

Като запазва становището си, че използува-
ният преди това графичен материал, предста-
вен от Бобчев, е точен, Н. Хайтов се опитва да 
съгласува погрешното тълкуване за датировка-
та на скелет № 95 и № 79 с обективните данни 
от фотографиите. При този си опит той 
допуска редица основни грешки, които катего-
рично противоречат на фактите. 

 /. Грешки по отношение разположението 
на черепа на скелет №95 

За да потвърди становището си, че скелет 
№  95  е  погребан  в  олтара  на  „Св.   Петка 

Самарджийска" след нейното изграждане, 
Хайтов се опитва да докаже, че черепът и 
дясното рамо на скелета лежат върху някаква 
пирамидално разширяваща се подоснова^ на 
основата на престолния камък. За тази цел той 
използува познатата ни вече снимка от статия-
та на Михайлов (обр. 25). Под ъгъла, под 
който е направена тази снимка, незапознатият 
с действителността би се подвел да приеме, че 
рамото действително лежи върху някаква 
каменна подложка. Ако обаче разгледаме 
други две от снимките от 1956 г., направени от 
обратната страна, т. е. от запад към изток 
(обр. 26, 27), при което скелетът застава почти 
успоредно със северното лице на основата на 
престолния камък, ще стигнем до съвсем друго 
заключение. Тогава става ясно, че черепът 
отстои на около 25 ст от престолния камък, а 
рамото — на петнадесетина. 

Освен това на всички снимки (обр. 25, 26, 
27) личи много ясно, че основата на престол-
ния камък няма никаква пирамидална подлож-
ка. Впрочем такава подложка не е отбелязана и 
в обнародвания Сборник в памет на К. 
Шкорпил чертеж на Бобчев. Не ще съмнение, 
че ако такава съществуваше, привърженикът на 
тезата за препогребването на В. Левски в 
църквата — Бобчев, не би пропуснал да я 
начертае, защото, както си представя Хайтов, 
полагането на скелета върху вече изградената 
основа непременно би означавало вторичност 
на погребението. Но такава пирамидална 
основа няма и въобще не е нужна. 

//. Съотношение между бедрените кости 
на скелет № 95 и дупките от колове, 
разположени в близост с тях 
Все за да докаже, че погребването на трупа 

под основите на абсидата е по-късно от 
построяването на църквата, Хайтов настоява, 
че дупките от двата, близко забити до 
бедрените кости колове, са затиснати от тези 
кости. Подкрепа в това си твърдение Хайтов 
получава от д-р Сп. Разбойников, който в 
представеното си писмено изложение ни уве-
рява, че „дясната бедрена кост лежи върху 
самата дупка и закрива около 1/4 от 
диаметъра на дупката, откъм вътрешната 
(медиалната) страна на дупката". След което 
продължава: „Другата дупка лежи непосред-
ствено до вътрешната страна на лявата 
бедрена кост, ръбът на дупката е видимо 
застъпен от костта, която също така е цяла, 
интактна" (ср. приложената към изложението 
скица на скелета, обр. 28). 

По отношение на двете дупки и съответно 
на разположените бедрени кости д-р Сп. 
Разбойников изопачава действителното поло-
жение. Че това е така, се вижда на пет 
различни снимки от фотоархива на АИМ 
(обр. 25, 26, 27, 29 и 30). Същото показват и 
двата чертежа (с. 14 и 17) от Скицника на 
Бобчев. Тук, макар и не съвсем точно предста-
вено, се вижда, че дупките от коловете не са 
затиснати от костите: 

а. Дясната бедрена кост определено се 
допира с външната си страна до дупката от 

—. 
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кола и нещо, което е решаващо, горният й ръб 
се изравнява с горната повърхност на бедрена-
та кост. Този именно факт означава, че колът, 
на който ляга дъговидната стена, укрепваща 
абсидната основа, е забит след погребването 
на трупа. 

б. Много по-очебийно изпъква изопачава-
нето на действителното положение при лявата 
бедрена кост. Тук (обр. 29, 30) дупката отстои 
най-малко на 5 ст от тази бедрена кост, така 
че е напълно изключено дупката да бъде 
затисната от костта! 

Между впрочем, за да придаде по-голяма 
убедителност на твърдението си д-р Сп. 
Разбойников неоснователно приема, че коло-
вете са имали диаметър 10 ст. Една толкова 
широка дупка му подволява да поддържа 
становището, че част от нея преминава под 
костта. Но, смея да твърдя, че в цялата 
строителна практика на Балканите през Ан-
тичността и Средновековието толкова дебели 
колове не са използувани за заздравяване на 
почвата! 

Следователно, повтарям, съотношението 
между положението на бедрените кости и двете 
дупки от колове, забити в непосредствена 
близост до тях, е още едно решаващо доказа-
телство за първичността на погребението на 
трупа, от който е останал скелет № 95, и 
вторичността на изграждането на църквата. 

Поддържането на противното становище се 
опровергава още и от следните факти: а. Ако 
допуснем, че трупът е бил положен след 
изкопаване на дупка за краката на мястото, 
където са били забити двата въпросни кола, и 
неминуемо поради дебелината на бедрената 
плът, тези дупки би следвало да се намират по-
ниско от костите (обр. 31). б. Дупките от 
коловете би трябвало да бъдат запълнени с 
отломки от разбитата варопясъчна основа на 
абсидата. И, което е още по-важно, тези дупки 
въобще не биха се запазили на дъното на 
предполаганата вторично изкопана гробна яма 
по простата причина, че копаещият би стъпкал 
и въобще разрушил дупките от коловете, поне 
на 3—4 ст под бедрените кости. А това 
означава, че в състоянието на наполовин 
разкритата дебелина на бедрените кости, 
дупките от колове не биха се появили на петте 
различни фотографии, направени през 1956 г. 
На въпросните фотографии обаче (обр. 25, 26, 
27, 29 и 30) — дупките от колове ярко се 
очертават на равнището на горния ръб на 
бедрените кости. До същия извод ни довежда и 
начертаното, макар и не съвсем точно, от 
Бобчев, с. 65, където пределно ясно личи, че 
дупките от изгнилите колове не са затиснати от 
костите на долните крайници. 

///. Погрешно тълкуване на част от 
отвесното лице на абсидната основа като 
банкет 
За да се намали дълбочината на дупката, 

която би трябвало да се изкопае в каменната 
основа на абсидата, д-р Сп. Разбойников 
обявява, че светлото петно, показващо се в 
долния  ляв  ъгъл  на  снимката  на  скелета, 

обнародвано   от   Михайлов,   принадлежи   на 
тухления банкет (обр. 10). 

Това обяснение е погрешно по следните 
причини: 

а. На една от снимките от фотоархива на 
АИМ се вижда, че по време на направа на 
снимките  от  Хлебаров  тухленият   банкет  е 
разрушен. Само една част от около 0,60 т е 
запазена, точно в средата на абсидата. 

б. Не би могло да се допусне, че това са 
останките  от  укрепителната  каменна  стена, 
защото   градежът   е   от   тухли.   Освен   това 
каменната укрепителна стена е била разрушена 
в почти цялата си северна част далеч преди 
Освобождението.   Свидетелство   за   това   са 
видимите   дупки   от   изгнилите   колове,   над 
които тя се е издигала. 

в. Сигурно доказателство, че въпросното 
светло петно не е част от някакъв издаващ се 
напред банкет, е размазаното неясно изобра 
жение, което се получава само при неподходя 
що    разположена    спрямо   обектива   площ. 
Съвсем определено казано, ако тази площ би 
била хоризонтална, то непременно тя би се 
изявила на снимката в много по-ярки очер 
тания. 

г. Направената   проверка   с   огледално- 
рефлексна камера (Екзакта), с каквато снима 
ше   през    1956   г.   Хлебаров,   дава   същите 
резултати. 

д. Съпоставянето на обнародваната снимка 
(обр. 7) с например тази, при която дупките от 
коловете   са   запушени   с   хартия   (обр.   26), 
недвусмислено показва еднаквото очертание на 
ръба от хоросановия издатък, наслоил се точно 
над бедрените кости. 

IV. Скелет № 79 и въпросите, 
които той повдига 
Както в обнародваната си книга за гроба на 

В. Левски, така и в първите заседания на 
настоящата комисия, от страна на Н. Хайтов 
скелет № 79 не бе предмет на особено 
внимание. Той си оставаше за Хайтов „Обез-
главеният", независимо че в полевия Дневник 
неговото по-особено място в църквата е 
отбелязано достатъчно ясно. 

Едва след като в доклада на АИМ бе 
изтъкнато, че и този скелет принадлежи на по-
ранното гробище, предхождащо църквата (за-
щото неговото местоположение е несъвмести-
мо с устройството на църквата), скелет № 79 
привлече вниманието на Хайтов. 

На последното заседание на настоящата 
комисия, състояло се на 27 февруари т. г., 
Хайтов и членовете на колектива му изказаха 
редица невероятни становища, изложени пис-
мено от д-р Сп. Разбойников. В най-общи 
черти те могат да се разпределят в четири 
главни точки: 

1. Твърдението, че за скелет № 79 няма 
сведения и документация от участниците в 
разкопките или очевидците (арх. С. Бобчев, 
Д. Бучински, В. Недкова), означава според 
Сп. Разбойников, че те не са го видели. На 
това твърдение обаче противоречи фактът, че в 
чертежа на Бобчев в сп. „София" от 1979 г. 
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този скелет е изобразен в южната половина на 
олтара. Във връзка с този факт изпъква второ 
противоречие: под саморъчния подпис на 
Бобчев върху чертежа е посочена датата 30 май 
1956 г., а в Дневника на разкопките е записано, 
че гроб № 79 е открит на 31 май същата 
година. От това разминаване на датите съвсем 
логично произтичат следните заключения: 

а. Или Бобчев е направил този чертеж не на 
30 май 1956 г., а през 1979 г. 

б. Или действително Бобчев наистина не е 
видял скелета. 

Аз изключвам втората възможност, тъй 
като Бобчев, поради интереса си към тезата за 
гроба на Левски, твърде често отиваше в 
църквата и до 7 юли непременно е видял скелет 
№ 79 на мястото му и то в състоянието му без 
череп, както впрочем го изобразява на чертежа 
си в сп. „София". 

2. Не е вярно, че снимките, изобразяващи 
скелет № 79  (обр. 32, 33 и 34), не са давали 
повод за обсъждане на първото заседание на 
настоящата комисия през януари. За значение 
то на мястото в олтара на скелет № 79 е казано 
в Отговора на АИМ и това е означено в моя 
макет   (представен   на   първото   заседание), 
както и на първите ми чертежи, изготвени за 
комисията. 

3. Като изхожда от уговорката, че трите 
снимки на скелет № 79 (особено последната по 
време) отразяват скелета без череп, д-р Сп. 
Разбойников   поддържа  становището,   че   по 
свое желание Хлебаров е направил още една 
снимка на скелет № 79, на която по някакво 
чудо скелетът има череп! 

4. Сглобяване на един скелет от костите 
на два: 

Това проличава от медицинската експерти-
за на д-р Сп. Разбойников. Ето как проце-
дира той: от видимите части на скелет № 79, 
заснет на три отделни кадри (обр. 32, 33 и 34), 
той прибавя или отнема части от една друга 
снимка, направена, както твърди той, по 
точното усмотрение на Хлебаров, на същия 
този скелет. В резултат от това съчетание 
д-р Сп. Разбойников стига до следните 
изводи: 

а. Скелет № 79 се оказа напълно запазен — 
с череп. 

б. Погребението на трупа е станало без 
ковчег и облекло по християнски обичай със 
скръстени ръце. 

в. Главата при погребението е била право 
положена,   но   при   изгниването   на   меките 
тъканни връзки тя би могла да се извърти 
навсякъде, за което заоблената тилна част не 
представлява съпротива. 

г. В случая Сп.  Разбойников приема, че 
още при погребението главата е била леко 
извита наляво и че при слягането тя е запазила 
стабилно това си положение. 

д. Накрая,  твърде  предпазливо,  д-р Сп. 
Разбойников допуска „ __ вероятността погре 
бението в южната част на олтара, което след 
новооткритите снимки не може да се отхвърли 
категорично, че може да е на Васил Левски, 

обяснението за извъртането на главата получа-
ва логичното и просто обяснение". 

е. В добре запазения череп би могло да се 
открие „полусчупеният и малко изместен 
напред горен резец на Левски, и ние бихме 
получили отговора: открити ли са останките на 
Апостола и знаем ли най-сетне със сигурност 
неговия гроб". 

Критика на гореизложените шест извода 
Преди всичко „новата" снимка от фото-

архива на АИМ, която се вкарва в обръщение 
като последна направена по усмотрение на 
фотографа на АИМ П. Хлебаров на скелет № 
79, няма нищо общо с този скелет. Както е 
записано в Дневника на разкопките, скелетът, 
който е изобразен на тази снимка, принадлежи 
на гробничната находка, записана под № 14-А 
(обр. 35). Този гроб се намира близо до 
външната стена на съборения южен кораб 
(женското отделение). Съпоставянето на изо-
браженията на двата скелета показва следните 
разлики:—скелет № 79 няма череп, докато 
скелет № 14-А има част от череп (горната 
заоблена част). Липсва както горната, така и 
долната челюст — следователно и зъбите. 

Скелет № 79 няма въобще ляв крак (бедрена 
и подбедрена кости), а скелет № 14-А има два 
крака (две бедра и част от дясна подбедрена 
кост). Дясната бедрена кост на скелет № 79 е 
счупена почти в средата, но двете й части са 
запазени, макар и леко разделени. Запазена е и 
тънката подбедрена кост (перон) на десния 
крак. Дясната бедрена кост на скелет № 14-А е 
също счупена, но запазената част от таза 
надолу е по-дълга. По-малката част на това 
бедро до коляното, както и подбедрените 
кости, въобще липсват. 

Скелет № 79 има горни крайници (десен 
радиус и леви радиус и кубитус), скръстени над 
коремната област. Скелет № 14-А няма горни 
крайници. Само част от хумерус с лакетното 
разширение отстои на около 10 ст от десните 
ребра на скелета. 

От скелет № 79 са съхранени повече ребра, 
макар и разместени. 

От скелет № 14-А са съхранени по-малко 
ребра, особено от лявата страна на гръдния 
кош. 

Тазовете на двата скелета също разкриват 
съществени различия. Така например тазът на 
скелет № 79 е значително по-сплескан и 
разрушен. Дясната му хълбочна кост е по-
наведена, а лявата половина на таза е 
надробена на три части. При скелет № 14-А 
такива ярки разглобявания не личат и то не 
защото снимката не е много ясна, а защото 
въобще ги няма. 

Предположението на д-р Сп. Разбойни-
ков, че по време на правене на снимките са 
премахвани отделни кости, поради което един 
и същи скелет добива различни образи, е 
невярно. Налице са два ясно разграничаващи 
се скелети — № 79 и № 14-А. Всеки от тях има 
своя собствена среда. Така скелет № 14-А лежи 
до стена с прави очертания (обр. 35). Това е 
външната стена на южното съборено женско 
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отделение. Изобразената на снимката част е 
вероятно дълга най-малко три метра. Ако 
приемеме, че това е абсидната стена, то 
безусловно при триметровата дължина би 
следвало да се очертае свойствената за абсида-
та вътрешна дъга. В случая обаче стената е 
права. 

V. Разположение на скелет № 79 
спрямо олтара 
Както твърде ясно личи от Дневника на 

разкопките, гроб № 79 лежи под олтарната 
преграда -- близо трите четвърти от общата 
му дължина се намира на изток от тази 
преграда, а по-малко от една четвърт — на 
запад от нея. Същото разположение показва и 
една от фотографиите, на която южният край 
на абсидната основа се изравнява с долните 
крайници (пищялките на десния крак, обр. 32). 

Именно точно това разположение, при 
което скелетът лежи отчасти под олтара, 
отчасти вън от него (под наоса), е неоспори-
мото доказателство за това, че гроб № 79 
предшествува строежа на църквата. Обратното 
твърдение е невероятно по простата причина, 
че няма разумен човек, който,за да укрие трупа 
на умъртвен от турската власт борец за 
българска свобода, ще го погребе на най-
скритото място на християнския храм — 
олтара. При това, копаещият скришно гроба 
ще излезе вън от олтара, за да разшири 
гробната яма, и следователно да остави следи 
от копаенето пред погледа на тълпата бого-
молци. 

В чертежа към статията си в сп. „София" 
Бобчев също изобразява скелет № 79, но не го 
обявява като скелет на В. Левски. Особено 
важен факт е, че Бобчев, който без никакво 
съмнение е видял този скелет, го изобразява 
без череп. С това се опровергават предполо-
женията, че скелет № 79 е имал череп. 
Грешката, която все пак допуска Бобчев е, че 
въпросният скелет № 79 не се намира на 
мястото, на което той го изобразява. Че това е 
така, се доказва от данните, които ни засвиде-
телствува една от снимките на схелет № 79, на 
чиято лява страна личи стативът на фотолам-
пата, с която е правена снимката (обр. 32). Ако 
приемем, че мястото, което Бобчев предопре-
деля за скелет № 79, е правилно, то в 
зависимост от данните на снимката, стативът 
би попаднал на мястото на олтарния престол 
— нещо, което е невъзможно. Погрешно е 
също да си представяме, че стативът е поставен 
на мястото на временно отместения олтарен 
престол, защото при отместването е образу-
вана плитка яма спрямо равнището, на което 
лежат скелети № 95 и № 79. И тъй като 
мястото, на което стъпва стативът на фото-
лампата е равно, то следва, че скелетът лежи 
действително на мястото, определено в Днев-
ника на разкопките, а не на това, което Бобчев 
му определя. 

*  *  *  
От всичко досега изложено в критичните 

бележки спрямо поддържаната от Н. Хайтов 

теза за вторичността на гробовете, съдържа-
щи скелетите № 95 и № 79, и за настойчивото 
поддържане, че скелет № 95 принадлежи на 
Левски, могат да се направят следните изводи: 

1. Данните,  засвидетелствувани  от  Днев 
ника на разкопките и от поредицата фотогра 
фии от фотоархивите на АИМ и НИПК, както 
и от моите лични снимки, категорично изключ 
ват наличието на дупка, дълбока 45 ст, в която 
да се поместят долните крайници на скелет 
№95. С този факт се отстранява възможността 
този скелет да е на В. Левски. 

2. Задълбочено   направеният   анализ   на 
двата скелета № 79 и № 14-А ясно показаха 
невъзможността да се отъждествят тези скеле 
ти,   като   от   тях   се   оформи   един   единен, 
„напълно    запазен"    скелет    с    крайници    и 
череп,  който  също  така  би  могъл да  бъде 
на В. Левски. 

Именно това прехвърляне на възможностите 
за определянето — кой е скелетът на В.Левски, 
поставя недотам строго научният метод на 
изследване на Н. Хайтов на сериозно 
съмнение. Всъщност основание за недоверие 
към поддържаната от Хайтов теза съществува 
още при първия му опит, изложен в книгата 
„Последните мигове и гробът на Васил Лев-
ски", Пловдив, 1985, 155 с. Това е така, защото 
още при написването авторът й е притежавал 
основните изходни данни за правилното реше-
ние на въпроса, а това са Дневникът на 
разкопките и фотографията от фотоархива на 
НИПК (на Н. Даскалов). Главно в Дневника са 
изложени всички определящи данни, с които 
така или иначе Хайтов не се е счел, поради 
което и поддържаната от него хипотеза не е 
състоятелна. 

Раздел  трети 
Обективно тълкуване 

на съществените особености на 
църквата „Св. Петка Самарджийска" 
и непосредствено заобикалящата я 

среда, включително и гробовете 
под нея 

/. Местоположение. Църквата се намира 
почти в средата на загубилите значението си 
крепостни стени на средновековна София. 

Още преди падането си под турско влади-
чество старата градоустройствена схема е 
била нарушена и някои обезлюдени квартали 
са превърнати в малки махленски гробища. 
Тази практика е широко разпространена през 
Средновековието и в почти всички големи 
градове се разкриват масови погребения върху 
останките на разрушени сгради. В Средец 
(София) малки гробища бяха разкрити на 
няколко места по протежение на изкопите за 
колектора на ТЕЦ, пред хотел „Рила", в 
изкопите на Центъра и др. 

2. Планова схема и обемно-пространствено 
решение на първоначалната църква. Без да 
навлизам  в  сложните  преустройства,   които 
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първоначалната църква е претърпяла, ще 
отбележа, че тя се е свеждала до еднопростран-
ствена правоъгълна сграда с гладки отвън и 
вътре стени (обр. 36). Олтарното й простран-
ство е имало почти същия обхват и олтарната 
преграда е преминавала почти на същото 
място, на което и досега има следи от нея 
(обр. 37, 38).. 

Съпоставянето на външното равнище, 
например при абсидата, с това на първоначал-
ния тухлен под във вътрешността показва, че 
цялата сграда е била вкопана с около 0,80 т 
(обр. 37). При това повсеместно снижение в 
очертанията на сградата безспорно са отнети 
горните пластове от исторически наслоилите се 
пластове. Същевременно са нарушени и тези 
пластове, които непосредствено остават над 
равнището, на което лежат споменатите ске-
лети. 

3. Дата на изграждане на първоначалната 
църква. Твърде опростената планова схема на 
първоначалната църква, както и вкопаването й 
в земята показват, че тя е изградена към края 
на XV столетие. 

Изборът на мястото на строежа показва, че 
по това време тук не е имало сгради, а 
запустяло гробище. 

4. Отношение   между   гробовете   на   по- 
старото гробище и основите на разположената 
върху тях църква. Всред гробовете на споме 
натото   малко   гробище   са   известни   само 
няколко гроба, при които труповете са полага 
ни без дървен ковчег. Под абсидата това са 
гробните находки, означени с № 95 и 79, и 
южно от църквата, под разрушеното по-късно 
изградено „женско отделение", гроб № 14-А. 
Под подовата настилка на църквата са намере 
ни натрошени части от други скелети, а при 
копаене на английския двор през 1964 г. около 
църквата,   който   следваше   да   обезвлажни 
стените й, бяха безразборно натрошени още 
много други човешки кости. 

Освен споменатите погребения без дървени 
ковчези в това гробище се намират и пет 
зидани гроба. Обстоятелството, че общо взето 
дъната им се намират на дълбочина, близка до 
равнището, на което лежат скелетите №95, 
79 и 14-А, ясно показва принадлежността им 
към общо гробище. От своя страна формата на 
тези гробове и начинът, по който те са 
иззидани определено показват сходството им с 
точно датираните гробове от XIII-XIV в., 
разкрити и съхранени под църквата „Св. 
София" в София (обр. 39). 

Подчертано значение има начинът, по 
който западната стена на първичната църква 
стъпва върху зидания гроб № 3. Обстоятелст-
вото, че основите на тази стена не прерязват 
гроба, а го възсядат, без да го разрушават, 
определено показва: 

а) че гробът е по-стар от църквата и 
б) че строителите по  чисто  християнски 

подбуди не са го разрушили и са го премости- 
ли. Премостването е станало чрез поставянето 
на каменни плочи, на които е стъпила стената. 

Тези плочи и досега стоят и се виждат на 
обр. 25. Трябва да се изтъкне, че само гроб № 3 
е покрит с каменни плочи, докато останалите 
зидани гробове са били покрити с дървени 
капаци (ср. Ст. Михайлов. Цит. съч., с.  170). 

Подобно съхраняване на по-стари хри-
стиянски погребения (засводени гробници) 
намираме също под църквата „Св. София" в 
София. Според християнските догми костите 
на умрелите следва ревниво да се съхраняват, 
за да могат при настъпването на Страшния съд 
да се явят пред съдника Христос. Поради тези 
съображения четирите по-стари църкви под 
„Св. София", а и самата днес видима пета 
поредна църква на това място изграждат 
облекчителни арки в основите си, за да 
преместят лежащите под тях раннохристиян-
ски гробници, без да ги разрушават (обр. 40). 

Без съмнение следва да приемем, че това 
отношение е било засвидетелствувано и към 
заварените по-стари християнски гробове, на-
миращи се под основите на църквата „Св. Пет-
ка Самарджийска". 

5. Ред и начин на изграждане на основите на 
първоначалната църква.  Наблюденията върху 
запазените оригинални части на църквата показ-
ват, че строежът е протекъл по следния начин: 

а. Според изискванията на поробителите 
площта, очертана от основите на сградата, е 
била снижена с около 0,65 т. 

6. Успоредно със снижаването на общата 
площ, малко повече (около 10—15 ст) са били 
снижени изкопите на основите (обр. 38). 

При повсеместното снижаване, намиращи-
те се в обсега на църквата погребения не са 
били засегнати. Само гроб № 3 е бил премос-
тен по начин, който вече описах. Единствено 
имаме сведения за пораженията, нанесени при 
копаенето на основите на абсидата, когато са 
били счупени подколенните кости на скелет 
№ 95. 

Когато копаещите основите са забелязали, 
че са попаднали на християнски гроб, от 
уважение и почитание (пиетет) към покойника 
християнин, те са се погрижили да „премостят" 
също така онази част от долните крайници, 
която остава в обсега на абсидната основа. 

Премостването е станало чрез оформянето 
на плитка плоскодънна ниша, върху чиито 
пълнеж от пръст ляга част от абсидната 
основа. Приблизителните размери на нишата 
са:  дължина 38 сm ,  височина 25 сm и 
дълбочина 15-18 сm. 

Че това мое тълкуване отразява правилно 
действителността, се вижда от следните не-
оспорими факти: 

а. Дъното на нишата представлява правилно 
изградена отвесна плоскост. Върху направената 
през 1972 г. от мен снимка не личат никакви 
следи от изкъртване на камъни (обр. 41, 
41а).Едва през 1974 г. върху снимката на Н. 
Даскалов от НИПК личат гнездата на няколко 
изкъртени заоблени камъни с размери около    
15-20   сm     (обр. 42).    МЯСТОТО    на 
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изкъртените камъни обаче остава малко по-
ниско от равнището, на което лежаха костите 
(ср. обр. 26, 27). 

б. Правилни   са   и   страничните   отвесни 
очертания на кухината. 

в. Наличието на хоросан, издаващ се около 
5—10 ст над горния ръб на правоъгълната 
ниша. Не може да има никакво съмнение, че 
този   хоросан,   в   който   личат   и   по-дребни 
камъни и чиято долна плоскост е равна поради 
това, че е била положена върху пълнеж от 
пръст, премостващ оцелелите части от бедрата 
(обр.  25, 26 и 27), принадлежи на зидария, 
наслоила се върху намиращия се вече на това 
място   скелет   №   95.   Личат   също   така   и 
обрушванията на хоросана, получили се по 
време   на   разкопките.   Много   ясно   личи   в 
горния десен ъгъл дъното на нишата, до която 
допират оцелелите части от бедрата (обр. 26,27). 

Възобновеният вид на нишата и на бедрени-
те кости, както и на забитите между тях 
колове, представям чрез макет  (обр. 43). 

6. Състояние на скелети № 95 и 79 по време 
на първото преустройство на църквата.  Ве 
роятно поради обстоятелството, че абсидата 
ляга   отчасти   върху   античния   зид,   са   се 
получили  опасни пукнатини  (обр. 41).   Това 
наложило почти основното преустройство на 
сградата. В наоса стените били удвоени чрез 
до лепване на арки; удвоена била и абсидната 
основа. За целта покрай вътрешното лице на 
църквата били направени изкопи за допълни 
телни основи (обр. 37, 38, 41а и 43). 

Новите основи, дублиращи абсидната осно-
ва, били дебели около 25—28 ст. Дълбочи-
ната им надвишавала 60 ст, поради което 
бедрата на скелет № 95 не са били засегнати. 
Бедрата остават незасегнати и при набиването 
на коловете, които по една случайност пре-
минават, както това е обяснено по-горе, 
непосредствено до бедрата (обр. 26,27,29 и 30). 

Няма преки данни дали по време на 
първото преустройство на църквата скелет 
№ 79 е бил повреден. 

7. Изводи  за   дълбочината  на  нишата  в 
абсидната стена въз основа на размерите на 
бедрените кости на скелет № 95. От данни, 
които ни предлагат снимки № 26,27,40 и 41а, 
могат да се направят следните изводи: 

а. Въз   основа   на   местоположението   на 
двете дупки от коловете под укрепителната 
дъговидна   стена   се   вижда,   че   последната 
застъпва почти цялата горна част на бедрата и 
част от таза.  При положение, че бедрените 
кости   са   дълги   43   ст,   а   ширината   на 
укрепителната стена е 27 ст, излиза, че частта 
от бедрата, влизащи в кухината, е равна само 
на 16 ст. Тази мярка се потвърждава впрочем 
и   от   дебелината   на   сянката,   хвърлена   от 
хоросановия издатък над кухината (обр. 45). 

б. Светлата ивица, оставаща в левия долен 
ъгъл на снимката, не принадлежи на горния 

банкет, както смята д-р Сп. Разбойников. 
За същността на тази ивица вече казах 
становището си. Но ако се приеме, че това е 
наистина горният тухлен банкет, чиято ширина 
е 25 ст, излиза, че бедрените кости трябва да 
са дълги колкото ширините на двата банкета 
— долният, чиито колове виждаме долу, и 
горният, който според Хайтов и д-р Сп. Раз-
бойников се вижда в ъгъла на снимката. Към 
тази дължина следва да се прибави и дължината 
на костите, които влизат в кухината. Или 
всичко това изразено в числа получава следния 
вид: 27 + 25+ 16 = 68 ст. Следователно бедрата 
на скелет № 95 би трябвало да са дълги 68 ст, 
а не 43 ст, колкото е нормалното за човек 
висок 1,72 т. 

Или и данните от скелет № 95 потвържда-
ват действителната дълбочина на кухината, 
равняваща се на 15-17 ст, а заедно с това 
първичността на скелета спрямо строежа на 
църквата. 

8. Състояние на костния материал (скеле-
тите № 95 и № 79 и други) след втората 
поправка на църквата. Налице са редица данни, 
засвидетелствуващи втора, но не и последна 
поправка на църквата. По време на тази 
поправка, настъпила вероятно след насилст-
вено увреждане на християнския храм, подът 
на църквата е бил преустроен. Навярно преди 
възстановяването са издълбани и някои ями в 
олтара на наоса. Тогава е извадена и 
северната част на укрепителната дъговидна 
стена покрай абсидата и са пострадали някои 
скелети, като например № 79. Тук ще припом-
ня и странното разположение на този скелет, 
частично застъпен от олтарната преграда, 
факт, който също показва първичността на 
скелета спрямо строежа на църквата. 

Заключение 

Направеният дотук критичен анализ, както 
и обективното изложение на етапите на 
строителство предимно в олтара, категорично 
показват несъстоятелността на становището, 
че скелет № 95 или № 79 (след префасониране) 
принадлежат на трупове, погребани през Въз-
раждането в олтара на „Св. Петка Самард-
жийска". 

Безпристрастното анализиране на данните 
показва, че да се поддържа становището за 
тайно препогребване на български въстаници, 
което е наложило да се разбива основата на 
църква и да се копае „скришно" част от гроб 
извън олтара, и то при наличието на достатъч-
но място зад иконостаса, без при това да се 
оскверни пространството пред светите двери, е 
ненужно и безсмислено дело. 

Несъобразяването с изнесените очевидни и 
неоспорими факти означава едностранчиво 
предрешаване на въпроса и явно е лишено от 
всякаква научна стойност. 
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Обр. 22. План и надлъжен разрез на църквата „Св. 
Петка Самарджийска". Чертеж на арх. Бобчев. 

Обр. 23. Гроб № 3 под югоизточния ъгъл на църквата 
„Св. Петка Самарджийска" — арх. Бояджиев. 
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Бележки от Николай Хайтов по Становището 
на ст.н. с. I ст. арх. Стефан Бояджиев 

от 15.ІІІ.1986 г. 

Становището на арх. Ст. Бояджиев започва 
с критичен анализ на документацията на арх. 
С. Бобчев, и по-точно — на скиците му от 1 и 
12 юни 1956 г. 

Първото, което оспорва той в тези скици, е, 
че в тях „не е спазена никаква мащабност". 
Бояджиев се мотивира с това, че „размерите на 
каменните блокове с по-големи стойности (на 
абсидната основа) са представени като по-
малки от тези, които имат по-големи числени 
стойности" (с. 4). Арх. Бояджиев не е посочил 
за кои именно блокове става дума, но явно 
това са камъните от първата, най-горната 
редица на абсидната основа, означена в 
скицата на Бобчев с дата 12 юни 1956 г. заедно 
със своите дължини, а на две места, и с 
ширини. Всеки може да се увери от приложе-
ната към Становището на Бояджиев скица на 
Бобчев от 12 юни, че нито един от блоковете с 
по-малки размери в чертежа не е по-голям от 
блоковете с по-големи размери. Пък даже да 
имаше подобен случай, това не би имало 
никакво значение, след като размерите на всеки 
блок са означени. Как е възможно арх. 
Бояджиев да не е разбрал, че не може (а и не е 
необходимо) всеки от стотината камъни, нане-
сени в скиците на Бобчев, да бъде в мащаб? 

Второто възражение на Бояджиев е, че 
погребалната ниша в абсидната основа, където 
са били разкрити през 1956 г. долните 
крайници на скелет № 95, наричана от него 
„дупката", била показана в скиците на Бобчев 
„във вид на заоблен отвор". Това според него 
противоречало на снимката на въпросната 
дупка, която сам Бояджиев е правил през 
1972 г., където „въпросната дупка няма 
заоблени очертания" (с. 183). 

Бояджиев трябваше да съобрази, че арх. 
Бобчев е скицирал погребалната ниша (дупка-
та) още на 1 юни, на другия ден след 
разкриването на скелет № 95, и никой сега не 
може да твърди, че тя не е изглеждала именно 
така, както я е „нарисувал" той. Нима е 
изключено в двата й горни ъгли да е имало 
налепи от влажна пръст, които да са й 
придавали сводеста форма? През 1972 г. при 
подготовката на абсидната основа за рестав-
риране тези налепи очевидно са били по-
чистени и дупката се откроява на направените 
по туй време снимки с четириъгълната си 
форма. И защо арх. Бояджиев придава такова 
фатално значение на формата на нишата след 
като съществуването на нишата (дупката) е 
документирано от самия него на снимките, 
които е направил през 1972 г.? Бояджиев дава и 
размерите на нишата (дупката) — 38/25 ст. 
Даже ако не съществуваха скиците на арх. Боб-
чев (ако не бяха направени или бяха изгубени), 
снимките  на погребалната  ниша,  направени 

през 1956 г. от фотографа на АИМ П. Хлеба-
ров и тези на арх. Бояджиев от 1972 г. са 
напълно достатъчни за нейното документи-
ране. Сам арх. Бояджиев е начертал шест пъти 
погребалната ниша в приложените към своето 
Становище пет скици, с което е показал, че и за 
него съществуването на нишата в абсидната 
основа е несъмнено. 

Възражението на Бояджиев за дупката, че в 
скиците на Бобчев „нито една мярка не 
посочва ширината и височината на отвърстие-
то на дупката" е абсолютно несериозно. Той 
забравя, че скиците са в мащаб и в оригинала 
им с размери 24,50/20,00 ст може всеки 
веднага да установи, че ширината на погре-
балната ниша в чертежа е 25 тт, което се 
равнява на 50 ст, мерена по дъговидната 
основа на банкета. Височината на нишата по 
разгъвката на абсидната основа е 15 тт, което 
се равнява на 30 ст. Ето ви размерите на 
погребалната ниша у Бобчев! А това, че тези 
мерки не съвпадат точно с изчислените от арх. 
Бояджиев 38/25 ст, все още не е гаранция, че 
е прав Бояджиев, а не арх. Бобчев. Да не 
забравяме, че арх. Бояджиев изчисли размерите 
на погребалната ниша по своята снимка от 
1972 г., без да предвиди фотосъкращенията от 
дъговидната форма на абсидната основа! 

Друго обвинение срещу арх. Бобчев е, че 
„точно под „дупката", т. е. плоскодънната 
ниша няма почва''''. Арх. Бояджиев твърди, че 
„тук основите на абсидата се засичат с 
късноантичния зид", което е пълно недоразу-
мение. Но, пита се, ако под погребалната ниша 
преминава античният зид, тогава как са били 
набити трите кола, спадащи в обсега на 
нишата? Върху зида ли са били набивани? 
Самият арх. Бояджиев в своята скица № 37, 
приложена към неговото Становище, е начер-
тал погребалната ниша (дупката) заедно с 
долните крайници на скелет № 95 не върху 
античната стена, а вляво от нея, т. е. точно 
както Бобчев го е начертал в скицата от 12 
юни 1956 г. Защо Бояджиев обвинява Бобчев в 
грешка и противоречи на собствената си скица, 
като твърди, че под плоскодънната ниша 
нямало почва? 

Арх. Бояджиев обвинява своя колега Боб-
чев, че „неправилно определя основния градеж 
на престолния камък като съставен от един 
мергелов блок" и така си противоречал с 
чертежа, поместен като илюстрация на статията 
на Михайлов (от 1961 г.), където основата на 
престола била изобразена като груба 
каменна зидария. Всеки може да се убеди, като 
разгледа Приложения № 2 и 3 към Становище-
то на Бояджиев, че наистина по всички скици 
на Бобчев подпрестолната основа е означена 
като   зидария   и   това   е   точно   така   и   в 
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действителност, защото блокът „мергел" е бил 
обзидан, т. е. вграден, и това също е показано 
ясно на скицата на Бобчев от 1 юни. Когато 
Бобчев е писал, че „основният градеж" на 
подпрестолната основа е „един мергелов 
камък" и това е точно така, защото мергелът 
заема две трети от обема на тази основа. Къде 
е тук противоречието? 

Арх. Бояджиев още на 14 септември 1985 г. 
при обсъждането на моята книга за гроба 
на В. Левски в Секцията по средновековна 
археология се опита да атакува скиците на арх. 
Бобчев и по този повод те бяха изпратени за 
експертиза на група специалисти от Висшия 
институт за архитектура и строителство, които 
с протокол от 25 октомври 1985 г. потвърдиха 
тяхната точност. (Вж. Протокола на коми-
сията.) Арх. Бояджиев можеше да се справи 
поне (Гтози документ, преди отново да подема 
поредния си опит, за да доказва, че скиците на 
Бобчев са погрешни. 

Освен това има нещо във висша степен 
некоректно в поведението на Бояджиев да 
обвинява Бобчев в грешки, когато самият той 
на всяка стъпка в своето Становище (в скиците) 
си прави грешки, непростими даже за един 
студент. 

Вземете твърдението на арх. Бояджиев, че 
„банкетът" при абсидната основа представлява 
„допълнително долепена до нея укрепителна 
основа", т. е. зид. В моите отговори по време 
на дискусията няколко пъти изясних, а и сега 
ще повторя, че изграждането на допълнителен 
зид покрай напуканата абсидна основа, за да я 
стабилизира, т. е. „подпира", е „в техническо и 
конструктивно отношение пълна безсмислица". 
Ако археолози като Овчаров и Джингов не 
знаят това, той като архитект е длъжен да го 
знае. Кой, кога по време на разкопките е 
установил съществуването на „удвоена" до-
пълнителна основа, след като нито в Дневника, 
нито във фотоматериалите е засвидетелству-
вано подобно „съоръжение"? Абсидната осно-
ва не е била нито удвоявана, нито дублирана 
— тя просто в долния си край излиза в стъпка 
напред с около 25^30 ст и това именно е 
нейният долен банкет, който представлява 
комбиниран градеж със забити в земята 
дървени колове (пилоти), стърчащи над из-
равнения терен с около 15 ст. Доказано е това 
и на снимките, доказано е преди всичко и в 
Дневника на разкопките, воден от Г. Джингов, 
където на с. 47 е поместена скица № 19 на 
абсидната основа и нейната дебелина е изрич-
но отбелязана, — 85 ст. Известно е, че 
ширината на абсидната основа при първия 
ред камъни (горе) е 60 ст, така че уширението 
(долу) на абсидната основа е явно 25 ст. 

ОТ скица № 19 се вижда още, че дебелината 
на абсидната основа в най-долния си край е все 
85 ст, т. е. тя е равномерно дебела, а в скица 
обр. 19 на Бояджиев банкетът (уширението) на 
абсидната основа в южния си край постепенно 
„изтънява" към север, а в южната половина 
няма никакъв банкет, т. е. уширение. Ако друго 
Бояджиев не е видял, трябваше да види поне 

собствената си снимка на южната половина на 
абсидната основа, правена през 1972 г., където 
се вижда, че уширението в южния край на 
абсидната основа е равномерно и започва 
направо от първата редица камъни (с. 187). 

На обр. 36 в разрез Бояджиев е означил 
допълнителния зид, с който била уж подпряна 
абсидната основа върху тънък слой от пръст, 
под който се намира скелет № 95. Така е 
означен скелетът и в обр. 38, без авторът на 
тези две скици да се съобрази с факта, че нито 
в Дневника на разкопките, нито у Бобчев, нито 
където и да било на друго място няма данни 
над скелет № 95 да е бил разкриван зид. 
Подобен произвол е недопустим даже за 
дилетанти, а камо ли за старши научни сътруд-
ници I степен, като арх. Бояджиев. 

Същият произвол си е позволил Бояджиев и 
при начертаването на макета (с. 187), където 
абсидния зид (в десния край на чертежа) лежи 
върху слой от пръст, а не върху античната 
стена, както се вижда от снимките на самия 
Бояджиев, правени през 1972 г. (вж. обр."41 и 47 
от неговото приложение към Становището му). 

Веднъж, на 14 септеври 1985 г., Бояджиев 
излезе с грешни свои скици, за да обори 
арх. Бобчев, след това на обсъждането в БАН 
на 10 февруари 1986 г. той призна, че тези 
негови скици са грешни и си ги изтегли (вж. 
Стенограмата), а сега представя поправените 
скици с още по-големи грешки, което ни кара 
да мислим, че да се спори с арх. Бояджиев — 
при крайно ниското равнище на неговите 
познания за устройството на абсидната основа 
на църквата „Св. Петка Самарджийска", е 
губене на време. 

Ще обсъдя само няколко от неговите по-
главни доводи в подкрепа на становището му, 
че скелет № 95 не може да е на Левски. Един от 
тези доводи е, че дясната бедрена кост на 
скелета не лежи върху дупката от кол, 
разположена край и под тази кост, както 
е твърдял експертът д-р Разбойников. Искам 
да отбележа, че това го твърди не само д-р 
Разбойников, но се твърди и в експертизата на 
специалистите от Научния институт по крими-
налистика и криминология при МВР. Но аз 
мисля, че при разискването на този въпрос 
може да не се позоваваме на когото и да било, 
след като разполагаме със снимка на скелет 
№ 95 заедно с въпросната дупка (обр. 25). Ясно 
очертани са на снимката както дясната бедрена 
кост, така и спорната дупка — остава всеки да 
вземе пергел и сам да установи дали костта е 
над дупката или край нея. Ако пергелът е в 
изправност, дясната бедрена кост ще се окаже 
над дупката и ще покрие поне едната четвър-
тина от северната й част. Това не може да 
означава нищо друго, освен че скелет № 95 е от 
погребение, извършено след построяването на 
„Св. Петка" и след изгниването на коловете. 

Бояджиев твърди, и то с голям апломб, 
между другото, че в „цялата строителна 
практика на Балканите през античността и в 
Средновековието толкова дебели колове (10 ст 
в диаметър) не са използувани за заздравяване 
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на почвата. И по този повод предлагам един 
експеримент: знае се, че бедрената кост над 
коляното на мъж над 25 години се движи 
между 32—36 тт дебелина. Всеки би могъл да 
измери на снимка обр. 26, приложена към 
Становището на Бояджиев, дебелината, която 
се вмества поне 3 пъти по диаметъра на 
дупката, че въпросната дупка е поне 20 ст, 
което е два пъти повече от 10 ст. Така че 
познанията на Бояджиев за строителната 
практика на Балканите явно не са на особено 
високо равнище. 

Второ, арх. Бояджиев твърди, че ако скелет 
№ 95 не е бил сварен по време на строежа, 
дупките край долните му крайници „копае-
щият би /ги/ стъпкал" и те не биха се появили 
в петте различни фотографии, направени 
през 1956 г .  Но там е работата, че те 
наистина се появяват и в петте различни 
фотографии. Сам Бояджиев е приложил към 
своето Становище снимка обр. 29 и 30 на 
скелет № 95, където дупките наистина ги няма. 
На снимка образец 29 всеки може да установи, 
че вдясно от дясното бедро дупка няма. Тя е 
затъпкана и все още не е разкрита, а на снимка 
обр. 31 все така ясно личи, че дупката отдясно 
на дясната бедрена кост, макар да проличава, е 
все още затъпкана, както е затъпкана и дупката 
между двете бедрени кости. 

При това положение храбрите изявления на 
Бояджиев, че дупките край долните крайници 
не са били затъпкани, са вече проява не на 
храброст, а на излишна дързост и несъобрази-
телност. 

Трето. Подобен характер има и твърдение-
то на Бояджиев, което гласи: „Имаме сведения 
за пораженията, нанесени при копаенето на 
основите на абсидата, когато са били счупени 
подколенните кости на скелет № 95." 

Ще припомня по този случай изказването 
на Джингов на 12. II. 1986 г., което гласи: „Ние 
не сме откривали костите от долната част на 
краката, от коленете до пръстите" (Стено-
грамата). 

Щом подколенните кости не са били 
откривани изобщо, тогава на какво основание 
Бояджиев ни уверява, че те са били „счупени"? 

Четвърто. Видяхме, че арх. Бояджиев 
признава съществуването на дупката и, че в нея 
са били разкрити долните крайници на скелет 
№ 95 (макар и до коленете). Но той обяснява 
произхода на нишата с това, че копаещите 
основите от пиетет към костите на покойника, 
„са се погрижили да преместят онази част от 
долните крайници", които оставали в обсега на 
абсидната основа. Това означава, че те са 
изградили специална ниша, за да запазят 
бедрените кости (явно подколенните не са 
успели достатъчно да ги заинтригуват). Да се 
лансират такива неща като научна хипотеза е 
просто несериозно. 

На всичкото отгоре сам Бояджиев ни 
поднася в своето Становище факти, които 
съвсем определено ни насочват към датиране-
то на погребението, свързано със скелет № 95 
след, и то далече след строежа на църквата. Ето 

ги тези факти. Бояджиев ни уверява, че цяло 
сграда (църквата „Се. Петка" е била вкопа 
около 0,80 ст от тухления под на същата. I 
нататък  арх.   Бояджиев  отново  повтаря, 
„сградата била снижена с около 65 ст" и, че „ 
малко   повече   „около   10—15   ст   са   били 
снижени изкопите за основите" и даже под-
крепя това с приложение обр. 40, т. е.   една 
своя скица,  на  която  той  е  начертал  това 
положение. 

И тъй, изкопите за основи са достигнали 
около 80 ст дълбочина при повсеместното 
снижение на сградата или по втория вариант 
на това твърдение — 65 плюс 10—15 ст е 
равно на 75—80 ст. 

Че наистина строежът на църквата „Св. Пет-
ка Самарджийска" е започнал върху разчисте-
на площадка, т. е. на 85 ст от тухлената 
настилка на олтара, това бе доказано на 
обсъждането в БАН от реставратора на 
църквата арх. Н. Мушанов с безспорни доводи. 
Арх. Бояджиев възприе тези доводи и сега ги 
лансира като свои, но не в това е работата: по-
важен е фактът, че строителната площадка е 
била разчистена „повсеместно" на дълбочина 
85, нека да са и 80 ст от тухлената настилка 
на олтара. Но ако това е така — а то е 
безспорно, пита се тогава, как е могъл да 
оцелее скелет № 95, който е намерен на 
дълбочина (според Дневника на разкопките) 
само на 75 ст от тухлената настилка на 
олтара? Хайде едни бедрени кости лесно се 
„преместват" (прави им се мост), но един 
скелет има над 220 кости и костици, как са се 
запазили те? Може би са били „демонтирани" 
и след това отново подредени? 

Не се съмнявам, че арх. Бояджиев може да 
измисли отговор и на този въпрос, но каквото 
и да отговори, здравомислието ни води към 
един-единствен извод: ако скелет № 95 е бил 
сварен по време на строежа, от него нямаше да 
остане нито една костица. 

И все пак, трябва да се благодари за 
Становището на арх. Бояджиев, което покрай 
многото абсурди ни дава няколко извънредно 
важни довода, за да приемем, че скелет № 95 е 
по-късен от строежа на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" и, разбира се, че може да е на 
Васил Левски. 

Кратък обзор върху Становищата 
за дупката (погребалната ниша) на АИМ 

и неговите пълномощници 

Проф. Стамен Михайлов: 
„Никаква ниша не съществува, а просто — 

неправилно нивелиране на основите" (изказва-
не пред Секцията по средновековна археология 
— 14. IX. 1985 г., вж. Стенограмата). 

Арх. Ст. Бояджиев: 
„Дядо Бобчев си прави тука тунел. Измисля 

си един тунел... Този тунел той си го 
съчинява... Това са паднали камъни, издълба-
ни камъни, които нямат нищо общо с издълба-
ването и оформянето на фурна." (Фурна или 
фурничка арх. Бояджиев нарича погребалната 
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ниша в абсидната основа — вж. Стенограма от 
обсъждането в ССА при АИМ на 14. IX. 
1985 г.) 

Становище на петимата пълномощници на 
АИМ — Д. Овчаров, арх. Ст. Бояджиев, 
Ст. Станилов, М. Станчева и Г. Джингов: 

„В Дневника и в публикация (на Михайлов 
от 1961 г.) за такава дупка не се споменава. Тя 
не личи и на снимките, правени по време на 
разкопките... Няма никакви данни за каквито 
и да било вдлъбнатини в късноантичната стена 
и в абсидната основа..., дълбоко изрязана 
сводеста ниша в основата на абсидния зид е 
произволна." (Становище на петимата от 
10.11. 1986 г.) 

Ст. н. с. Димитър Овчаров: 
„.. .щом като Джингов, на когото ние 

вярваме, не е отбелязал дупка в зида, следова-
телно дупка няма. Но на фотосите излиза една 
дупка. Да разгледаме тази дупка! (Разглежда 
снимката на абсидната основа, правена от арх. 
Бояджиев през 1972 г.) Тази дупка... това не е 
хралупа... тя има очертания четвъртити, 
продълговати и прилича — това го говоря, 
понеже съм я видял, прилича на дупка на 
изваден камък... Следователно тази дупка за 
нас е много неясна. Ние я вземаме така, както 
е дадена 1972 г. (на снимката) — ширина 38 ст, 
височина — 25 ст и дълбочина средно 20 ст, 
плюс-минус 3 ст (Стенограма). 

.. .Не се отказваме от тази дупка, там 
действително има дупка, в която е махнат 
камъкът над краката, за да се рови навътре". 
(Стенограма) 

Ст.н.с. арх. Ст. Бояджиев: 
„Дупката е в стената на абсидата... Това е 

дупка, която аз съм фотографирал. Краката са 
вкарани до тяхното счупване до коленете." 
(Стенограма от 27. II. 1986 г.) 

„Тази дупка е в обсега на абсидната 
стена... За дупката аз няма да се доверявам на 
Джингов. Аз се доверявам на фотоматериа-
лите." (Стенограма от 27. II. 1986 г.) 

Ст.н.с. Георги Джингов: 
„Аз поддържам становището, че дупка 

няма, няма подколенни кости, независимо, че 
Бобчев ги е нарисувал в една фурничка или 
както щете (я наречете) и че е сложил вътре 
костите и стъпалата и т. н. Аз и сега стоя на 
становището, че няма дупка." „Дупка на 
снимките (от 1956 г.) няма." (Стенограма от 
10. II. 1986 г.) 

Ръководството на АИМ (акад. Д. Ангелов и 
н. с. Д. Гергова): 

„АИМ (Археологическият институт с му-
зей) стои категорично на становището, че 
дупка, издълбана допълнително в стената (на 
абсидната основа), с цел да се вкара в нея 
покойникът, няма." („Паметна бележка" от 6 
юни 1986 г., подписана от директора на АИМ 
акад. Д. Ангелов, Д. Гергова и скрепена с 
печата на  АИМ.) 

Николай Хайтов 10 
ноември 1986 г. 

Становище на арх. Никола Мушанов, н. с. в 
Националния институт за паметниците на културата, 

участвувал като експерт в обсъждането, 
проведено в БАН на 10, 12 и 27 февруари 1986 г., 

по археологическите данни от разкопките на 
църквата „Св. Петка Самарджийска" от 1956 г. 

По първия основен въпрос, поставен на 
дискусията: 

— Какво е било състоянието на намерените 
при разкопките скелети и какво е било 
разположението им спрямо архитектурните 
елементи в олтара? 

За да се постигне възможно най-близка до 
истината възстановка на ситуацията, разкрива-
ла се на етапи по време на археологическите 
разкопки в олтара на църквата в дните от 
25 май до 13 юни 1956 г., необходимо е да 
бъдат установени по безспорен начин основ- 

ните репери на реконструираната архитектурна 
среда, съдържащи се в градежа на абсидната 
стена и нейната основа, както и в някои 
специфични особености на строителния терен в 
олтара. 

При положение, че интересуващите ни 
данни не могат да бъдат получени директно, 
тъй като при реставрацията на църквата 
основата на абсидата й е била застъпена от 
нова укрепваща стоманобетонна конструкция, 
единствената възможност за тяхното възстано-
вяване е да се приложи методът на сравнител- 
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но—диференциалния анализ към включените в 
документалната част материали: Дневник на 
разкопките на църквата „Св. Петка Самард-
жийска", воден от Георги Джингов (Архив — 
АИМ), Скицник № 5 на доц. арх. Сава Бобчев 
(съхраняван от наследниците му), фотодоку-
ментацията, направена по време на разкопките 
от фотографа на АИМ Никола Хлебаров 
(фотоархив АИМ), снимките от документация-
та на реставрацията на църквата, правени от 
реставратора арх. Никола Мушанов и фото-
графа на НИПК Никола Даскалов (архив 
НИПК), както и снимковия материал от 
личния архив на арх. Стефан Бояджиев. 1. 
Дневник на разкопките, воден от Г. Джингов 

Данните, които Дневникът може да предо-
стави за възстановката на архитектурно-строи-
телната среда в зоната на погребението на 
скелет № 95, са крайно оскъдни — отнасят се 
до вида на настилките в олтара, градежа на 
олтарния камък и неговата основа, споменава 
се наличието на „стъпалото", без да са 
посочени начинът на изграждането и место-
положението му в абсидното пространство; 
отбелязани са разкриването на късноантичния 
зид, разчистването на основата на абсидната 
стена и откриването на дупки от фундиране, 
без описание и подробности за тяхното 
естество като елементи на градежа. Остава 
впечатлението, че водещият Дневника не се е 
смятал за задължен и компетентен да отразява 
архитектурно-строителната ситуация в олтара, 
тъй като за това, съгласно заповедта на 
директора на АИМ, е бил отговорен арх. 
С. Бобчев. По тази причина данните от 
Дневника на разкопките, отнасящи се до 
въпроса за архитектурно-строителната среда, 
могат да имат само второстепенно значение. 

Като първоизточник на информация в това 
отношение трябва да се анализира документа-
цията по архитектурното заснемане на доц. 
арх. С. Бобчев, включена в Скицник № 5. 

2. Скицник № 5 на арх. С. Бобчев 
По време на дискусията графичните материали 
от Скицника бяха наричани от някои 
„чертежи" (арх. Ст. Бояджиев) и в качеството 
им на такива бяха окачествени като несъстоя-
телни, поради това, че „не е спазена никаква 
мащабност", че „съществува пълно размина-
ване" между плановото очертание (дъговидния 
план на „банкета") и „лицевото изображение" 
(разположеното над него лице на абсидната 
основа), както и поради други „неточности". 
Определено се провокира въпросът за 
естеството на материалите, включени в 
Скицник № 5 

Начинът, по който са нанасяни графичните 
изображения в Скицника — на ръка с молив, 
говори достатъчно категорично за тяхното 
естество на полеви скици, изготвени по време 
на разкопките на самия обект. В такъв случай 
всеки специалист би окачествил като неаде-
кватно изискването за мащабна прецизност и 
съгласуваност в проекциите. 

Що се отнася до някои детайли в скиците, 
изобразяващи определени ситуации, посочени 
от критиците като „абсурдни", необходимо е 
да се изтъкнат някои особености в метода на 
заснемане на арх. С. Бобчев. По данни от 
Дневника на разкопките, той прави на четири 
пъти заснемане на разкритите части в олтара: 
на 25 и 28 май, когато заснема настилките на 
двете равнища, на 1 юни — когато се извършва 
„архитектурно" заснемане на абсидата и 
олтарния камък, и накрая — на 12 юни. 
Скицата на с. П е с  дата 1. VI. 1956 г., и би 
трябвало да отрази състоянието на разкопките 
в олтара на тази дата. В действителност обаче 
на скицата се виждат нанесени елементи на 
градежа на абсидната основа и намиращият се 
под нея късноантичен зид, разкрити по-късно, в 
дните между 8 юни и 11 юни (според Дневни-
ка). Става ясно, че арх. С. Бобчев е започнал 
скицата си на 1 юни и е продължил последова-
телно да нанася в нея данните от етапното 
разкриване на обекта. В началото той приема 
да изобрази ситуацията в план и разрез, 
представляващ вертикално сечение на проек-
ционна равнина, минаваща по южната страна 
на олтарната трапеза и после по оста на 
абсидата. Подробно са нанесени всички детай-
ли от градежа на абсидната стена, точно е 
отразено и стъпването й върху късноантичния 
зид. Впоследствие обаче, във връзка с разкри-
ването на скелет № 95, се налага необходи-
мостта от детайлно заснемане градежа на 
абсидната основа в зоната на погребението, 
която лежи в северната част на олтара, 
следователно зад линията на проекционната 
равнина. За да си спести изготвянето на цяла 
нова скица, арх. С. Бобчев нанася данните от 
това място в разреза в скицата на с. 17, като 
изтрива част от нея — ивицата, означена като 
зидария, попълваща междината под абсидната 
основа и късноантичния зид. За доказателство, 
че това е станало така, обръщаме внимание и 
върху начина на изобразяване на скелет № 95 
—също от южната страна на олтарната трапе-
за, вместо от северната. Именно този своеоб-
разен похват на ахр. С. Бобчев въвежда в 
заблуждение арх. Ст. Бояджиев и му дава 
основание да твърди, че е „абсурдно изображе-
нието на „набитите" колове в издълбаната 
дупка в абсидната основа. Съвсем естествено е, 
че забиването на кол в дупка, висока колкото 
самия кол, е наистина невъзможно." (Вж. 
Становище на Ст. Бояджиев.) Във връзка с 
това би трябвало да се изтъкне едно съществе-
но обстоятелство, понятно за всеки архитект, 
занимавал се с архитектурно заснемане на 
старините, а именно това, че графичното 
отразяване на един архитектурен обект не е 
механична дейност, подобна на фотодокумен-
тирането, а мисловен сътворчески процес, 
осъществяващ „професионалния" контакт 
между древния строител и съвременния про-
учвател, поставил си за цел да „разгадае" 
сложния комплекс от въпроси, засягащи специ-
фиката на една отминала архитектурно-строи- 
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телна традиция. Скиците в полевия скицник на 
архитекта са адекватен израз на този сътворче-
ски процес, при който се поставят въпроси и се 
търсят отговори. Нанасяните в скицника изо-
бражения имат освен естеството на обективна 
графична фиксация на определена ситуация 
още и значението на известна субективна 
интерпретация върху някои неизяснени, най-
често обективно трудно установими моменти в 
обекта, които проучвателят „загатва" като 
моменти за „домисляне". От тази гледна точка 
полевият скицник на архитекта не се вмества 
в нормативните рамки на техническото чертане 
и не е ангажиран от тях. Той отразява 
интимния творчески свят на проучвателя, 
който в условен „шифър" (различен и индиви-
дуален за всеки изследовател) отбелязва кон-
кретните данни и съжденията си върху тях и 
поради това не е предназначен да бъде 
разшифрован от други, освен от водещия го 
проучвател, още по-малко да бъде подложен 
на своеволни и недобронамерени тълкувания. 

И ако ние сега, в името на една голяма 
истина, си позволяваме да „обследваме" Скиц-
ника на доц. арх. С. Бобчев, предоставен ни 
посмъртно, трябва да осъзнаем, че поемаме 
бремето на една морална отговорност, налага-
ща ни се от професионалната и човешка етика. 

Поставя се въпросът за достоверността на 
скиците от архитектурното заснемане на доц. 
арх. С. Бобчев. Допълвам: при една категорич-
на уговорка — да се преценяват тяхната 
обективност и фактологична точност по отно-
шение архитектурните елементи (в случая инте-
ресуващите ни: абсидна стена, нейната основа, 
късноантичния зид, олтарна трапеза, подови 
настилки и нива), влизащи в обсега на 
поставената му задача за архитектурно засне-
мане на обекта. Тази постановка изключва 
задължението да се фиксират графично архео-
логическите находки: предмети, погребения и 
скелети в тях, разкривани от археолога-раз-
копвач по време на разкопките и обстойно 
описвани в Дневника (изключение прави граде-
жът на зиданите гробове). Подобно изискване 
не е било поставяно пред арх. С. Бобчев и от 
ръководителя на разкопките Ст. Михайлов. 
Нещо повече, в чертежите, изготвени от самия 
С. Бобчев за публикацията на Ст. Михайлов от 
1962 г., върху археологическите проучвания в 
църквата, скелетите, открити при разкопките, 
не са отразени. От това следва, че и самият 
автор не е счел за необходимо тяхното 
отбелязване. 

И все пак и в двете скици на с. 14 и 17 от 
Скицника скелет № 95 е изобразен. Начинът, по 
който е „изрисуван" скелетът, и разположение-
то му в архитектурната среда дават повод на 
критики и нападки от страна на опонентите на 
арх. С. Бобчев и на неговата теза за отъж-
дествяването на този скелет с костите на 
Васил Левски. Истина е, че рисунката на 
скелета показва несъответствие с известните 
факти: дължина 160—190 ст (а дължината не е 
могла да бъде измерена, тъй като скелетът не е 

бил цялостно разкрит); застъпване от основата 
на абсидата — 140—150 ст (вместо 100 ст по 
Дневника) и т. н. В двете скици ясно личи, че 
първоначално скелетът е бил изобразен при 
едно разположение спрямо основата, впослед-
ствие изображението е било изтрито и отново 
нанесено в скицата, но вече в различно положе-
ние. Тази „операция" се тълкува от някои като 
опит за „дотъкмяване" на фактологията към 
приетата теза. Какво друго обяснение би 
могло да се приеме? По всяка вероятност арх. 
С. Бобчев е нанесъл скелет № 95 в скиците си 
допълнително и именно по тази причина е 
проявил колебливост и неувереност. От друга 
страна прави впечатление, че на скицата на с. 
17 скелетът е изобразен в разрез от дясната, 
южната страна на олтарната трапеза, докато в 
горната част на листа, при изобразяването му 
в плана, той е показан от лявата страна, при 
това в самия горен край на листа при явен 
недостиг на място. Тези особености в графич-
ното представяне на скелет № 95 ни дават 
основание да приемем, че арх. С. Бобчев 
първоначално не е имал намерение да нанася 
скелета в скиците си и, че това решение той 
взема по-късно, когато и го „вписва" допълни-
телно в заснемането си. Логично е първоначал-
но той да не се е интересувал от погребението. 
Това не е било негово задължение, с графично-
то документиране на скелета е била натоваре-
на художничката на музея. Тогава, кое налага 
появата на скелета в скиците на архитектурно-
то заснемане и кога е станало това? Като 
припомням казаното за естеството на полевите 
скици и съществуващия при тях елемент на 
субективна интерпретация, намирам основание 
да приема появата на скелетното изображение 
със съпътствуващия го надпис: „Васил Левски 
почива тук" тогава, когато в неговото съзнание 
започва да рефлектира тезата, лансирана от 
проф. Гяуров за евентуалното погребение на 
Апостола в олтара на църквата, към която той, 
като участник в разкопките, не е могъл да 
остане непричастен. И той прави опит за 
възстановка на ситуацията около погребението 
на скелет № 95. По тази причина при оценката 
на графичната документация на арх. С. Бобчев 
не трябва да поставяме ударението върху 
скелет № 95, а да преценяваме нейната 
достоверност най-вече по отношение заснетите 
конкретни данни от архитектурната обста-
новка. 

Сравнително-диференциален анализ на 
архитектурното заснемане 

на арх. С. Бобчев, отразено в скиците на 
с. 14 и 17 на Скицник № 5 

Степента на достоверност на архитектур-
ното заснемане и неговата стойност като 
източник на обективна информация за ситуа-
цията в олтара по време на разкопките през 
1956 г. трябва да се преценяват чрез съпоставя-
нето на всеки отделен характерен детайл от 
заснемането с останалия документален мате-
риал — Дневника на разкопките и сборната 
фотодокументация 1956/1972/1974 г. 

451 



Да разгледаме отделните детайли по реда 
на тяхното разкриване: 

1. Подовите нива на настилките в олтара 
В скицата на с. 14 (от 1. IV ) отстоянието 

между късния дъсчен под и настилката от 
тухли е котирано — 42 ст. Като се извади 
междинното отстояние между горния край на 
дюшемето и лежащата отдолу каменна настил-
ка, което е котирано от арх. С. Бобчев — 17 
ст, ще се получи мярка — 25 ст. 

2. Олтарният камък (престола) 
Данните за основния градеж на престолния 

камък от Дневника са следните: „изграден от 
турски тухли и измазан с розов хоросан, лежи 
върху монолитен камък", „грубо одялан", с 
размери 65/65 ст и височина 40 ст. В скицата 
на с. 14 описаният градеж е изобразен с 
подробности, хоросановата мазилка е уточне-
на като „червен льок", а естеството на 
монолитния камък — като „мергел-блок". 
Посочени са размерите му — 70 ст по най-
дългата страна с удължение на изток и 
височина — 45 ст. При това пълно покритие 
между посочените от разкопвача и архитекта 
данни за основата на престола — като 
„монолитен камък", не може да се приема за 
мотивирано и приемливо твърдението на арх. 
Ст. Бояджиев, че „действително тази основа е 
била от груба каменна зидария" (вж. Стано-
вище). Неговата неправдоподобност е доказа-
на от наличната фотодокументация. 

3. Тухленият банкет (стъпалото) 
В Дневника стъпалото се споменава два 

пъти, но без описание за градежа и местополо-
жението му — на 30 май, когато е записано: 
„под стъпалото на дълбочина до 55 ст от 
тухления под на олтара се виждат дребни 
парчета от разбит череп в куп" и на 8 юни — с 
отметка в Дневника: „извади се стъпалото и се 
разчисти пръстта под същото". Арх. С. Бобчев 
заснема стъпалото и го нанася в скицата си от 
1. VI; в разреза — като съставено от три реда 
тънки тухли с ширина 25 ст, с широки 
междинни фуги, и в плана — като „банкет от 
тухли", който минава покрай стената на 
абсидата в нейната северна половина и частич-
но от южната. Под банкета (стъпалото) 
теренът е обозначен с отметка „пръст", което 
съответствува на констатацията в Дневника. 
От съществено значение е да се отбележи 
обстоятелството, че в скицата на арх. С. Боб-
чев тухленият банкет се намира под нивото на 
тухления под и съответствува на трите тухлени 
реда от цокъла на олтарния престол, докато в 
представения от арх. Ст. Бояджиев чертеж 
(обр. 38) банкетът-стъпало е начертан над 
същото ниво и в разместено по отношение 
престолния цокъл положение. Архивните сним-
ки, фиксирали тази ситуация, доказват правди-
востта на заснемането на арх. С. Бобчев и 
грубата неточност в чертежа на опонента му. В 
същия чертеж арх. Ст. Бояджиев изобразява 
под тухления банкет градеж, който в текста на 
становището му е определен като „допълни-
телно долепена" до кръглата стена на абсидата 

„укрепителна основа". Върху този момент ще 
се спрем по-обстойно. 

Т. нар. укрепителна стена възниква като 
предполагаем елемент на основата в олтара по 
време на дискусията и нейното съществувание 
се поддържа от представителите на АИМ и 
арх. Ст. Бояджиев. Тя се „появи" като 
обяснение на разкрития при разкопките и 
документиран от снимките и скицата от 12. VI 
на арх. С. Бобчев „фрагмент" от каменна 
зидария, изградена по протежение на южната 
половина на абсидната стена върху горната 
повърхност на късноантичния зид. Изказа се 
предположението, че нейният градеж се е 
наложил след появата на пукнатини в стената, 
вследствие слягането на абсидната основа — 
като допълнителен укрепващ фундамент. След 
като в Дневника, в материалите от заснемане-
то и в архивната фотодокументация не се 
откриха доказателства за нейното съществува-
ние, арх. Ст. Бояджиев възприе тезата за 
късните преправки в църквата и в олтара, 
когато е била „извадена и северната част на 
укрепителната дъговидна стена покрай абсида-
та". (Вж. Становище на Ст. Бояджиев.) Ако 
въпросът за смисъла на една подобна операция 
— да се „извади" една зидана основа с 
дълбочина 1,10т(по мащаба на чертежа на 
арх. Бояджиев), вече поставя под съмнение 
предложената от колегите от АИМ теза, то 
обяснението за укрепващата функция на 
допълнителната основа я прави напълно не-
състоятелна. От гледище на строителната и 
конструктивната логика не би могло да се 
очаква какъвто и да било укрепващ ефект на 
тази основа, тъй като тя е била само 
„долепена". Не са били открити следи, свиде-
телствуващи за осигуряващи „захапването" 
конструктивни превръзки в зидарията. На 
обяснението за функционална оправданост на 
тази „приобщена" към лицето на абсидната 
стена зидария в нейния южен сектор ще се 
спра при цялостния структурен анализ върху 
градежа на основата. 

4. Основа на абсидната стена 
Данните от архитектурното заснемане на 

нейния градеж могат да бъдат съпоставени 
единствено с архивните снимки, тъй като 
Дневникът на разкопките не съдържа конкрет-
на информация за нея. 

В разреза, представен на скицата от 1. VI, 
основата е заснета в две различни проекционни 
сечения — едното по симетричната ос на 
абсидата и другото — на север от нея в 
мястото на погребението на скелет № 95. 
Както вече беше отбелязано, данните от 
заснемането по двата разреза са наложени при 
нанасянето им върху скицата, което обаче не 
затруднява разчитането им. В сечението по 
оста са отбелязани: зидът на абсидната стена в 
частта му над тухления под с нишата в него, 
зидарията на основата под нея — съставена от 
горен ред каменни блокове със сравнително 
гладко лице и ивица зидария от ломени камъни 
с прослойки от тухли в нея.  Най-отдолу е  
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скицирана „римската стена' — късноантич-
ният зид. Преди наслагването на второто 
сечение и изтриването на първоначалната 
скица на това място е било отразено, че 
зидарията на основата стъпва непосредствено 
върху него. 

Много по-широки са обемът и обхватът на 
графично отразените данни за абсидната 
основа и подосновната зона в скицата на арх. 
С. Бобчев от 12. VI. Последователно, отгоре-
надолу в разгънат фронт, са показани: ивицата 
от абсидната стена, ограничена от тухления 
под и прага на олтарната ниша, с набелязани 
фрагменти от стенописта по нея; горната част 
от основата, върху която лежи стената, 
образувана от поредицата каменни блокове, 
преминаващи от единия до другия край на 
абсидата, като всеки от тях е отразен с 
наподобяване на формата му, котирана е 
неговата дължина, върху някои е отбелязан и 
характерът на лицевата повърхност — „гла-
дък" или „гладко измазан". В дясната южна 
половина на реда, след лежащия непосредстве-
но отдясно на центъра каменен блок, са 
отбелязани камъните от най-горния ред на 
споменатия вече „фрагмент" от „долепена" до 
стената зидария, съответно показани в скицата 
на плана с размерите си и с ширина, равна на 
ширината на тухления банкет (стъпало). След-
ващата по-долна ивица, очертана на скицата-
изглед, е съставена от късове ломени камъни с 
неправилна форма и с разлика във височините, 
което е наложило вмъкването на места в 
зидарията на изравнителен ред от тухли, 
удвоен отчасти с тухлени парчета за попълва-
не. Тухленият ред започва от половината на 
излизащата напред дъгова част на абсидната 
стена в нейния северен сектор и преминава в 
южната, където ясно са очертани с дебел 
контур редица тухли като съставка на зида-
рията от абсидната стена. Тази много точно 
отбелязана от арх. С. Бобчев характерност в 
нейния градеж е от съществено значение при 
търсенето на обяснение за нейната поява. 
Архитектът-проучвател е бил не на ясно с функ-
ционалната същност на този „необясним" за 
представителите на АИМ и арх. Ст. Бояджиев 
зид, като го представя като елемент, конструк-
тивно свързан с основата на абсидата, едновре-
менно граден с нея като стъпаловиден фунда-
мент на стената, стъпващ върху заварения 
късноантичен зид, като целта е била да се 
използува за стъпка на абсидата максимална 
площ от неговата горна повърхност. Една 
съпоставка на този елемент от градежа на 
основата с направените за щастие няколко 
снимки по време на реставрацията на църквата 
през 1972 г. (сн. 12-А) неоспоримо доказва 
отразената от арх. С. Бобчев ситуация. От 
симките се вижда, че тази, считана от някои за 
„фрагмент" зидария, не може да се тълкува 
като остатък от разрушена стена („укрепител-
ната дъговидна стена" при арх. Ст. Бояджиев), 
а е самостоятелен зид, изграден от речни и 
кариерни камъни в два стъпаловидни отстъпа, 

конструктивно свързан в зоната на центъра с 
основната зидария на абсидната стена. Ситуа-
цията е описана и в Дневника на разкопките на 
11 юни: „изкопът край зида се вдълба" (отнася 
се за разкрития късноантичен зид — б. м.). 
„Горният ръб на зида е на 94 ст под кам. 
настилка." (В архитектурното заснемане е 
котирано — 85 ст от тухленият под, или 
85+10 = 95 ст — б. м.) „Дълбочината на изко-
па е 50 ст от горния ръб на зида." (При арх. С. 
Бобчев—47 ст — б. м.) „Част от основата на 
абсидата е споена с по-стария зид, който 
минава под нея." 

ОТ особено значение за възстановката на 
архитектурната среда в зоната на погребението 
на скелет № 95 е анализът на данните в 
очертаната като трета ивица в скицата от 
12. VI. зона от градежа на абсидната основа. В 
дясната й половина тя е ограничена отгоре и 
отдолу от два слоя хоросан, отбелязани 
специално в скицата с надписи и видими на 
снимките. Тази част включва и най-долното, 
последно стъпало на стъпаловидната основа, 
легнало върху римския зид. В левия, горен 
край на ивицата е очертана поредица от четири 
плоски, плочести камъни, при което крайният 
десен образува горния праг на очертаната 
ниша, оформила се при разкриването на скелет 
№ 95. Отляво на нея са посочени неравномерно 
струпани камъни, а от дясната страна — 
зидария от блокаж — компактна маса по-
дребни камъни, споени с голямо количество 
разтвор. Отбелязани са и седем дупки от 
колове на фундирането в северния сектор; 
последните три попадат в нишата и са 
реконструирани в техния обем. Долният край 
на ивицата е очертан като права линия, която 
надясно от нишата определя контура на 
горния ръб на късноантичния зид, а вляво от 
нея — нивото на изкопа при разкриването на 
погребението на това място. Към южната 
половина на олтара изкопното ниво спада под 
горния ръб на римския зид с 48 ст (50 по 
Дневника), за да открие лицето му. Под 
ограничаващата отдолу нишата линия арх. 
С. Бобчев посочва: „пръст", с което ни дава 
основание да приемем, че под нея не може да се 
предполага масивен градеж на основата. 
Много съществена е котата, която фиксира 
дълбочината на тази линия — 85 ст, измерена 
от нивото на тухления под. 

В допълнение на заснемането в изглед на 
градежа на абсидната основа вътре в олтара в 
скицата от 12. VI. ситуацията е изобразена и в 
план. Нанесени са в съответната проекция 
данните от изгледа: диагонално пресичащият 
абсидата късноантичен римски зид и камен-
ните блокове от стъпаловидната основа над 
него, местата на разкритите дупки от фундира-
нето в два реда, шахматно разположени от 
вътрешната страна на контура на абсидната 
стена и отпред, пред нея, където е отбелязано 
— „къси пилоти". Най-същественият елемент в 
скицата е детайлното графично отразяване на 
непосредствената среда около нишата, изкопа- 
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на в мястото на> погребението на скелет № 95. 
Самата ниша е скицирана с условен контур, 
бележещ изкопната яма за разкриването на 
долната половина на скелета в процеса на 
разкопките. Така, както е изобразена, тя се 
вписва с по-голямата част от обема си в 
земната маса на пространството под горното 
тухлено стъпало. В нея са отбелязани две 
дупки от колове — тези, които са били открити 
в определен момент от разкопките преди 
окончателното разчистване на скелета. Точ-
ността, с която е работил арх. С. Бобчев, ни 
изправя пред въпроса: защо не са нанесени в 
скицата разкритите на 13 юни още две дупки 
от фундирането с пилоти при коленните стави 
на скелет № 95 или на него не е била дадена 
възможността да ги види, тъй като още същия 
ден започва засипването на изкопа (вж. Днев-
ника), поради което той не е могъл да ги 
отрази. 

В скицата си той обаче отбелязва: остро-
върх камък, излизащ силно напред пред 
дъговата линия на стената, маркиран със 
забележка „кам.". Зад него, на половин ширина 
на ивицата на банкета (тухленото стъпало) е 
очертана линия в крива, успоредна на абсидна-
та дъга, над която е отбелязано — „мазилка". 
В дясната страна на маркирания камък е 
очертана още една дупка от пилот. Съпостав-
ката на плана и изгледа на скицата убеждава в 
точността на заснемането — изобразените 
елементи от градежа са показани в съгласува-
ност на проекционните изображения. Остава 
необяснимо твърдението на арх. Ст. Бояджиев: 
„несъответствие на този чертеж е, че в план са 
показани две дупки (или колове?), а в изглед — 
три кола." Що се отнася до неговата констата-
ция, за „различия в разположението на „издъл-
баната" дупка за краката" в плана и изгледа, 
тази особеност произтича от това, че в 
плана е скицирана изкопната кухина в пръстта 
под горното тухлено стъпало на 25—30 ст 
пред стената, а в изгледа — разкритата на по-
късен етап ситуация в зоната непосредствено в 
градежа на абсидната основа, в издадената й 
напред най-долна част — банкет. Затова и 
разкритият впоследствие кол не е бил включен 
първоначално в обсега на изкопната ниша, 
очертана в план. Във връзка с това е и спорът, 
който се повдига по отношение очертанията на 
„дупката" в изгледа на скицата на арх. С. Боб-
чев. Арх. Ст. Бояджиев възразява на това, че 
тя е показана при Бобчев „във вид на заоблен 
отвор", което според него е в разрез със 
снимките на това място. Според нас този спор 
е елементарен и несъществен, защото, както 
вече изтъкнахме, от една страна арх. С. Бобчев 
очертава изкопната кухина, при която се 
предполага, че в горните ъгли са се запазили 
налепите от пръстта (сн. 41-А) и от друга, 
тя представлява неоформена кухина в немасив-
ния градеж на абсидната основа в нейната 
изпъкнала дъговидна северна част; тя е оградена 
от „плуващи" камъни, какъвто е напреко 
положеният камък („кам.") отляво и блокажът 
на надзида върху римската стена — отдясно. 

Насищането с детайлна информация — в 
графическа фиксация и текстово обозначение 
(„кам.", „мазилка") на непосредствената среда 
около мястото на долните крайници на скелет 
№ 95 под основата на абсидната стена, говори 
категорично за подчертания интерес на арх. С. 
Бобчев към този дискусионен момент от 
архитектурно-строителната ситуация в олтара 
по време на разкопките. По тази причина той 
допълва скицата си от 1. VI (с. 17) с допъл-
нително изобразяване в сечение на градежа на 
основата в това място и го нанася върху 
първоначалната си скица на разреза по оста на 
абсидата. От него става ясно, че кривата 
линия, обозначена с „мазилка" в плана от 
скицата на 12. VI, очертава предния контур на 
поредица от плътно наредени един до друг 
плочести камъни, излизащи с предния си ръб 
напред пред очертанието на дъговата част на 
абсидата в нейната северна половина. Горната 
повърхност на образувания по този начин 
отстъп — банкет, е била обмазана с „мазилка", 
по-точно с обмазка, получила се при попадане 
на строителен разтвор върху нея по време на 
зидането на основата. В скицата-разрез е 
показан в сечение плочестият камък, образу-
ващ козирка над нишата за краката на скелет 
№ 95. Арх. Ст. Бояджиев категорично отрича 
съществуването на подобен елемент в градежа 
на основата. Той твърди, че „без всякакво 
основание Бобчев изобразява над „дупката" 
една „козирка" със силно издължено право-
ъгълно сечение, наподобяващо тухла " (б. м. — 
в действителност на скицата ясно личи разли-
ката в начина, по който са изобразени тухлите 
от стъпалото и плочестият камък над нишата). 
„На фотографиите от 1956 г. — твърди арх. 
Ст. Бояджиев, „такава козирка няма". Само 
една ивица от хоросан и дребни камъчета 
образуват едно леко заоблено издаване около 5 
ст". На друго място в Становището си той се 
коригира и увеличава издаването на 5—10 ст. 
Ако се направи преценка за тази мярка по 
скицираните в мащаб и котирани в ширина — 
25 ст тухли от стъпалото и съпоставянето им с 
разположения под тях плочест камък, може да 
се приеме, че отстъпът е около 12—15 ст пред 
лицето на основата, мярка, която се прибли-
жава до предложената след корекция от арх. 
Ст. Бояджиев. 

Според нас неговото категорично уверение, 
че на снимките не се открива наличието на 
козирка, е несъстоятелно. Напротив, при 
внимателен анализ на снимковия материал във 
всички случаи може да бъде идентифициран 
отстъпът, а в някои — и поредицата от 
плочести камъни. Така в панорамната снимка 
на основата, направена по време на укрепител-
ните и реставрационните работи по църквата 
през 1974 г. (сн. 12-Б), в силен ракурс отдолу 
— след изкопаването на терена и разчиства-
нето на „плуващите" несвързани с основната 
зидария камъни под нея, в левия й край се 
откриват четирите плочести камъка, обозна-
чени от арх. С. Бобчев. При първите два 
камъка на северния край отстъп не личи (най- 
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вероятно предният им стърчащ край е бил 
очукан при подготовката на основата за 
вкарването й в бетонното корито на подовата 
конструкция, като някои от парчетата са били 
използвани за клинове при подпирането (вж. 
парчето между основата на северната полуко-
лона в челото на абсидата и укрепващата я 
стоманена греда). При следващите към цен-
търа два камъка обаче „надвисването" навън 
се чувствува, за което свидетелствува и обстоя-
телството, че на снимката тези два камъка в 
сектора на гроба закриват перспективно изгледа 
на поредицата камъни над тях. Съвсем 
очевидно наличието на плочести камъни над 
нишата и образувалата се над тях плоскост, 
върху която са се закрепили бучици пръст, 
личат на снимка № 6 на с. 79. Не по-малко 
категоричен документ в това отношение е и 
снимката № 1, благодарение на която може 
да се докаже отстъпът въз основа на хвърле-
ната сянка от намиращото се на него малко 
камъче видимо в нейния горен ляв ъгъл. 
Очевидно то лежи върху хоризонтална или 
близка до хоризонтална плоскост. 

Докато установеният в скицата-разрез на-
чин на градеж за основата в мястото на 
погребението с оформянето на банкет чрез 
изнасянето напред с 12—15 ст плочести 
камъни може да се приема за достоверно 
отразен от арх. С. Бобчев, неговият опит за 
реконструкция на системата от фундиращи 
пилоти, поддържащи непосредствено тези ка-
мъни в дълбочина с два укрепващи кола, не е 
единствената възможност, която се предлага 
от наличните данни — разкритите дупки на 
терена. Не трябва да се приема за задължител-
но тези дупки, които очертават от външна 
страна основата в ивицата на тухления банкет, 
да попадат под оформения отстъп. Древната 
техника за укрепване на почвата с пилоти 
предполага набиването на колове и извън 
очертанието на основите, на разстояние до 
20—30 ст. 

Изводи от сравнително-диференциалния 
анализ на архитектурното заснемане 

ОТ направения анализ може да се направи 
следното заключение: 

1. Направеното от доц. арх. С. Бобчев архи 
тектурно заснемане по време на разкопките в 
църквата през май и юни 1956 г., отразено в 
двете скици от   1. VI и 12. VI, които се отнасят 
до  разкритата  ситуация  в  олтара,  съдържа 
всички необходими данни за особеностите на 
градежа на абсидата и олтарния престол над и 
под нивото на оригиналния тухлен под. 

2. Трябва да се приеме, че достоверността 
на включената в заснемането информация е 
проверена и утвърдена чрез направения срав- 
нително-диференциален   анализ   между   нея, 
Дневника на разкопките и архивната фотодо- 
кументация. 

Забележка. По въпроса за точността и 
достоверноста на скиците на арх. С. Бобчев е 

била направена експертиза от група специа-
листи от Висшия институт за архитектура и 
строителство, които с протокол от 25 
октомври 1985 г. потвърждават тяхната под-
робност и точност. (Вж. Протокола на коми-
сията.) 

3. Данните от архитектурното заснемане на 
арх. С. Бобчев могат да се приемат за сигурни 
репери при една идеална реконструкция на 
архитектурната среда във връзка с установя 
ването на разположението на скелет № 95 в 
абсидата и преценка на податките за неговото 
датиране. 

4. Изказаното в Становището на арх. Ст. 
Бояджиев мнение, че: „Във всички посочени 
чертежи изпъкват явни противоречия с налич 
ната фотографична документация и данните от 
полевия Дневник на разкопките", трябва да се 
квалифицира  като крайно субективно и  не 
обосновано. В това всеки би могъл да се убеди 
сам,   като   проучи   събрания   документален 
материал обективно, добросъвестно и добро 
намерено! 

Разположение на намерените при разкопките 
скелети № 95 и № 79 спрямо 

архитектурните елементи в олтара 

Изясняването на този въпрос налага съпо-
ставката на данните, извлечени от наличните 
източници, съдържащи конкретната информа-
ция, която се отнася до разположението на раз-
критите в олтара два скелета. За основен 
документален материал се приемат: Дневникът 
на разкопките, воден от Г. Джингов, и 
комплектът архивни снимки от 1956 г. Към тях 
е необходимо да се причислят и „възстановки-
те по памет", които участниците в археологи-
ческите проучвания на църквата през 1956 г. — 
Г. Джингов и Ст. Михайлов, и колегите им 
„очевидци" — М. Станчева и арх. Ст. Бояд-
жиев, поддържаха в изказванията си по 
въпроса по време на дискусията. 

). Разположение на скелет № 95 
Тъй като най-съществения и ценен доку-

мент, съдържащ данните, които ни интересу-
ват — графичната фиксация на скелета от 
художничката на археологическия музей Вера 
Недкова на 31 юни 1956 г., трябва да се смята 
за „загубен", принудени сме и тук да прило-
жим сравнителния анализ между данните от 
Дневника, фотодокументалните снимки и „въз-
становките по памет". 

Да проследим разчистването на скелета по 
етапи според описанието на Г. Джингов в 
Дневника в паралелен анализ със снимките на 
Н. Хлебаров. 

с. 35. 30 май... „На 100 ст дълбочина под 
кам. настилка, в сев. част на олтара се откри 
нормално погребение. Долната част от скеле-
та, от таза надолу (двата долни крайници) 
лежи под основите на зида. Започна разкрива-
нето му." 

с. 36. 31 май... „Разчисти се скелетът, 
открит в сев. част от олтара в съседство с 
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олтарния камък. Дълбочина — 75 ст от 
тухления под в олтара. Скелетът е излязъл на 
100 ст от зида."  

На същата дата е отбелязано: „направиха 
се фотографически снимки." Ако се сравнят 
намерените архивни фотоси с данните от 
Дневника на тази дата, стига се до констата-
цията, че между тях не се откриват снимки, 
които да отговарят на описанието на ситуа-
цията. 

На всички открити в архива на АИМ 
снимки на Хлебаров скелетът е видим от черепа 
докрая на бедрените кости. Освен това се 
вижда цялостно разчистена основата на абси-
дата след свалянето на стъпалото, от което е 
останала само малка част южно от центъра. 
Снимките отразяват само един етап от процеса 
на разкриване на скелета — крайния етап, след 
който цялата му горна част, от таза нагоре, е 
била раздигната. Същевременно прави впечат-
ление, че водещият Дневника не отбелязва 
изрично към описанието си от 8 юни направата 
на „фотос" на дадената ситуация, нещо което 
стриктно извършва при всички останали слу-
чаи. Това несъответствие между посочената 
дата 31 май за направата на снимките в зоната 
на погребение № 95 и ситуацията във връзка с 
разкриването на скелета, описана на по-
късните дати 7 и 8 юли, поставя под въпрос 
достоверността на документацията до изяс-
няване на противоречивите й страни. Пореди-
цата от снимки, с която сега разполагаме, 
фиксира в последователни кадри процеса на 
разкриване дупките от фундиращите колове — 
така на снимка № 4 на с. 79 те ' още не са 
разчистени и тяхното очертание не личи; на 
снимка № 5 на "с. 79 те вече се очертават 
леко, докато на фотос № 6 на с. 79 дупките 
са маркирани от разкопвача с хартия, от 
което  можем да  съдим за  особената  
в а ж н о с т ,  к о я т о  т ой  е  п р и д а в а л  н а  
разкритата ситуация. Точно за това буди недо-
разумение обстоятелството, че Г. Джингов не 
отбелязва никакви подробности в Дневника по 
този изключително съществен момент от 
разкопките — разкриването на дупките; спестя-
ва си „подробностите" по броя на дупките, тях-
ното местоположение по отношение архитек-
турната среда и костите на скелета, диаметъра 
им, нивото, на което са разкрити горните им 
отверстия — все съществени податки за 
датировката, като се задоволява само с бележ-
ката: „откриват се дупки от фундиране". За 
щастие новооткритата, дълго време обявена за 
изгубена фотодокументация на Хлебаров, пре-
доставя възможност за установяване на така 
важната ситуация. Следващата записка, 
отнасяща се до скелет № 95, е направена на 13 
юни, когато се доразчистват останалите под 
основата бедрени крайници. Тогава Г. Джин-
гов записва подробно: с. 76 ... „разкриха се 
още две дупки от фундирането на основите, 
които минават точно през крайниците (левият 
коляното, а десния — малко над него"). И 
отново   сме   изправени   пред   проблема   — 

достоверност, тъй като този ключов момент 
на разкопките не е бил фотодокументиран, 
въпреки, че фотографът Хлебаров през същия 
ден е бил на обекта и е правил снимки на 
скелета в гроб № 5 (по Дневника). Този 
съдбоносен пропуск на археолога при воденето 
на документацията на разкопките резонира 
обаче в безпринципност, когато в изказването 
си на 12. II. 1986 г. Г. Джингов откровено 
сподели: „Ние не сме откривали костите от 
долната част на краката, от коленете до 
пръстите"  (Стенограма). 

Дотук проведеният анализ дава основание 
да се направи изводът, че данните от Дневника, 
отнасящи се до разположението на скелет № 95 
в архитектурно-строителната среда, в която 
той е бил разкрит, са крайно ограничени и про-
тиворечиви. Те се свеждат до две мерки: ниво 
на погребението (скелета) — на 75 ст под 
тухлената настилка, и излизане на скелета под 
основите на зида — 100 ст. 

С цел да се добие по-точна представа за 
постановката на погребението, по време на 
дискусията се наложи да се проведе опит за 
„възстановка по памет" с помощта на модел в 
естествена величина. Той пресъздаваше в план 
архитектурната обстановка в северната поло-
вина на олтара и в подвижен плоскостен 
„фантом" — модел — тялото на погребания с 
обозначен скелет. Върху тялото-модел бяха 
прикрепени и нанесени дупките от коловете по 
точните указания на разкопвача Г. Джингов. 
Тогава му бе зададен въпросът: от коя точка е 
измерил на 31 май излизането на скелета — от 
абсидната стена горе, над изкопа, тъй като на 
тази дата абсидната основа още не е разкрита, 
или — от външния край на тухления банкет-
стъпало, който по това време се е намирал в 
терена над краката на скелета (известно е, че 
стъпалото се „изважда" едва на 8 юни). След 
категоричния отговор на Джингов, че е мерил 
от зида на абсидата, така установеното 
положение на скелета беше демонстрирано 
върху модела. При това очертанията на 
дупките попаднаха върху масива на римския 
зид отдолу — положение, което беше едино-
душно признато за абсурдно. За да избегне 
тази конструктивна несъобразност, Г. Джингов 
извъртя краката на „скелета" в посока 
североизток, като запази отстоянието от 
100 ст излизане пред абсидната стена. Така 
посоченото от прекия свидетел — археолога 
разкопвач Г. Джингов, положението на скеле-
та, с едно отклонение от оста на църквата и 
посоката изток-запад, беше потвърдено като 
отговарящо на ситуацията от юни 1956 г. и от 
ръководителя на разкопките Ст. Михайлов и 
„очевидеца" М. Станчева. (Фиг. 1-А.) 

Разположението на скелета обаче не бе 
убедително; от една страна беше в разрез с 
конструктивната логика — коловете попадаха 
отчасти върху римския зид, отчасти опираха 
плътно в него; от друга — не съответствуваше 
на снимките — дупките оставаха дълбоко зад 
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Обр. 46 А и Б. Демонстрационен модел в естествена величина за установяване положението на скелет № 95 по 
отношение на строителната среда в абсидата. А. Ситуация по Г. Джингов. Б. Ситуация по Д. Овчаров. 

предния дъгов контур на основата. Налагаше 
се единственият възможен извод от опита с 
модела — да се приеме за достоверно, че 
мярката 100 ст, определяща свободната част 
от скелета извън зида на основата, е могла да 
бъде измерена само от основата на тухления 
банкет, считан първоначално за основа на 
подземния градеж на абсидата. Тази постанов-
ка беше възприета и от самия разкопвач 
Г. Джингов. Съобразно с нея, посредством 
модела беше потърсен нов вариант за разполо-
жението на скелета, при който „логичните" 
доводи, „възстановката по памет" и фиксира-
ната от архивните снимки ситуация да бъдат 
адекватни. Такава ситуация беше потърсена и 
намерена от Д. Овчаров, в пълно съгласие с 
останалите представители на АИМ. (Обр. 46„Б".) 
Кои са нейните характеристики, определящи 
положението на скелета? Определящи са 
следните репериращи го към архитектурните 
елементи разстояния, измерени по модела: от 
тилната част на черепа до основата на 
престола, в северната му страна — 18 ст; (в 

една своя скица арх. С. Бобчев е котирал това 
разстояние — 14 ст); от върха на черепа до 
лице на абсидната стена — 125 ст (съответст-
ващо на 100 ст излизаща пред банкета 
свободна част и ширината на самия банкет — 
25 ст); остта на симетрия на скелета пресича 
дъгата на апсидната стена на 80 ст северно от 
центъра, като се отклонява от посоката изток-
запад с около 15° на североизток. Проверката 
със снимка № 6 на с. 79 доказва достоверността 
на така установената по модела ситуация: 
мястото под козирката на основата, където са 
разкрити бедрените кости на скелета, ограни-
чено отдясно от лицето на надзида върху 
римския зид, и отляво — от лежащия косо 
„плуващ" камък (обозначен при С. Бобчев с 
„кам.") попада на снимките в сектора, очертан 
от ширината на каменния блок, маркиран с 
кота 38 ст в скицата от 12. VI на арх. Бобчев. 
(Вж. снимки № 7 на с. 75 и № 12-Б на с. 85.) 
От снимките се вижда също, че дъното на 
изкопната ниша, направена от археолозите за 
разчистването на долните крайници, се намира 
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около долния край на бедрените кости, до 
коленните стави. Това би отговаряло, изме-
рено по модела, на едно навлизане на бедрени-
те кости навътре от предния ръб на банкета с 
около 12—15ст. Ако се приеме „на доверие", 
че на 13 юни действително са били разкрити 
коленните стави и двете дупки от фундиращи 
колове „през тях", то максималната дълбочи-
на, до която разкопвачите са проникнали под 
основата, за да ги открият, е била около 20 ст 
от челото-банкет. Останалите 45 ст, където 
евентуално са се намирали крайниците от 
коленете до пръстите, не са били изкопани 
през 1956 г. Този така съществен, за съжаление 
неустановен тогава, а сега недоказуем вече 
момент от археологическото проучване в ол-
тара, създаде повод за лансиране на интерпре-
тации, които са твърде далеч от елементарната 
логика и научната обоснованост. Такава интер-
претация предлага арх. Ст. Бояджиев в своето 
Становище. Оригинална по замисъл, но за 
съжаление, — в пълно противоречие с вече из-
вестните и доказани факти. Той разгръща 
своето „тълкуване" върху личната си, несъмне-
но взета „а приори" позиция, че погребенията в 
олтара са заварени от строежа на църквата. Но 
той, обратно на своите колеги от АИМ, е 
убеден, че има „дупка" в стената на абсидата. 
Цитирам Стенограмата: „Тази дупка е в обсега 
на абсидната стена. За дупката аз няма да се 
доверявам на Джингов. Аз се доверявам на 
фотоматериалите... Това е дупка, която аз съм 
фотографирал. Краката са вкарани до тяхното 
счупване до коленете." Обяснението му за 
появата на тази дупка-ниша е следното: 
„Когато копаещите основите са забелязали, че 
са попаднали на християнския гроб, от уваже-
ние и почитание (пиетет) към покойника 
християнин, те са се погрижили да „преместят" 
също така онази част от долните крайници, 
които остават в обсега на абсидната основа." 
(Тук би бил уместен въпросът, а защо са 
пожертвували подколенните кости? — б. м.) 
„Преместването е станало чрез оформяването 
на плитка плоскодънна ниша, върху чиито 
пълнеж от пръст ляга част от абсидната 
основа. Приблизителните размери на нишата 
са: дължина 38 ст, височина 25 ст и дълбочина 
15—18 ст."Като „Неоспорим факт" арх. Ст. 
Бояджиев посочва обстоятелството, че „дъното 
на нишата представлява правилно изградена 
отвесна плоскост" (к. м.), като добавя: „Върху 
направената през 1972 г. от мен снимка не 
личат никакви следи от изкъртване на камъни 
(сн.41-А)(вж. Становище). Също като довод, 
че нишата *е специално оформена в градежа на 
основата, той посочва и това, че „страничните 
отвесни очертания на кухината" са „правилни". 
Възобновеният вид на нишата и на бедрените 
кости, както и на забитите между тях колове 
арх. Ст. Бояджиев представя в макет. 

Кои са несъответствията в така изготвената 
от него възстановка на архитектурната среда с 
известните вече и доказани посредством срав-
нително-диференциалния анализ факти? 

Да приемем, че видът на каменната зидария 

на основата в частта над издаващия се „около 
5—Юст над гробния ръб на правоъгълната 
ниша" „хоросан" е маркиран условно от арх. 
Ст. Бояджиев, понеже очертанието на камъните 
и подреждането им в зида нямат нищо общо с 
картината, която е позната от снимките. 
Начинът обаче, по който той представя в 
макета конкретната строителна среда под 
нивото на „хоросановия издатък" и в непосред-
ствена близост до т. нар. от него плоскодънна 
ниша е изцяло погрешен. Аргументите ми са 
следните: (вж. сн. 43) 

1. Приема се за доказано от архитектурното 
заснемане, архивните снимки и опитния модел, 
че „хоросанът", който, по думите на Ст. Боя 
джиев „принадлежи на зидария, наслоила се 
върху намиращия се вече на това място скелет 
№ 95" (Становище) в действителност  „при 
надлежи" към банкета (козирка), образуван от 
излизащите   напред,   извън   очертанието   на 
абсидната стена плочести камъни, който офор 
мя същевременно завършека на нейната зидана 
с камък основа. 

2. На макета, вдясно от „нишата", е пред 
ставен землен терен със забит в него укрепващ 
кол. Нито в скиците на арх. С. Бобчев, нито на 
снимките няма дори загатнат подобен кол. 
Един поглед върху опитния модел доказва, че 
фундиращ кол на това място не може да бъде 
набит — той би попаднал върху надзида на 
късноантичния зид, оформящ дясната страна 
на самата ниша. По същата причина землен 
терен там не може да се предполага. 

3. В левия край на същата ниша е маркира 
на каменна зидария от по-дребен камък, която 
явно трябва да принадлежи към абсидната 
основа и така образува правилно оформена 
страна на  възприетата  от  арх. Ст. Бояджиев 
„плоскодънна ниша". Този детайл от макета е 
съществен, защото онагледява неговото явно 
погрешно твърдение, че нишата е „изградена" 
съзнателно — оформена е в зида на основата 
със цел да бъдат  „преместени" краката на 
скелета. Съпоставена с фактите, тази постанов 
ка се проваля: налице са всички доказателства 
затова, че под банкета от плочести камъни на 
абсидната   основа   няма   масивен   градеж   в 
нейната излизаща извън очертанието на късно 
античния  зид  северна  половина.   Ситуацията 
може да се приеме за категорично доказана със 
снимката, направена от нас под основата на 
абсидата през 1974 г. по време на укрепителни 
те   работи   по   църквата,   след   като   беше 
разчистен теренът под нея, в който по време на 
строежа са били набити фундиращите колове и 
са   били   разстлани   „плуващи"   камъни   и 
дренажен трошляк. Добре се различават на 
снимката:  линията,  очертаваща  контура  на 
горната  повърхност  на  късноантичния  зид, 
надзидът  от  блокажна  зидария  в  мястото, 
където   основата   на   абсидата   се   засича   с 
неговото вътрешно лице, поредицата плочести 
камъни, които образуват банкета в долния 
край на нейната по-плитка^ излизаща напред в 
дъга, лява половина. (Вж. обр. 47.) 
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4. Ако   бъдат   съпоставени    панорамната 
снимка на основите (пак там) и твърдението на 
арх. Ст. Бояджиев, изказано в Становището, 
че: „Дъното на нишата представлява правилно 
изградена отвесна плоскост", ще се наложи 
същият извод, както в предхождащата точка: 
такава ниша не може да съществува, защото, 
както би показала проверката върху модела, 
няма никаква конструктивна логика в това да 
се гради  подобна  ниша  за  съхраняване  на 
бедрените кости на скелета в непосредствено 
съседство с късноантичния зид и в терена под 
самата основа. Това, което арх. Ст. Бояджиев 
..разчита" по снимките №41-А и 6. като дъно на 
„плоскодънната  ниша",   в  действителност  е 
лицето на косо преминаващата вдясно от нея 
каменна   зидария   на   блокажния   надзид   и 
неразкопаната   част   от   пръстта   в   нейната 
дълбочина (справка с модела). 

5. Арх. Ст. Бояджиев навярно смята, че и в 
направената от него по време на реставрацията 
през  1972 г. снимка се вижда в дъното под 
основата „изградена отвесна плоскост", „по 
която не личат никакви следи от изкъртване на 
камъни" и използва това като довод, че и по 
това време „плоскодънната ниша" е все още 
налице и непокътната. Но добавя, че: „едва 
през 1974г. върху снимката на Н.Даскалов от 
НИПК личат гнездата на няколко заоблени 
изкъртени камъни с размери около 15—20 ст 
(вж. Становище).   Той   обаче   се   заблуждава, 
като приема, че тези две плоскости на „дъната" 
на неговата „плоскодънна ниша" са идентични. 
Защото в първия случай, тази плоскост лежи на 
12—15ст от предния ръб на банкета (козирка 
та)— мярка,  за която  вече споменах, че се 
определя от дълбочината на проникване на 
бедрените кости под него, а във вторият—тя 
се отъждествява с мястото, където се намира 
по-назад  в дълбочина  в  самия  надзид  над 
римския зид. По модела това отстояние от 
предния   край   на   банкета   до   мястото   на 
„гнездата" се отчита 40—45 ст, като самото 
гнездо в зидарията е с дълбочина около 25 ст. 
„Възстановката по памет", която беше напра 
вена върху  опитния  модел за установяване 
точното   разположение   на   скелета   спрямо 
основата   на   абсидата   доказа,   че   точно   в 
същата дупка — гнездо на извадени камъни, 
попадат   краката   на   скелета.   Колкото   до 
твърдението на арх. Ст. Бояджиев, че „мястото 
на изкъртените камъни остава малко по-ниско 
от   равнището,   на   което   лежаха   краката" 
(вж. Становище),   достатъчна   е    проверка 
та върху снимката-панорама (обр. 47), за да 
се   докаже,   че   тази   дупка   се   намира   над 
линията, очертаваща горния контур на рим 
ския   зид,   респ.   долния   край-  на   банкета, 
измерен от арх. С. Бобчев на 85 ст от тухления 
под на олтара и горния му край, образуван от 
плочестите камъни, котиран в скицата му от 
1. VI   на 60 ст от същата тухлена настилка. 
Следователно  средата  на  дупката,  която  е 
очертана със сянката си в снимката, се намира 
на   едно   средно   ниво   от   75—80 ст,   което 
отговаря напълно на равнището на скелета. 

2. Разположение на скелет № 79 
Даните от Дневника конкретизират след-

ната ситуация: 
На 31 май (с.37) „ . . . В  южната част на 

олтара изкопът стигна дълбочина до 1 Юст. В 
ъгъла се откри една част от цялостно погребе-
ние (120ст). Черепът остава под кам. настил-
ка, която не е вдигната (к. м.)." Почисти се в 
разкритата част и се направиха фотоснимки. 

На 1 юни (с. 45) „ . . .  В олтара продължи 
разчистването и цялостното доразкриване на 
скелета в южната част... Направи му се 
фотоснимка." 

На 5 юни (с. 48) „ . . .  В олтара продължи 
разкриването на погребението в южната част. 
На ЮЗст под каменната настилка, почти 
върху лявото рамо на скелета се намериха 
натрошени кости в куп, между които от череп, 
от челюст с 2 зъба и 1 отделен малък зъб. 
Скелетът няма череп (к. м.)." 

На 7 юни (с. 56) „ ... Извади се погребе-
нието в южната част на олтара."  

Несъмнено веднага прави впечатление об-
стоятелството, че в последния етап от разчист-
ването на скелета— на 5-ти и 7-ми юни, когато 
се прави толкова съществената констатация, че 
той няма череп, ситуацията не е била 
фотодокументирана. Остава открит въпросът, 
защо е пропуснал археологът-разкопвач сни-
мането на разчистения напълно скелет, след 
като е зарегистрирал в Дневника си присъст-
вието и работата на фотографа в църквата и на 
двете дати. Така от архивните снимки на 
скелет № 79 може да се добие само представа 
за състоянието на разкопките около погребе-
нието му, извършени на 31 май и 1 юни. За 
съжаление в кадрите не е отразена, дори 
загатната архитектурната обстановка, поради 
което те не могат да ни предоставят данни за 
точното разположение на скелета в олтара. 
Това, което научаваме по този въпрос от 
Дневника, се свежда до това, че „черепът 
остава под кам. настилка". От това можем да 
съдим за неговото положение спрямо олтар-
ната преграда (при положение, че под „камен-
на настилка" се разбира настилката от мра-
морни турски плочи, оформяващи плочника 
пред иконостаса). Но тъй като впоследствие се 
оказва, че скелетът няма череп, трябва да си 
представим, че тялото на погребания „обезгла-
вен" покойник е било положено в изкопана зад 
олтарната преграда яма, при което раменете 
му са се намирали на запад до линията на 
нейната основа. За излизане извън тази линия 
във вътрешността на наоса няма никакви 
основания. Поради това шокира и предизвиква 
съмнение написаното от арх. Ст. Бояджиев в 
Становището му: „Както твърде ясно личи от 
Дневника на разкопките, гроб № 79 лежи под 
олтарната преграда (к. м.) — близо три чет-
върти от общата му дължина се намира на 
изток от тази преграда, а по-малко от една 
четвърт — на запад от нея." (Становище) 
Като се има предвид, че една четвърт дължина 
от един мъжки скелет е около 45 ст, следва, че 
според   арх.   Ст. Бояджиев   скелет   № 79   е 
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е навлизал с тези 45 ст... във вътрешното 
църковно пространство. Тази недоказуема 
постановка, въпреки разминаването с фактите, 
става главен аргумент в неговото поднесено с 
подчертана категоричност изявление, че: 
„Именно точно това разположение, при което 
скелетът лежи отчасти под олтара, отчасти вън 
от него (под наоса), е неоспоримото доказател-
ство, че гроб № 79 предшествува строежа на 
църквата" (к. м.)—(вж. Становище). Но както 
се изясни „Обезглавеният" скелет не се „подпъх-
ва" под олтарната преграда, както твърди 
арх. Ст. Бояджиев. 

По втория основен въпрос на дискусията: 

Каква датировка момее да се приеме 
за погребенията — като се уточни въпросът 
за наличието на дупка в стената, нейният 
размер и в кой културен пласт се намира; 
за дупките на пилотите и всякакви други 

доказателства по този въпрос 

Въпросът за датировките на погребенията в 
църквата е бил несъмнено най-същественият 
момент в нейното археологическо проучване, 
проведено през 1956 г. Тогава са били налице 
необходимите предпоставки той да бъде ком-
плексно изследван чрез прилагане на интер-
дисциплинарни методологии, при съпоставка и 
оценка на всички данни от разкопките. За 
съжаление това тогава не е било направено, 
поради което днес не разполагаме с точен 
анализ и датировка на откритите находки, 
както и със задоволителен стратиграфски 
анализ на терена в очертанието на църквата и, 
което е много съществено — в околния й терен. 
Все още не е известно какви археологически 
находки и следи от античната и средновеков-
ната история на града са били разкрити през 
1969 г., когато се изграждаше подлезът при 
църквата, в терена около нея с приблизителна 
площ от декар и половина, за което е бил 
отговорен Музеят за история на София. А 
научната обработка на тези материали би 
помогнала много за уточняване датировките 
на находките в църквата. 

Сега този въпрос се поставя на научна 
дискусия, която цели по „умозрителен" път да 
се стигне до приемливи интерпретации на 
известните факти, съдържащи евентуално кос-
вени податки за датировките. Според мен да се 
стигне до обвързани с точни дати изводи, поне 
засега, не е възможно. Затова и поставеният 
въпрос за датировката на погребенията в 
олтара може да се разглежда единствено в 
аспекта на относителната хронология, отне-
сена към постановката: 

— заварени ли са скелети № 95 и 79 от 
строежа на църквата като по-стари погребения 
в терена или те са били погребани в олтара 
й след нейното изграждане. 

Върху първата алтернатива изгражда те-
зата си АИМ, втората лежи в основата на 
позицията на Н.Хайтов. В обсега на диску- 

сията бяха включени определени въпроси, 
оказали се възлови в процеса на излагане и 
изграждане на аргументацията за спорещите 
страни: наличието на дупка в абсидната 
основа; видът и състоянието на дупките от 
фундиращите колове, естеството на културните 
пластове в зоната на погребенията; специфич-
ните особености в разположението на скеле-
тите. Всички те обаче се обвързваха по един 
или друг начин с въпроса за градежа на 
абсидната основа. 

По тази причина смятам, че преди да се 
пристъпи към анализа на изнесените във 
връзка с тях доводи и аргументи на дискутира-
щите, налага се да се постигне яснота в 
представата за нейното изграждане, както и 
смислово покритие на свързаните с него 
названия на градежните елементи. 

Кои са структурно-строителните съставки 
на абсидната основа: 

От архитектурното заснемане и комплекта 
снимки се разкри нагледно градежът на абсид-
ната стена в олтара в нейната подземна част, 
попадаща под нивото на тухления под — нари-
чана в дискусията абсидна основа. Подземният 
градеж на абсидната стена — нейната основа, е 
различен в различните сектори на нейната 
полукръгла планова проекция и показва специ-
фични особености, наложени от различното 
естество на строителния терен. Тези различия в 
устройството на абсидната основа не бяха 
известни за по-голямата част от участниците в 
дискусията, но за съжаление останаха непо-
нятни за някои от тях докрая. Вследствие на 
това по време на дискусията настъпи разно-
езичие в наименованията на определени строи-
телни елементи от градежа и различия в 
представите за тях. Затова, с риск да повторя 
някои вече изяснени в предхождащия текст 
положения, ще се спра по-обстойно на особе-
ностите в градежа на абсидната основа. 
(Обр. 45.) 

В двата си края, където стената на абсидата 
завършва с две оформяващи челото й полуко-
лони, тя стъпва върху основа, представляваща 
единични продълговати каменни блокове, дъл-
ги между 50 и 70 ст и високи 20—25 ст. 
Докато в тези крайни сектори абсидната 
основа е с еднакъв градеж, в останалата си част 
тя е различна в устройството си в нейната 
северна и южна половина. Ако се проследи 
градежът й по северната част на полукръглата 
й крива, то след посочения плочест блок в 
началото, нейната дълбочина се увеличава, 
като преминава в градеж от два реда грубо 
оформени блокове, които лежат върху долен, 
подложен ред плочести камъни, излизащи 
напред пред лицето на стената с 12—15стп. 
За този отстъп на основата по време на 
дискусията бяха в обръщение определенията: 
долен банкет (в отличие от горния тухлен 
банкет или стъпало), козирка (в някои случаи 
хоросанов издатък) или обобщаващо само 
банкет. Под този масивен градеж на основата 
от каменна зидария на разтвор се намира 30-
сантиметровият  слой   на  нейния   немасивен 
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Обр. 47. Панорамна снимка на основата на абсидата с характерното й стъпаловидно изграждане. 

градеж, включващ устройството на банкета 
под плочестите камъни — горната част на 
фундиращите колове и пълнежа между тях от 
камъни и чакъл. В мястото на пресичането на 
този северен полукръгъл сектор на абсидата с 
вътрешното лице на късноантичния зид (рим-
ския зид, римска стена), намиращ се отдолу, 
отново се променя дълбочината на нейната 
масивна основа, като се удълбочава с около 
30 ст, за да стъпи върху него. Това удълбоча-
ване се осъществява посредством изгражда-
нето на надзид от блокажна каменна зидария 
над римския зид, със стъпка, очертана от 
неговото вътрешно лице и външната крива на 
абсидата. На това място завършва и банкетът, 
като крайният плочест камък се взижда в 
блокажната зидария на надзида. В южната 
половина на абсидната стена, в частта й, която 
попада в очертанието на римската стена, 
ролята на банкета от север, който има за 
задача да разшири и заздрави стъпката на 
основата посредством плочестите камъни и 
фундиращите колове, се поема от стъпаловид-
ния банкет, изграден различно от първия във 
вид на масивна стъпаловидна зидария, със 
същата цел—да ушири площта на възсядане 
върху римския зид. Същият банкет се отъжде-
ствяваше от арх. Ст. Бояджиев с предполагае-
мата от него укрепителна дъговидна стена. 

В този сложен градеж на абсидната основа 
съществено е да се отчита варирането на 
нейната дълбочина в отделните, различни по 
естеството на градежа си части. 

Измерени от подовото ниво на олтара, 
дълбочините са: северна половина — при полу-
колоната — 20 ст; след първия ОТСТЪП В масив-
ната й част — 60 ст; в долния край на банкета и 

при надзида върху късноантичния зид — 85 
(90) ст ; южна половина—при стъпаловидния 
банкет — 85 ст; южен край—25(35)ст. 

В зоната на погребението на скелет №95 
абсидната основа има дълбочина в предната си 
част (предната основа) при горната повърхност 
на банкета — 60 ст, и в задната си част (задна 
основа) образувана от надзида над римската 
стена, който същевременно оформя дясната 
страница на погребалната ниша — 85—90 ст. 
Тази особеност на градежа на абсидната 
основа в мястото, където бяха „навлезли" 
краката на скелета, не беше схваната от 
представителите на АИМ и стана причина за 
безплодни спорове. 

Разкопвачите на църквата и арх. С. Бобчев 
са установили в терена под масивния градеж на 
абсидната основа, в частите й, които не са 
стъпили върху римския зид и лежат извън него, 
фундиране с пилоти или укрепващи колове. Този 
начин на-укрепване на почвата посредством 
система от набити в терена дървени колове 
има за цел да подсили изградената масивна 
основа. И затова се приема от някои за особен 
вид основа, която участвува като съставка в 
комбинирания градеж на долния банкет. Неза-
висимо от това, как ще бъде наречена и 
окачествена тази основа, нейното естество и 
начин на осъществяване в олтара на църквата 
са известни. Дървените колове са били разпо-
ложени шахматно в два реда от двете страни 
на лицевата полуокръжност на абсидната 
стена, при което външният ред най-вероятно е 
попаднал под банкета или в близост до 
предния му край. Както е било прието в 
строителството през Средновековието, горна-
та   част   на   коловете   е   била   запълнена   с 

 

461 

11ЦЦ ! 

 



разстлана маса от строителен трошляк, пясък 
и чакъл и свободно „плуващи" камъни за 
подложка без строителен разтвор. 

За наличието на дупка в абсидната основа 
По време на дискусията този въпрос се 

наложи като решаващ за установяване относи-
телната хронология на погребение № 95 спря-
мо строежа на църквата. Характерно за спора 
беше, че въпреки наличието на значителен 
материал — архитектурното заснемане на арх. 
С. Бобчев, архивните снимки от 1956 г., тези на 
арх. Ст. Бояджиев от 1972 г., и от архива на 
НИПК — 1974г., онагледяващ очевидната си-
туация, нейното тълкуване, в повечето от 
случаите, беше предопределено от предвари-
телно възприетата теза и деформирано от 
краен субективизъм. Стигна се дотам, някои да 
оспорят доказателствената стойност на сним-
ките от 1972г. и 1974г., тъй като не били 
достоверни по отношение на археологическата 
ситуация от времето на разкопките—1956 г., 
защото били правени 16 години по-късно, 
когато олтарът бил изкопан на дълбочина 3 до 
3,5 т и основата на абсидата висяла на 
метални конструкции. Във връзка с това ще 
отбележа, че точно фотодокументацията, на-
правена по време на укрепителните работи по 
основите на църквата, дава най-много данни за 
градежа на абсидната основа в нейната 
цялостна структура, която не е била разкрита 
през 1956 г. Това, че тя не е била видна тогава и 
липсва на снимките от разкопките, според мен, 
не дава достатъчно основание на разкопвачите 
да оспорват нейната обективност, а някои от 
тях— да се съмняват, че тя е манипулирана. 
Дължа и да добавя, че на реставраторите на 
църквата „Св. Петка Самарджийска" по това 
време беше известна само публикацията на 
проф. Ст. Михайлов като единствен научен 
документ за нейното археологическо проучване, 
и изложеното в него категорично становище, 
че: „изказаното предположение (от проф.Хр. 
Гяуров), че един от скелетите може да бъде на 
Левски противоречи на археологическите дан-
ни и не почива на научна основа" — за нас не 
подлежеше на съмнение. 

За да се получи по-ясна представа за 
противоречивостта на изказваните становища, 
ще приведа някои цитати на участници в спора. 
Предварително обаче се налага да поясня, във 
връзка с използуваната терминология, че 
първоначалното определение за мястото, в 
което са били разкрити долните крайници на 
скелет № 95—т. нар. дупка, беше видоизме-
няно от изказващите се, целящи обвързването 
му с известни смислови нюанси, инсинуиращи 
естеството му. В тоз« смисъл трябва да се 
приемат за идентични обозначенията: дупка, 
респ. дупката; ниша—респ. погребална ниша, 
плоскодьнна ниша, изкопна ниша; тунел, фурна 
респ. фурничка.1 

1 Със съгласието на автора редакторът съкрати 
цитираните от Стенограмите текстове, отнасящи се до 
„погребалната ниша", тъй като те ще се повтарят с 
казаното от Н.Хайтов по този въпрос. 

Н.Хайтов изтъква, че съществуването на 
нишата (дупката) е документирано от самия 
арх. Ст. Бояджиев на снимките, които е напра-
вил през 1972 г. Той е дал размерите й — 38/25 
ст и я е начертал шест пъти в приложените 
към своето Становище пет скици, с което е 
показал, че и за него съществуването на 
нишата в абсидната основа е несъмнено. 

Погрешните тълкувания, пуснати в обръ-
щение по този въпрос, мисля се дължат преди 
всичко на това, че снимковият материал се 
интерпретираше без цялостен сравнителен ана-
лиз с данните от архитектурното заснемане на 
арх. С. Бобчев и при пълно пренебрегване на 
неговото лично становище. 

Ще цитирам само два пасажа от него с мой 
курсив: 

„И тия основи (на кръглата стена на 
абсидата — б. м.) наистина минават над част 
от долните крайници на скелета (стъпалата 
бяха проникнали на около 30 ст навътре в 
нарочно изкопано за тях място...)" 

И отново за основите: 
„Почвата под тях е била изчовъркана." 
Ясния и категоричен смисъл на така 

описаната ситуация от „очевидеца" и „водещ" 
архитектурното заснемане арх. С. Бобчев лич-
но аз приемам за по-меродавно, от спекула-
циите „а постериори" на задочни тълкуватели. 
В своите скици от 1 и 12 юни, както и в 
цитираните описания, арх. С. Бобчев изрично е 
подчертал, че крайниците на скелета се 
намират под издадените напред плочести 
камъни, където, както вече знаем, е завършвала 
зиданата масивна част на абсидната основа и е 
започвал банкетът. Това е видно и от всички 
снимки. Следователно всички твърдения за 
някаква интервенция в абсидната стена—в 
масивния й градеж над банкета, са неоснова-
телни. Какво се наблюдава още в снимките в 
зоната на банкета? 

Анализът на структурния градеж на осно-
вата на абсидата установи, че банкетът включ-
ва строителната зона на фундирането с 
пилоти, представляваща активно обработена 
земна основа, в която, освен системата на 
дървените колове, участвува трамбован слой 
от строителен трошляк, пясък и чакъл, и 
свободно поставени за подплънка камъни, без 
употреба на хоросанова спойка. В тази именно 
зона се намира скелет № 95, на 15—20 ст под 
горната повърхност на банкета, за който 
арх. С. Бобчев е отбелязъл, че се намира на 
60 ст под тухлената настилка в олтара. Може 
ли да става дума, тук в този строителен слой, 
за изграждане на плоскодънна ниша, или 
обратно—за разбиване с чукове и шила на 
зидове от масивна зидария. 

Много по-логично е да се съгласим, че 
скелетът не би оцелял при строежа на църк-
вата, ако се е намирал в терена преди 
построяването й. 

Ако обаче допуснем втората възможност, а 
именно, че погребението е било извършено 
впоследствие, след нейния строеж, тогава би 
могло да става дума само за това, за което  
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твърди и арх. С. Бобчев — че е било необходимо 
да се отвори място за краката, като това е 
станало чрез „изчовьркване" на част от 
градежа под масивната основа. 

Или, необходимо е било само с ръце или с 
лопата да се изгребе чакълестият слой, разбух-
нал от изгниването на дървените колове, и да 
се извади някой и друг „плуващ" камък. По 
същия начин са процедирали през 1956г. и 
археолозите-разкопвачи, като са навлезли в 
дълбочина обаче само до 20-тина ст от челото 
на банкета. По тази причина, ако приемем 
тяхното твърдение, те не са могли да открият 
дупката в стената на надзида, иззидан по време 
на градежа на абсидната основа в задния й 
край, която дупка лежи на 40—50 ст (измерено 
по опитния модел) назад от предния ръб на 
банкета и която се откри на снимката от 
1974 г. Нейното фото документиране беше по-
твърдено по обратен път чрез „възстановката 
по памет" с помощта на модела-скелет. Както 
вече се изтъкна, самите представители на АИМ 
установиха разположението на скелета в архи-
тектурната среда, при което краката му 
попаднаха точно в мястото, в което се 
ситуираше дупката на снимката. 

Изводът може да бъде само един: 
Дупка, направена допълнително в стената 

на масивната абсидна основа чрез изваждане на 
2—3 обли камъка с цел да се вкарат в нея 
краката на покойника—и м а, но тя се намира в 
задната част на тази основа, изградена като 
надзидна на късноантичния зид, стъпащ на по-
дълбоко ниво върху него. 

Възможно е тази дупка да не е била видяна 
при разкопките през 1956г. нито от археолози-
те Г. Джингов и Ст. Михайлов, нито от арх. С. 
Бобчев, нито пък от арх. Ст. Бояджиев през 
1972 г., тъй като тази част от римския зид 
беше разкрита от земната маса едва през 
пролетта на 1974 г. 

За двете дупки от колове при двете бедрени 
кости на скелет № 95 и изводите, 

свързани с тях 

Позицията на Н. Хайтов и експерта д-р Сп. 
Разбойников, че двете дупки от изгнили колове 
при бедрените кости се застъпват от тях и 
следователно гробът е по-късен, се оспорва от 
археолога Г. Джингов и арх. Ст. Бояджиев. 
Независимо, че Експертизата на Научния 
институт по криминалистика и криминология 
при МВР доказа, че дясната бедрена кост на 
скелета лежи отчасти върху дупката от кол, 
нещо което е видно и от снимките и за 
неспециалиста, бих искал да обърна внимание 
на някои противоречия в представената от арх. 
Бояджиев скица обр. 31, където той схематич-
но изобразява положението на дясното бедро 
на скелет № 95 по отношение на дупката от кола 
в близост до него. Той показа и двата случая — 
с набиването на кола при заварен скелет и об-
ратния вариант, илюстриращ полагането на 
трупа при изгнил вече кол, когато дупката от 
него остава отдолу под него. Налице еследно- 

 
Обр. 48. Вариант към скица обр. 31 на арх. Ст. 
Бояджиев. При случай, че скелетът е бил заварен от 
градежа на църквата горния край на укрепващите 
колове се е намирал по-високо от самия скелет и 
следите от тях — дупките следваше да бъдат 
открити от разкопвача преди костите. 

то несъответствие с логиката: арх. Ст. Бояджи-
ев очертава горния край на дупката в първия 
вариант, наравно с горния край на бедрената 
кост.Като знаем, че скелетът лежи на ниво 75— 
80 ст под тухления под, а банкетът се намира на 
15—20 ст над него, логично е допускането, че 
колът е достигал до банкета, за да поеме 
тежестта на стената, така, както го е екипирал 
арх. Ст. Бобчев на скицата от 1. VI — в разреза 
с. 67. В такъв случай дупката от кола 
следваше да бъде открита много по-високо над 
костта на бедрото. На същото противоречие 
ще се натъкнем при справка с Дневника по този 
съществен момент от разкопките: „30 май: — 
открива се погребението. Няма споменати 
дупки от фундиране." „31 май: — разчиства се 
скелетът... Дълбочина — 75ст. И на тази 
дълбочина още няма следи от колове." „7 
юни:... Северната част на олтара се изкопа 
още 20 ст и се почистиха основите, за да се 
потърсят дупки от фундирането им." Следова-
телно на едно по-ниско ниво от скелета — 
75 + 20 = 95 ст още не са се показали дупки-
те—те още се търсят. Едва на 8 юни... е 
записано: „в олтара се разчистват основите. 
Откриват се дупки от фундиране." (к. м.) Как 
бихме могли да си представим, ако приемем 
тезата за заварен скелет, върху който е градена 
абсидата, че стърчащите в терена дупки няма 
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да бъдат открити от археолога преди разкри-
ването на самия скелет, като ни е добре 
известно, че археологическото разкриване на 
терена става на пластове, последователно, за 
да се осигури възможността да се проучат 
цялостния профил и структурата на стратигра-
фията. А точно стратиграфията в олтара, 
която може да се проследи от данните в 
Дневника, съдържа отговора на много от 
интересуващите ни въпроси.(Вж. обр. 48.) 

Естеството на културните пластове в 
зоната на погребенията 

Проследяваме, въз основа на справка с 
Дневника, стратиграфията в зоната на престо-
ла, за която са подадени най-точно и подробно 
данни, като се ръководим от нивото на 
тухления под. Под това ниво се намират: горна 
част на престола от три реда тухли — 20 ст 
(котирано С. Бобчев); под нея—грубо отдялан 
камък-мергел—45 ст (котиран от С. Бобчев и 
Г. Джингов); дотук обща дълбочина за долния 
край на престола 65/60/ст. МОНОЛИТНИЯТ 
камък е положен върху основа от речни камъни 
и тухли без спойка. В Дневника не е отбелязана 
дебелината на тази основа — приемаме мин. 
20—25 ст — получава се за долния край на 
основата дълбочина от 80—85 ст,—което би 
означавало, че тя лежи на минимум Юст по-
ниско от погребението на скелет № 95. Тази 
ситуация се отчита ясно на архивните снимки 
на Хлебаров, където до дясното рамо на 
скелета се вижда част от основата от речни 
камъни. По-нататък в Дневника се казва, че 
„между тях се намериха парчета от турски 
тухли и едно парче антична. Установява се 
пласт чернозем, примесен с парчета стари 
тухли и кости. Под тях част от скелет от 
редовно погребение." (к. м.) На 11 юни разкоп-
ките на това място завършват със записка в 
Дневника: „В олтара се доразчисти мястото 
под олтарния камък. Под скелета, както и 
върху площта на целия олтар (на същото ниво) 
се открива насип от дребни камъни, натрошени 
такива, парчета от стари тухли с деб. 5 ст, 
керемиди и глинени тръби" (к. м.). На 11 юни 
разкопките на това място завършват със 
записка в Дневника: „В олтара се доразчисти 
мястото под олтарния камък. Под скелета, 
както и върху площта на целия олтар (на 
същото ниво) се открива насип от дребни 
камъни, натрошени такива, парчета от стари 
тухли с деб. 5 ст, керемиди и глинени тръби 
(к. м.)."Ако се приеме за дебелина на слоя 
чернозем също 15—20 ст, ще следва, че нивото 
на този насип с естеството на строителни 
отпадъци започва на една дълбочина от 100 ст 
под олгарната настилка. 

По време на дискусията изложих схваща-
нето си за евентуална датировка на най-
старата част на църквата, като посочих, че по 
запазените по външната и вътрешната стена на 
абсидата отпечатъци на теренните нива се 
отчита една разлика от 90—95 ст между тях. 

Това ми дава основание да твърдя, че църквата 
е строена по време на османското владичесл во. 
От друга страна, обстоятелството, че в южната 
половина на абсидата е изграден стъпаловиден 
банкет, както и характерът на зидарията по 
вътрешното лице на цялата абсидна основа — 
определено изпълнено в техниката на фугирана 
лицева зидария, доказват, че нивото на строи-
телната площадка е било най-малко с още 
85 ст по-ниско—до равнището на горната 
повърхност на късноантичния зид. Че строе-
жът на абсидата е започнал при напълно 
разчистена повърхност на заварения римски 
градеж, може да се потвърди и от твърде 
показателния факт, че полукръглият план на 
абсидната стена е наложен върху очертанията 
на същия този зид с мисълта да се постигне 
максимално използуване на неговата горна 
повърхност за основа на новия градеж. За това 
ситуирането му е довело до плътно допиране 
на външния контур на полукръглата основа с 
външния ръб на римския зид. Безспорно 
доказателство за започването на градежа на 
църквата от нивото на горната му повърхност 
е изграждането на надзида върху него. Както 
личи от снимките, неговото лице е фугирано и 
градежът на каменната зидария е „лицев". 

Изтъкнатите обстоятелства имат за цел да 
докажат една съществена постановка: че при 
изграждането на църквата и нейното олтарно 
пространство активната строителна зона на 
строежа се е намирала на едно равнище, с 
9(У—ЮОст по-дълбоко от пода в олтара. Въз 
основа на това може да се направи и логичната 
връзка, че разкритият по време на разкопките 
насип, на същата дълбочина, представлява 
културен слой—строителен насип, свързан и 
датиращ се със първоначалния строеж на 
църквата. 

Всички заварени погребения в олтара лежат 
в терена на по-високо ниво. 

Изводи за относителната хронология 
за погребението на скелет № 95 

и строежа на църквата 

Направеният сравнителен анализ на мате-
риалите, отнасящи се до ситуацията на погре-
бенията в олтара и тяхното обективно интер-
претиране, дават основание да се поддържа 
становището: че скелет № 95 е по-късен от 
построяването на църквата и е свързан с 
погребението на покойника в олтара. С доказа-
телствена стойност трябва да се приемат: 

1. Съществуването на „гнездата на няколко 
изкъртени заоблени камъни с размер около 
15—20ст, които личат на снимката на Н.Да-
скалов от НИПК" — отбелязани от арх. Ст. 
Бояджиев в неговото Становище и които се 
намират върху вътрешното лице на „задната 
основа" на абсидата, оформена от надзида над 
късноантичния зид, документиращи съзнател-
на интервенция за вкарване на краката на 
трупа под основата. (Вж. на сн. 42 мястото 
посочено със стрелка.) 
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2. Разположението   на   скелет   № 95   под 
„предната основа" на абсидата, но във актив 
ната строителна зона на фундирането с колове. 

3. Застъпването   на   част   от  дупката  от 
изгнилия  дървен  кол,  разкрита  до  дясната 
бедрена кост на скелет № 95 от самата кост, 
обстоятелство, което следва да се приеме за 
доказано от експертизата. 

4. Близостта на десните раменни кости на 
скелет № 95 до основата на престолния камък, 
изградена от речни камъни на суха зидария и 
стъпваща на по-ниско ниво от него. 

5. Установяването въз основа на страти- 
графията на един културен слой, който опре 
деля нивото на строителния терен, свързан с 
изграждането на абсидата, намиращ се на по- 
ниско равнище от нивото на погребенията. 

6. Обстоятелството, че градежът на църк 
вата е отпочнал от нивото на разчистената 
горна повърхност на късноантичния зид (тра 
сирането на абсидната стъпка в съответствие с 
неговото очертание;  изграждане на надзида 
върху него). Това ниво е под равнището на 
скелет № 95. 

7. Необичайното,  в  разрез  с  останалите 
погребения около и във църквата положение на 
скелет № 95 — определящо се от едно чувстви 
телно   отклонение   от   оста   на   църквата   и 
задължителната посока — изток—запад.  Не 
може да не направи впечатление тази особе 
ност в разположението на трупа при погребе 
нието в олтара, което беше установено с общо 
съгласие на всички участници и очевидци на 
разкопките през 1956 г., което беше доказано и 
на опитния модел като единствено възможно 
при дадената архитектурна обстановка в ол 
тара. ( 

Недвусмислено то се документира и от 
архивните снимки на Хлебаров (№ 8), където 
личи пресичането под прав ъгъл на гръбнач-
ната ос на скелета с кривата на абсидната 
основа, очертана с бялата ивица хоросанова 
обмазка върху банкета. Най-прецизно и мно-
гократно това специфично положение на ске-
л е т  №  9 5  е  о т р а з е н о  в  ч е р т е ж и т е  н а  
арх. Ст. Бояджиев (обр. 37). Ако трябва да се 
търси някакво обяснение за това екстрено 
положение на гробната ситуация, то най-
близко до логиката би било, то да се свърже с 
наложилата се по време на изкопаването на 
гроба под основата необходимост да се 
отклони посоката на изкопа при срещата с 
косо преминаващия надзид върху римския зид, 
на който са се натъкнали неочаквано изкопва-
чите. Това ги е заставило да потърсят начин, 
без да разбиват зида, да прочистят място за 
краката в чакълестия терен, като „приплъзнат" 
трупа покрай неговото вътрешно лице. Едва в 
самия край се е наложило все пак да се извадят 
два-три камъка от неговото лице, за което 
свидетелствува вече доказаната дупка. Инте- 

ресно е да се отбележи, че този ход на 
погребението беше проследен по същия начин 
на модела, като се наложи „завъртването" на 
скелета по отклонената ос по същите съобра-
жения. 

Заключение 

Една твърде показателна страна в духа на 
дискусията ни е, че всички опоненти на тезата 
на Н.Хайтов за препогребването на Васил 
Левски в олтара на църквата „Св. Петка 
Самарджийска" и устройването й като конспи-
ративно гробище за мъченически загинали 
борци на българското дело, поставяха като 
основен аргумент в своите доводи липсата на 
„елементарна логика" за подобно деяние. От-
ново се повдигаше въпросът—каква причина е 
наложила частичното вкопаване на трупа под 
основата на абсидния зид, след като е имало 
достатъчно място това да стане в олтара. И 
пак отново се изтъкна най-вероятното обясне-
ние—че погребвачите са търсили начин да 
положат тялото на покойника по начин, че да 
не попадне главата му в обсега на ходовата 
линия в олтара. Затова е трябвало главата „да 
се подслони" под олтарната трапеза, поради 
което пък се е налагало, краката да се вкопаят 
под основата на стената. Логиката на това 
обяснение не беше приемлива за представите-
лите на АИМ. Очудващ е този факт, като се 
свърже с мисълта, че именно те бяха специа-
листите— историци, които трябваше в своите 
разсъждения и изводи да разкрият в истори-
ческа перспектива историческите предпоставки 
за събитията в олтара на църквата, съобразя-
вайки ги с особеностите на моралното, верско-
то и битово-традиционното мислене на човека 
на възрожденската епоха. Вместо това всички 
опити да се погледне на въпроса в по-широк 
аспект, включващ освен археологическите до-
води, и тълкувания, свързани с народопсихоло-
гическата мотивация, се оказаха безуспешни. 
Най-често контрааргументите на представите-
лите на АИМ се изчерпваха с категорична 
декларация: „Това не може да бъде!" 

Несъмнено много от установените факти, 
свързани с погребенията на скелети № 95 и 79, 
все още изглеждат странни, лишени от смис-
лова връзка и логика, плод на случайността. 
Обаче точно тук, според мен, трябва да се 
търси логичното звено, което би могло да 
обвърже всички „случайни обстоятелства" в 
определена исторически обоснована и досто-
верна ситуация. Нека си представим, че в 
олтара на „Св. Петка" един свещеник-патриот, 
предан на народното дело и с необикновена 
смелост, решава да погребе „своите светци" в 
нарушение на светите канони на църквата, в 
името на преклонението си пред тяхната свята 
саможертва за свободата. 

 

59 465 



БЪЛГАРСКА 
АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И МУЗЕЙ 
№846  София, 6 юни 1986 г. 

Паметна бележка на АИМ 
по повод обсъждането на въпроса за църквата „Св. Петка 

Самарджийска" като място на погребването на Васил Левски 

Във връзка с излязлата през миналата 
година книга на Н.Хайтов „Последните мигове 
и гробът на В. Левски“, както и по-късно, по 
време на обсъждането в БАН от комисия под 
председателството на акад. Н. Тодоров, на 
археологическите данни, а също и приведените 
нови доводи от Н. Хайтов в полза на лансира-
ната от него теза, Археологическия институт с 
музей подготви няколко документа. Те, както 
и изказванията на специалистите археолози по 
време на обсъждането, имаха задачата да 
изяснят становището на археологическата наука 
за достоверността на всички приведени в 
полза на едната или другата теза данни, да 
оценят реалните и методически обосновани 
възможности за тяхното интерпретиране в 
различна светлина, както и да обяснят очевид-
ната за всички специалисти несъстоятелност на 
някои използувани в тезата на Н. Хайтов 
доводи. 

По време на обсъждането, състояло се в три 
заседания през февруари — март, основни 
разглеждани въпроси бяха: 1. Разположението 
на откритите в олтара на църквата два скелета 
спрямо архитектурните останки. 2. Въпросът за 
т. нар. „дупка" в стената. 3. Характеризиране-
то и датирането на погребенията. 

Въпросът за прилагането на други методи в 
археологията за допълване на интерпретация-
та на археологическите данни е принципен 
въпрос. Тъй като новото в тезата на Н. Хайтов 
бе осланянето на доводи от областта на 
архитектурата, геодезията и медицината, като 
напр. използуването на геодезични мерки, 
много по-късно документирани строително-
архитектурни данни, както и неподлежащи на 
точно датиране антропологически наблюдения 
по снимки, АИМ се счита задължен да вземе 
отношение по тези въпроси. Още повече, че до 
края на обсъждането Н. Хайтов не представи 
цялостно завършена и мотивирана теза. Него-
вите и на сътрудничещите му специалисти 
усилия, бяха насочени най-вече към разклаща-
нето на сигурността в археологическите дово-
ди, които също се осланят на конкретни 
архитектурни и технически данни, но имат най-
голяма научна достоверност поради факта, че 
са извлечени от специалистите непосредствено 
по време на разкопките. И това е ставало в 
присъствието както на много странични свиде-
тели, така и при посещения в църквата на 
редица лица, заинтересовани в изясняването на 
въпроса за гроба на В. Левски. 

По въпроса за разположението на двата 
скелета (съответно на т. нар. дупка или място-
то на погребването на единия от тях) спрямо 
основите на църквата, като съществен аргумент 
в полза на своята теза, че скелетите са по-късни 
от църквата, Н. Хайтов и неговите помощници 
приведоха разликите в дълбочината на скеле-
тите и основите на църквата, от която след-
ваше, че скелетите лежат на около 10—20 сm 
по-високо, от нивото на основите. Тези разли-
ки са получени чрез съпоставянето на измерва-
ния, направени в различно време и с различна 
техника и приложими за уточняване само на 
данните н,а съществуващия и сега архитектурен 
паметник. Прецизиране на дълбочините на 
самите скелети след времето на разкопките 
обаче е невъзможно, тъй като поради същина-
та на изследователския процес археологическата 
ситуация се променя и нарушава още по 
време на проучванията. Привидните различия, 
осланящи се на чисто математически изчисле-
ния, нямат никаква доказателствена стойност 
при характеризирането на археологическата 
ситуация, която е винаги конкретна. Тя е била 
такава, каквато е писана в единствено досто-
верната документация от разкопките — Днев-
ника, и е потвърдена даже и от поддръжника 
на тезата за гроб №95 като гроб на В. Левски 
— арх. Сава Бобчев, в написаните за пресата 
материали. Единодушно е твърдението, че 
скелетът лежи под основите на църквата. 

В този смисъл е неприемливо и твърдение-
то, направено в Експертизата на специалистите 
по фотография, трасология и съдебна медици-
на, които на базата само на снимковия 
материал твърдят, че „дупката" е разположена 
по-високо от основите на църквата, без да 
вземат предвид ясно личащата граница между 
основата на църквата и плътно свързаната с 
нея по-ранна стена. Именно за евентуална 
хоризонтална вдлъбнатина във вече неизползу-
ваната по времето на изкопаването на гроб 
№ 95 по-ранна стена се говори в Становището 
на АИМ. 

Въпросът за наличието на вдлъбнатина или 
„дупка" във вертикална посока, в стената на 
по-късно изградената църква бе много диску-
тиран. Едва ли не признатото по време на 
обсъждането наличие на „дупка" се смяташе за 
достатъчен аргумент, че гроб № 95 е на В. 
Левски. АИМ стои категорично на Станови-
щето, че дупка, издълбана допълнително в 
стената с цел да се вкара в нея покойникът, 
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няма. Снимковият материал показва наличие-
то на пространство с размерите на средно 
голям камък, което изобщо не съответствува 
на очертаната в рисуваните очевидно след 
разкопките скици на арх. С. Бобчев дупка, нито 
по форма, нито по големина. Направеният чрез 
чертеж в мащаб 1:1 експеримент от М. Бенчев, 
който целеше да докаже правотата на лансира-
ната от Н. Хайтов теза, имаше чисто теорети-
чен характер. Той не бе в състояние да отрази 
конкретната ситуация такава, каквато тя е 
била по време на разкопките. И при това 
боравеше с априорно приети размери на 
скелета, съобразени с ръста на В. Левски. 

Чрез този експеримент бе направен опит да 
се елиминират и направят недостоверни неу-
добните за тезата на Н. Хайтов данни от 
оригиналния Дневник на разкопките, характе-
ризиращи конкретното положение на костите 
на скелета спрямо дупките от пилотите. 
Очевидно бе намерението на авторите на 
експеримента да се постави под съмнение 
фактът, че цели долни крайници не са били 
открити. Както снимките на скелет №95, така 
и фактът, че и по-късно, по време на консерва-
ционните работи, извършвани от поддръжници 
на тезата на Н. Хайтов, крайните кости на 
краката не са били открити в стената, са 
неоспорим факт, който красноречиво говори за 
несъстоятелността на твърдението на Н. Хай-
тов, че този скелет е от погребение, извършено 
след построяването на църквата. 

Чисто теоретически бяха разсъжденията на 
помощниците на Н. Хайтов за невъзможността 
да се запазят скелетите при наличието на 
допълнителен банкет, тъй като той достига 
дълбочината на основата. Доказателства оба-
че, че този банкет е достигал дълбочината, на 
която са разположени скелетите, няма. Не бе 
съобразено с реалността и твърдението, че 
дясната кост на скелет №95 лежи върху 
дупката от кол, което също според Н. Хайтов е 
доказателство, че скелетът е по-късен. Раз-
ширяване на отвора на дупката може да се 
получи при почистване, оронване на ръбовете, 
запушване и т. н., но едва ли може да се запази 
на високо ниво ръбът на дупката, ако върху нея 
е бил наместен един труп. Също чисто теорети-
чески бяха и твърденията че, ако църквата е 
строена по-късно, при набиването на коловете 
костите би трябвало да се натрошат, дори и 
ако не попадат под коловете. 

При аргументирането на своята теза 
Н. Хайтов използува редица недопустими не 
само от научна гледна точка, а и изобщо 
прийоми. Той произволно пренася данните за 
дълбочината на напластяванията в олтара. 
Съзнателно се спекулира с термина „турска" 
тухла, като в случая не случайно се пропусна 
обстоятелството, че терминът е употребен за 
пространство, извън това на скелетите. При 
това терминът не се отличава с прецизна 
хронологична определеност, а само е противо-
поставен от разкопвачите на термина „римска" 
тухла. 

Сериозни са възраженията ни по отношение 
на опитите за интерпретирането на погребе-
нията в полза на тезата на Н. Хайтов чрез 
използуването на съдебната медицина и др. 
Няма никакви основания само при наличието 
на две „сходни" кости да се признае идентич-
ността на скелетите № 79 и 14-А (снимки 13 и 
14). Не е доказателство за това и „сходният" 
характер на пръстта, установен по снимките (!). 
Неправилно са свързани от тримата специа-
листи, изготвили Експертизата, сведенията от 
Дневника, за прибирането на част от скелета', 
отнасящи се до скелет № 95 със скелет. Без-
критичното приемане на тези едностранчиви 
заключения води до абсурдни положения, при 
които трябва да признаем, ако се съпоставят 
данните от Дневника и от Експертизата нали-
чието на два черепа, свързани със скелет № 79. 
Трябва да отбележим, че стремежът на Н. Хай-
тов да докаже идентичността на скелетите 
няма друг смисъл, освен това, да дискредитира 
изобщо методичността и добросъвестността на 
археолозите, провели разкопките. 

Неприемливи са и употребяваните от 
Н. Хайтов и неговите сътрудници термини, 
характеризиращи погребенията като необикно-
вени. Всъщност както погребалния обряд — 
трупополагане с ръце на гърдите, така и 
липсата на инвентар са напълно естествени 
ситуации за некрополите от епохата на Сред-
новековието. Към тази епоха специалистите 
отнасят и некропола под църквата „Св. Петка 
Самарджийска", както и двата скелета в 
олтара. Няма нищо необикновено и във факта, 
че църквата е била построена върху некропола. 
Такива случаи в София има много и са 
достатъчни примерите със „Св. София", която 
застъпва гробове даже от епохата на построя-
ването си, със „Св. Спас" и др. Не е естествено 
и в разрез с каноните на църквата, е обаче 
погребването на лица в олтара, с изключение 
на мощите на канонизиран светец (сравни 
историческата справка в края на текста). 
Наличието на два скелета в олтара на църквата 
„Св. Петка Самарджийска" вече само по себе 
си отхвърля възможността за свързването им с 
личността на В. Левски. Наблягането на липсата 
на инвентар (обувки и др.) не е свидетелство за 
необикновени погребения, а само пример за 
методическо неправилно приемане на доказа-
телство на доводи, изградени чрез сравняване-
то на явления от различни епохи, както е в 
случая съпоставянето на средновековните пог-
ребения с примери от много по-късно вече 
наше време. 

Приведените от Н. Хайтов по време на 
обсъждането допълнителни доводи спомогна-
ха за изясняването на отделни и второстепенни 
по значение въпроси, без да могат да докажат 
неговата теза. Причината за това е, че 
ситуациите в археологията имат винаги кон-
кретен характер и достоверността им, отразена 
в изготвената по време на разкопките докумен-
тация, може да бъде прецизирана само от 
документация, изготвена от друго лице, но по 
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същото време и също при непосредствени 
наблюдения. По-достоверна от съхраняваната 
в АИМ документация от разкопките няма. За 
непредадените от арх. С. Бобчев в архива на 
АИМ скици и Дневник, за степента на тяхната 
достоверност, както и за начина на изготвяне-
то им АИМ направи отделна преценка. 

Въпреки отбелязаните при обсъждането 
пропуски при документирането на разкопките 
и някои противоречия в по-късните публикации 
на ръководителя на разкопките, възможност за 
изграждане на стройна и методически издър-
жана хипотеза в полза на твърдението, че В. 
Левски е погребан в църквата „Св. Петка 
Самарджийска" няма. Единството на станови-
щето на толкова голям брой специалисти от 
АИМ, на членовете на Средновековната секция 
и на Научния съвет по този въпрос е 
обусловено от самия характер на данните, 
които като цяло са еднозначни, независимо от 
идивидуалните моменти в тяхното интерпрети-
ране, което е право на всеки учен и също е и 
особеност на археологическото, а и изобщо на 
научното изследване. 

По време на обсъждането специалистите на 
АИМ приведоха и редица други археологичес-
ки доводи, които изобщо не можаха да бъдат 
оспорени от Н. Хайтов. Те анализираха наме-
рения при разкопките керамичен материал, 
който напълно подкрепя общата датировка на 
некропола, към който принадлежат скелетите 
№95 и 79, като средновековен. 

Прегледът на археологическите данни по-
каза, че Становището на АИМ относно невъз-
можността археологическите данни да се 
използуват в подкрепа на локализирането на 
гроба на В. Левски в църквата, е мотивирано и 
изградено на основата на неопровержими 
факти. Още по време на разкопките е бил 
приложен интердисциплинарен подход и са 
били направени и антропологически наблюде-
ния, които са потвърдили мнението на архео-
лозите. 

Предварителните заключения на ръководи-
телите на разкопките са били известни и на 
тогавашното ръководство на АИМ, начело с 
акад. Кр. Миятев. Той също е имал отношение 
към въпроса и факта, че скелетът не е бил 
подложен на допълнителни изследвания, се 
дължи на това, че още тогава всички специа-
листи са били убедени в невъзможността това 
погребение да е на Апостола. В компетент-
ността, плод на дългогодишна практика на 
акад. Кр. Миятев, и неговата добросъвестност 
никой не може да се съмнява. Трябва да се 
напомни фактът, че интерес е бил проявен и от 
тогавашното ръководство на БАН, членовете 
на които също са посетили разкопките. 

Трябва да се отбележи, че в полза на 
позицията на АИМ са и много други аргумен-
ти, съзнателно отбягнати от Н. Хайтов, като 
например невъзможността да се погребе със 
скръстени ръце тялото на обесен, изложено на 
открито и заровено при обстоятелства, които 
знаем, че са съпровождали миговете около 
смъртта на В. Левски. 

Позицията на АИМ е и в съответствие със 
заключенията на работилата под председател-
ството на акад. Д. Косев комисия, която пък 
посочи недостоверността на твърде късно 
записаните спомени за погребението на Апос-
тола в църквата „Св. Петка Самарджийска" и 
категорично отхвърли тази възможност. 

В този смисъл искаме да подчертаем, че 
българската историческа наука никога не е 
преставала да се занимава с въпроса за гроба 
на В. Левски. И едва ли в този смисъл може да 
се оцени положително въвличането в дискусия-
та на некомпетентни лица. 

Разпространяването на версията за погребе-
нието на В. Левски в църквата като окончател-
но установена истина възбуди общественото 
мнение, без да даде задоволителен отговор. 
При това, отново искаме да напомним, че 
аргументирането на тезата в книгата на 
Н. Хайтов бе извършено чрез грубото наруша-
ване на ред научни, етични и морални норми 
на нашето общество, чрез публично злепоставя-
не на една цяла наука. В нея се дава 
предпочитание на научно недостоверни данни, 
подлага се на съмнение компетентността на 
специалистите, поощряват се отделни неетични 
прояви в научните кръгове. В невярна светлина 
е представена атмосферата, в която са проведе-
ни разкопките, вниманието, което е било 
обърнато на откритията още от тогавашното 
ръководство на БАН, както и професионалната 
етика на археолога. Злепоставянето на 
археологическата наука и на Археологическия 
институт Н. Хайтов превърна в литературен 
похват, на фона на който несигурните доводи 
на тезата трябваше да изглеждат по-достовер-
ни. В невярна светлина е представена в книгата 
на Н. Хайтов и цялостната научна политика на 
Археологическия институт. А както се знае, 
през последните десетилетия българските ар-
хеолози направиха много за решаването на 
най-важни проблеми в областта на българското 
Средновековие, върху което работи повече от 
половината от научния потенциал на 
Института. Нека отбележим, че пред чествува-
нето на 1300-годишнината на България бъл-
гарските археолози показаха на света чрез 
своите открития образа на средновековната 
българска култура. 

Предстоящи за научно обосноваване са 
важни проблеми във връзка с възродителните 
процеси, както и много други въпроси с ярко 
изявено политическо и идеологическо съдържа-
ние. В този смисъл създаденото всеобщо недо-
верие към археологията в България по повод 
на въпроса с локализирането на гроба на 
В. Левски едва ли ще бъде преодоляно тихо-
мълком чрез сказки и положителни отзиви на 
книгата. Продължава лансирането на най-
малко достоверната, неиздържана нито науч-
но, нито идеологически „църковна" версия за 
погребването на В. Левски, а срещу Института 
се отправят обвинения в нихилизъм и липса на 
патриотизъм. Не е ли странно, че при решава-
нето на най-важните научни въпроси изведнъж 
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се оказват най-компетентни некомпетентните? 
Не подкопава ли всичко това позициите на 
науката, правата й да играе своята идеологи-
ческа роля изобщо, особено при решаването на 
национални въпроси. 

Като институт с идеологически характер 
АИМ е в пълно право и е задължен да изложи 
своето ясно Становище по въпроса за археоло-
гическите доводи за гроба на В. Левски и да 
защити професионалната чест и научната 
компетентност най-вече пред широката бъл-
гарска общественост. Това е напълно в духа на 
разкриващите нови перспективни постановки на 
XIII конгрес на БКП за ролята на науката в 
обществения живот и в хармония с извисените 
чувства на българския народ към личността на 
Апостола, който съвсем не се нуждае от 
фетишизирането на въпроса за намирането на 
неговия гроб. Нека напомним, че за Апостола 
Ст. Заимов каза: „ __ и духът му се разпростря 
над цяла България." 

Партиен секретар: (п) Д. 
Гергова 

Историческа справка по въпроса 
за църковния олтар и погребенията 

Църковният олтар, както е известно, се счита 
за най-свещенното и недостъпно за хората 
място в храма. И, разбира се, там не са могли 
да бъдат вършени и погребения. Същевремен-
но обаче, в съответствие с един пасаж в 
Апокалипсиса на Йоан (6,9) се приемало, че 
там се намират душите на мъчениците. Тълку-
вайки този пасаж, богословите стигнали до 
извода, че, когато се освещава новопостроена 
сграда,  би  трябвало  под  олтара  да  бъдат 

поставени мощи на канонизирани светци, за да 
се постигне очакваната божия благодат върху 
новия храм. Това правило—да се поставят 
под олтара мощи на светци, било установено 
като задължително изискване на църковния 
събор в Картаген през 401 г. И то било 
спазвано в продължение на столетия. През VIII 
в. обаче, когато във Византийската империя се 
провеждала политика на отричане на култа 
към иконите, привържениците на иконоборст-
вото, които взели връх, започнали да отстраня-
ват от църковните храмове не само иконите, но 
и вградените под олтара на всяка църква мощи 
на светци, тъй като иконоборчеството се 
обявявало и против почитането на мощите. И 
тази практика продължила до свикването на 
Седмия вселенски събор в Никея през 787 г. На 
този събор, както се знае, иконопочитането 
било отново възстановено и заедно с това — 
възстановен бил култът към мощите. Във 
връзка с това, наред с другите правила, 
издадени на този събор, заслужава внимание 
правило №7. В него се казва, че и занапред в 
духа на древните традиции, когато се освеща-
ват храмове, трябва да бъдат поставяни в тях 
мощи на мъченици с обичайната молитва 
(сравни съответния текст в „Правилата на 
светата православна църква с тълкуванията 
им". Т. II, София. 1913, с. 453, както и 
коментариите към този текст от Валсамон, 
Аристин, Зонара и епископ Никодим(пак там, 
454—456). 

От казаното се вижда, че, ако се намерят 
под църковен олтар някакви кости, то това 
могат да бъдат само кости на канонизиран 
светец. А в случая със „Св. Петка Самарджийс-
ка" са намерени две християнски погребения на 
цели скелети и един череп. Ясно е прочее, че 
това са по-стари погребения, върху които е 
изградена църквата със своя олтар, под който 
те са попаднали. 

Отговор 
на „Паметната бележка“ на АИМ 

под № 846 от 6 юни 1986г. 

 Още в началото на своето изложение 
ръководството на АИМ твърди, че до края на 
обсъждането в БАН Хайтов не бил представил 
„цялостно завършена и мотивирана теза“. 

Истината е, че аз представих за обсъждане-
то в БАН 11 (единайсет) разработки, общо 246 
машинописни страници, а в това число и 
Заключително становище в 13 страници от 1 
март т. г., в което бе изложена моята цялостна 
мотивирана теза. Друг е въпросът, ако ръко-
водството на Института не си е дало труд да се 
запознае достатъчно внимателно с тях. 

Буди истинско недоумение след всичко това 
писаното в „Паметната бележка" на ръковод-
ството на АИМ, че „прецизиране на дълбочини-
те на самите скелети след времето на 
разкопките е невъзможно, тъй като поради 
същината на изследователския процес археоло-
гическата ситуация се променя и нарушава още 
по време на проучванията". 

Ръководството на АИМ забравя, че дълбо-
чините на скелетните находки (№ 76 и особено 
№ 95) са били измерени не „след", а по време 
на разкопките,   както   е   записано   в   Днев-
ника. 
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Археологическата ситуация може след това да 
се е променила, но това с нищо не се отразява 
на направените веднъж измервания по време на 
разкопките. Ако има нещо в случая, което да 
буди недоумение, то е, как е възможно 
ръководни лица от АИМ, специалисти, да 
правят подобен предварително обречен опит, 
да се абстрахират от данните за дълбочините 
на скелетите, вписани в основен документ, 
какъвто е Дневникът на разкопките? (За скелет 
№95—дълбочина 0,75 m.) 

В „Паметната бележка" се атакуват и 
данните за дълбочината на абсидната основа 
под претекст, че разликите от 10—20 сm между 
нивото на същата основа и това на скелет № 95 
„са получени чрез съпоставянето на измерва-
ния, направени в различно време и с различна 
техника, и приложими за уточняване само на 
данните на съществуващия и сега архитекту-
рен паметник". 

Налага се да припомня на ръководството 
на АИМ, че измерванията за установяване 
дълбочината на абсидната основа са направени 
от арх. С. Бобчев още по време на разкопките, 
между 1 и 12 юни 1956 г., с помощта на същия 
дюлгерски метър, с който са си послужили и 
археолозите при своите измервания на скеле-
тите. 

Що се отнася до извършените в наше време 
(1985 г.) контролни измервания на абсидната 
основа в сега съществуващия архитектурен 
паметник, следва да се отбележи, че тя 
(абсидната основа) по време на реставрацията 
не е нито удължена, нито скъсена, а запазена в 
размерите, установени по време на нейното 
разкриване през 1956 г. 

Д. Ангелов и Д. Гергова пишат в „Памет-
ната бележка", че „по-достоверна от съхра-
няваната в АИМ документация от разкопките 
няма". Заедно с това, отбелязва се за „непре-
дадените от арх. С. Бобчев в архива на АИМ 
скици и Дневник, че за „степента на тяхната 
достоверност, както и за начина на изготвяне-
то, АИМ е направил отделна преценка". 

Явно ръководството на АИМ се обляга на 
старата своя преценка от 7 февруари т. г., 
поискана от мен във връзка с обсъждането в 
БАН. Материалът е озаглавен: „Документа-
цията на разкопките на църквата „Св. Петка 
Самарджийска“, извършени през 1956 г.“ В 
него се прави наистина опит за преценка на 
Скицника на Бобчев (Тетрадка № 5), която 
завършва с невероятното заключение, че след 
като арх. С. Бобчев не бил предал Бележника си 
в Научния архив на БАН съгласно разпорежда-
нето на ръководството на Института, когато се 
създал централизираният архив през 1972 г., 
това означавало, „че той не е считал тези свои 
скици и бележки за официална документация". 
Това поставяло „под съмнение всяка една от 
същите" (скици и бележки). 

По време на обсъждането бяха доказани, 
както вече отбелязах, не само автентичността, 
но и неоспорваната от никого безупречност на 
скиците на арх. Бобчев, поне в „архитектурна- 

та им част“. Беше възприето освен това 
включването им в основната документация на 
разкопките редом с Дневника, воден от 
Джингов. Но ето че сега ръководителите на 
АИМ се държат, сякаш тяхното Становище не 
е обсъждано и позовавайки се на собствената 
си, остаряла вече преценка, отхвърлят един от 
двата основни документа — Скицника на Боб-
чев. Вярно, за него могат да бъдат направени 
критични бележки, но такива, и даже по-
критични и по-основателни бележки бяха 
направени по време на обсъждането и за 
Дневника на разкопките, воден от Джингов. 
Самият проф. Михайлов беше заставен да 
признае, че неговият Дневник „не е така 
идеален, както другарят Хайтов го предста-
вя". Характерно е изказването и на Д. 
Овчаров, който обяви, че „неговите (на Джин-
гов) записки не са точни" (Стенограма от 27.11. 
1986 г.), че са „изпуснати някои възможности в 
Дневника“, че той (Овчаров) „не е много доволен 
от Дневника“ и т. "н. Въпреки това никой не 
предложи Дневникът да бъде анулиран като 
документ мимо неговите явни непълноти и 
грешки. Защо трябва да бъде пренебрегнат 
Скицникът на арх. Бобчев, след като доводите 
срещу него бяха много по-незначителни? 

Къде е логиката — Дневникът, воден от 
надничаря Джингов, да бъде причислен към 
„единствено достоверната документация“, а 
Дневникът на помощник-ръководителя, който 
е имал специалната задача да „извърши 
архитектурното заснемане и други технически 
работи, свързани с разкопките" (според заповед 
№ 65 на директора на АИМ), да се поставя под 
съмнение? По какъв признак — политически, 
професионален или някакъв друг, известен 
само на ръководството на АИМ, се прави тая 
явна дискриминация към помощник-ръководи-
теля на експедицията? 

Но нека да обобщим: позовавайки се на 
данните, извлечени по време на разкопките и 
съответно регистрирани в двата Дневника на 
експедицията, следва да приемем като устано-
вена разлика от 10—20 сантиметра между 
нивата на скелет №95 и абсидната основа. 
Освен това, смята се от АИМ, че скелет №95 
не е под наклон (Становище на АИМ). Това 
поддържат на обсъждането в БАН и Д. 
Овчаров, и Ст. Михайлов (вж. Стенограмата 
от 12 февруари т. г.). Безспорно е при това 
положение, че скелет № 95 не може да попадне 
„под основите на църквата", както се твърди в 
„Паметната бележка", защото основите на 
църквата, т. е. на абсидата, са с 10—20 ст по-
ниско от нивото на скелета. Ето затова час'т от 
долните му крайници е трябвало да бъдат 
сместени в дупка (вдлъбнатина в абсидната 
основа, както всъщност погребвачите са и 
направили). 

Авторите на „Паметната бележка" оспор-
ват заключението в експертизата на специалис-
тите по фотография, трасология и съдебна 
медицина от НИКК при МВР, които въз 
основа   на   снимки   № 5,6   и   7   твърдят,   че 
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дупката   в абсидната основа е разположена 
„по-високо от основите на църквата“. 

Истината е, че на фиг. 1, направена (според 
отбелязаното в Дневника на разкопките) на 31 
май, по време на разкопките, съвършено ясно 
се вижда, че двете бедрени кости навлизат в 
хралупа (дупка) с ясно очертани отдясно и ляво 
камъни. На сн. 6 и 7 се вижда същата „дупка", 
в същата форма, но вече с по-ясно изразени 
контури на камъните отгоре, вляво и дясно. На 
сн. 7 личи същата дупка в съизмерение с 
античната стена, чието равнище е много по-
долу от горния край на дупката, както 
всъщност е отбелязано и в експертизата на 
НИКК (Националния институт по кримина-
листика и криминология). Размерите на дупка-
та, определени от проф. арх. Бояджиев и 
ст. н. с. Д. Овчаров са 38 ст ширина и 25 ст 
височина. (Вж. Стенограмата от 12 февруари 
1986 г.) Може ли да има съмнение при тези 
данни, че дупката не навлиза поне с 25 ст по 
височината на абсидната основа, даже ако се 
съгласим, че тя започва от равнището на 
античната стена, както се твърди в „Паметна-
та бележка" на ръководството на АИМ? 

Така е изобразена — врязана в абсидната 
основа — дупката и на всичките (7 броя) скици 
на арх. Бояджиев, като на една от тези скици е 
нанесена и дълбочината на абсидната осно-
ва— 84 ст. (Вж. с. 187.) Възможно ли е да се 
говори след всичко това само за „евентуална 
хоризонтална вдлъбнатина" в античната стена 
(както четем в „Паметната бележка"). Вдлъбна-
тината, щом е „вдлъбнатина", има освен 
хоризонтално, но и вертикално измерение, има 
обем,  а  в Становището на АИМ от 7  
февруари т. г. това се оспорва: „Не е вярно 
(четем в този любопитен документ), че 
дупката за вместването на стъпалата на 
трупа (скелет № 95) е била изкопана в пръст. 
Ако се приеме, че такава дупка е била 
действително изкопана, тя трябва да е в 
споената с бял хоросан твърда каменна основа 
на абсидата.“ Поздравяваме авторите на 
Становището с точното определение! За 
съжаление, десетина страници по-нататък се 
сблъскваме с едно съвършено различно твърде-
ние, че (цитирам): „при направата на този гроб 
(№95) крайниците на покойника са били 
положени отчасти върху разрушения античен 
зид, като са наместени вероятно с удълбаване 
или изравняване на легло в тях." „Легло" все 
пак означава „вдлъбнатина", дупка, и то в ан-
тичната стена, но подобно нещо нито се вижда 
по снимките, нито се говори нещо за това в 
Дневника. Нито пък е възможна подобна 
дупка, като се има предвид разликата в нивата 
на скелета и античната стена с около 20 ст. 

Да не разискваме пълното безсмислие на 
подобен странен и невероятен факт: намества-
не на бедрените кости върху античния зид, и то 
в нарочно направено за тях легло, за да не 
пострадат от тежестта на изградените върху 
тях основи. Самото допущане на такава 
възможност е вече сигурен белег за пълно 
отсъствие на научно мислене. 

Още по-зле постъпва ръководството на 
АИМ, когато заявява, че „АИМ стои катего-
рично на Становището, че дупка, издълбана 
допълнително в стената, с цел да се вкара в нея 
покойникът — няма". И се мотивират така: 
„Снимковият материал показва наличието на 
пространство с размерите на средно голям 
камък, което изобщо не съответствува на 
очертаната в рисуваните, очевидно след разкоп-
ките скици на арх. С. Бобчев—дупка, нито по 
форма, нито по големина." 

Наистина главозамайваща аргументация! 
Първо ръководството на АИМ би трябвало да 
изясни с какви доказателства разполага, за да 
твърди, че скиците на арх. Бобчев са направени 
след разкопките. Второ, да ни каже какви са 
размерите на „средно" големия камък, ако 
подобна стандартизация съществува? 30/50 или 
10/20, или 120/100 сm? И най-сетне, по какъв 
начин Д. Ангелов и Д. Гергова установиха, че 
размерите на средно големия камък не съот-
ветствуват на размерите на дупката, фиксирана 
в скицата на арх. Бобчев от 12 юни 1956 г., след 
като не дават (и не знаят) размери — нито на 
едната, нито на другата величина? Даже да не 
съвпадат размерите на въображаемия „средно 
голям камък" с очертанията на дупката в 
скицата на арх. Бобчев, може ли това да 
послужи като аргумент за оспорване на 
въпросната дупка, тъй ясно изобразена на 
снимковия материал от 1956г. и 1972-1974г.? 
Самите автори на „Паметната бележка" приз-
нават, че „снимковият материал показва нали-
чието на пространство с размерите на средно 
голям камък". Защо Д. Ангелов и Д. Гергова 
отричат, че нямало дупка? 

Авторите на „Паметната бележка" оспор-
ват и направения по време на обсъждането от 
М. Бенчев и арх. Н. Мушанов, с помощта на 
чертежи експеримент, за възстановяване поло-
жението на скелет № 95. Те се мотивират на 
първо място с това, че се боравило с „априорно 
приети размери на скелета, съобразени с ръста 
на Левски“. По време на експеримента се 
боравеше с фигура, висока 172 сm, но това 
не е размер „априорно“ заимствуван от ръста 
на Левски, за когото точни данни нямаме, а 
изчислен по снимката на скелет № 95 от ст. н. с. 
д-р Йорданов от Института по морфология 
(Консултация от д-р Йорданов от 16.1. 1985 г., 
с. 3). Измерванията са извършени, като са 
използувани данните от Дневника за размерите 
на онази част от скелета, която излиза навън от 
абсидната основа. Приложена е формулата на 
Пирсън. 

Твърди се в „Паметната бележка", че 
експериментът със скелет №95 бил направен, 
за да се поставел под съмнение фактът, „че 
цели долни крайници не са били открити". 
Следва по-нататък твърде оригиналното съж-
дение, което гласи (цитирам): „Както снимки-
те на скелет №95, така и фактът, че по-късно, 
по време на консервационните работи, из-
вършвани от поддръжници на тезата на Н. 
Хайтов, крайните кости на краката не са били 
открити в стената — са неоспорим факт, който 
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красноречиво говори за несъстоятелността на 
твърдението на Н. Хайтов, че този скелет е от 
погребение, извършено след построяването на 
църквата." 

Ще припомним на авторите на „Паметната 
бележка" изявлението на Г. Джингов при об-
съждането в БАН (с което и Ст. Михайлов се 
съгласи), че подколенните кости изобщо не са 
били потърсени. „Не сме ги намерили, защото 
не сме копали" — каза Джингов. „Да гадая 
имало ли е отдолу кости, т. е. имало ли е по-
нататък кости... това значи да лъжа себе си, да 
заблуждавам и вас" (Стенограма). Но това, че 
костите не са били потърсени, съвсем не е 
доказателство, че те не са били там. 

Вторият аргумент е още по-наивен и 
несъстоятелен. Защо се вменява на реставрато-
рът арх. Н. Мушанов непривичната за него 
археологическа задача да издирва и съхранява 
костите, на които е попаднал по време на 
възстановителните работи? Той е имал задача-
та не да търси и възстановява кости, а да 
възстановява църква. 

Беше зададен на Г. Джингов въпрос, защо 
всъщност подколенните кости на скелет №95 
не са били потърсени. Отговорът беше: „за се-
бе си аз бях убеден, че няма да се намерят" (вж. 
Стенограмата). 

Сблъскваме се с нещо не от сферата на 
практиката или теорията, а на мистиката. 
Представете си, студентът-надничар Г. Джин-
гов си е съставил убеждение, че подколенните 
кости на скелет №95 няма да се намерят и 
затова не са били потърсени! 

От фактическа страна въпросът с подколен-
ните кости е изяснен с факта, че те са 
фиксирани в Скицника на арх. С. Бобчев. Скиц-
никът, както вече стана дума, е абсолютно 
равностоен на Дневника на разкопките доку-
мент, така че информацията, която ни дава 
той, е единствено валидната. 

Толкова по въпроса за подколенните кости 
на скелет № 95 и да преминем към възражение-
то в „Паметната бележка" относно банкета 
при абсидната основа. Доказателства, че този 
банкет „е достигнал дълбочината, на която са 
разположени скелетите (№95 и 76) няма" — 
твърди се в „Паметната бележка" и, следова-
телно, разсъжденията на Н. Хайтов „за 
невъзможността да се запазят скелетите при 
наличието на банкет" — били чисто теорети-
чески. 

Ето ги доказателствата за дълбочината на 
банкета при абсидната основа: това е на първо 
място планът на църквата „Св. Петка Самард-
жийска", публикуван в статията на проф. Ст. 
Михайлов в Сборника в памет на Карел 
Шкорпил, 1961 г., фиг.1. Там е отбелязано и 
мястот© на банкета, който започва от нивото 
на античната стена. 

Второто доказателство е скицата на 
арх. С. Бобчев — от 12 юни 1956 г., където бан-
кетът е не само графично отбелязан, но и 
котиран на 95 сантиметра от тухления под на 
олтара. 

Косвено доказателство е общоизвестният 
факт, че стабилизирането на основите чрез 
банкет, започва с набиването на дървени 
колове под нивото на стената, която се 
укрепва (в случая абсидната стена на църквата 
„Св. Петка Самарджийска"). 

На обсъждането в БАН съществуването на 
банкет долу, при основата, отначало се призна-
ваше само от Ст. Михайлов. От всички други 
се отричаше, което говори за нивото на 
информираност у пълномощниците на АИМ. В 
процеса на обсъждането съществуването на 
банкета получи всеобщо признание, както и 
фактът, че това съоръжение се намира на и под 
нивото на абсидната основа — на 95 сm от 
тухлената настилка на олтара, с 20 сm под 
скелетите № 95 и 76. Не са необходими много 
сложни теоретични разсъждения, за да се 
разбере, че банкетът не е могъл да бъде 
поставен (набиване на колове, трамбоване, 
зидане и пр.), без скелетът да бъде унищожен, 
ако е бил сварен по време на градежа. 

В порядъка на голословно отричане на 
фактите е и твърдението в „Паметната бележ-
ка“ за нереалността на поддържаното от 
Н. Хайтов и потвърдено в Експертизата на 
НИКК при ДНМ (с. 9) становище, че дясната 
подколенна кост на скелет № 95 лежи „върху 
дупката от кол". Никога, пред никого аз не съм 
твърдял, че дясната бедрена кост лежи „вър-
ху“. Моето твърдение е, че костта лежи само 
отчасти върху дупката от изгнилия дървен 
кол. Точно както е казано и в експертизата на 
специалистите от Института по криминалисти-
ка и съдебна медицина при МВР. Опитът на 
авторите на „Паметната бележка“ да оспорят 
този факт, опитвайки се да го обяснят с това, 
че отворът на дупката може да бъде „разши-
рен“ при почистване, оронване на ръбовете, 
запушване и пр., е направо несъстоятелен. 

На снимка № 6, където личат дупките, 
запушени с хартия, ясно се вижда плътното 
прилепване на хартията към костта на дясното 
бедро, което е явно указание, че не се касае за 
частично уширение на дупката, а за същинска 
дълбока, частично разположена под костта 
дупка. Инак прилепването на хартията по 
цялото протежение на „запушалката“ не би 
могло да се получи. 

Освен това, има едно друго доказателство, 
свързано с въпросната дупка до дясното бедро 
на скелет № 95 — това е снимка № 4. Там личи 
същата бедрена кост, но до нея няма никаква 
дупка — тя не е била все още разкрита. 
Дупката се появява в следващата снимка № 5, 
при следващия етап от разкриването на костта. 
Следователно, тя е била затъпкана — още едно 
доказателство, че погребението, свързано със 
скелет № 95, е било извършено след строежа на 
църквата. 

Защо авторите на „Паметната бележка“ 
отминават с мълчание това тъй важно за 
изясняването на спора доказателство? 

„Теоретически“ били и твърденията на Н. 
Хайтов, че, ако църквата е строена по-късно 
(от погребението), при набиването на коловете 
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костите би трябвало да се натрошат, дори и 
ако не попадат под коловете". 

Та възможно ли е наистина, авторите на 
„Паметната бележка“ да оспорват известни 
съждения, само защото били „теоретически“? 
Та коя истина в науката е постигната без 
теоретически съждения? Когато аз говоря за 
евентуалното строшаване на дясната бедрена 
кост, ако до самата нея е бил набиван 
десетсантиметров дървен кол, аз се позовавам 
на университетски учебници. 

Упрекнат съм от Ангелов и Гергова и за 
това, че при мотивирането на моята теза 
„съзнателно“ съм спекулирал с термина 
„турска тухла“, като не случайно съм пропус-
нал обстоятелството, че въпросният термин 
бил употребен „за пространството извън това 
на скелетите“. Освен това, този термин не се 
отличавал с „прецизна хронологическа опреде-
леност, а е само противопоставен от разкопва-
чите на термина „римска тухла“. 

Става дума за цитирания от мене на 
обсъждането пасаж от Дневника на разкопки-
те, че монолитният камък, който носи престо-
ла, е „положен върху основа от речни камъни и 
тухли без спойка, между които били намерени 
парчета от турски тухли и едно парче 
антична". И понеже подпрестолната основа е 
разкрита на ниво, много по-дълбоко от това 
на скелет № 95, защитих по този начин тезата, че 
под нивото на погребението, свързано със 
скелет № 95, пластовете съдържат „турски" ма-
гериали, а това е доказателство, че скелет № 95 
е от погребение след строежа на църквата. 
Обстоятелството, че парчетата турски тухли са 
били разкрити в престолната основа, вън от 
гроба на скелет №95, се съдържат в самия 
цитат! Защо ме упрекват Гергова и Ангелов, че 
„не случайно" бил съм пропуснал това обстоя-
телство? 

Голословни са и намеците за „съзнателно" 
спекулиране с термина „турска тухла". „Въп-
росният термин (твърди се в „Бележката“), не 
се бил отличавал с „прецизна хронологическа 
определеност“. Но кой може да се съгласи, че 
характеристиките на римската и турската 
тухла не са достатъчно определени, за да бъдат 
сбъркани, и то от двама археолози? 

Ако преди да отправят своята критика за 
турските тухли към мен, авторите на „Памет-
ната бележка“ бяха си дали труд да прегледат 
как се е боравило с това понятие в Дневника, 
щяха да установят, че за разкопвачите (Михай-
лов и Джингов) има пълно равенство между 
понятията „стара тухла" и „турска тухла". В 
пасажа от 29. V. 1956 г. на Дневника четем: 
„Копае се в съвременен насип: пръст, парчета 
от стари (турски) и нови тухли, хоросан и 
др." (с. 24). На друго място четем: „парчета от 
турски тухли и едно парче антична" (пасажа от 
30 май). Явно, археолозите са разграничавали 
тухлите — античните от старите (турските). 
Понятието „стари", което за тях означава 
„турски", е употребено в Дневника над 14 пъти, 
а не е само веднъж, за да кажем, че е въпрос на 
неумение или недоразумение. 

А сега привличаме вниманието на авторите 
на „Бележката" върху най-важното: това е 
обстоятелството, че стари, т. е. турски тухли са 
били открити „непосредствено под скелета 
(горната част) на т. нар. „Обезглавеният" (с. 57 
от Дневника). Същите стари (турски) тухли са 
открити „под скелета (намерения под престо-
ла), както и върху площта на целия олтар на 
същото ниво" (стр. 67, 68). 

Не случайно самият проф. Михайлов пише 
в своята първа научна публикация (от 1961 г.) 
на с. 173, че горната част на античните зидове, 
разкрити в наоса на църквата, „на дълбочина 
един метър от тухления под беше засипана с 
пръст, наситена с късни материали от послед-
ните години на турското робство" (с. 173). В 
същите „стари", т.е. турски тухли лежи и 
„скелетът в северната част на олтара", а това 
е спорният скелет №95! (с. 77 от Дневника.) 

Това са данни, съдържащи се в „единствено 
достоверната (според авторите на „Бележка-
та") документация от разкопките — Дневни-
кът", и тези данни не оставят никакво 
съмнение, че скелет № 95 е намерен в насип от 
епохата на турското владичество и че не е 
остатък от средновековен некропол, както се 
твърди в „Паметната бележка". 

Няма съмнение, че всички — и зидани, и 
незидани гробове, разкрити по време на 
разкопките през 1956 г., са били буквално 
„потопени" в еднометровия „турски“ пласт, 
разположен под цялото пространство на църк-
вата „Св. Петка Самарджийска“. Това напълно 
съвпада и със Становището на арх. Ст. Бояд-
жиев, че теренното ниво по време на строежа е 
било „повсеместно снижено с 90 сm“. 

Твърди се в „Паметната бележка“, че по 
време на обсъждането в БАН, специалистите 
на АИМ били анализирали намерения при 
разкопките керамичен материал, който напъл-
но подкрепял датировката на олтарните погре-
бения като средновековни. Авторите на „Па-
метната бележка“ имат предвид импровизира-
ния опит на ст. н. с. М. Станчева по време на 
обсъждането на 27. II т.г., да разпознае някол-
ко късчета керамика от разкопките през 
1956 г. в „Св. Петка", донесени от Г. Джингов. 

Искрено съм изненадан, че авторите на 
„Паметната бележка" са нарекли това десет-
минутно препипване на късчетата керамика, 
донесени от Джингов, за „анализ“, след като 
е известно, че подобен анализ може да бъде 
извършен само при съпоставка с всички 
елементи на археологическата среда, установе-
ни по време на разкопките. Това е азбучна 
истина, известна даже на студентите от I курс. 
Освен това, къде е гаранцията, че фрагментите 
от керамика, донесени от Г. Джингов в отворе-
ни пликове, са тъкмо тези, намерени преди 30 
години по време на разкопките, временно 
„загубени“ и след това отново намерени? На 
всичко отгоре в Становището на петимата 
пълномощници на АИМ от 10.11 т. г. за 
намерените в гробната яма на скелет №95 
находки е казано, че „те не могат да се 
свържат  с  гроба,  тъй  като  навсякъде  под 
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паважа на София пластовете са наситени с 
такива материали." 

Ако авторите на „Паметната бележка" са 
имали желанието да ни убедят в противното, 
т. е., че намерените в гробната яма на скелет 
№ 95 находки доказват едно или друго тяхно 
схващане, те трябваше да се мотивират. Да се 
твърди, че анализите подкрепяли „общата 
датировка“ на некропола, не е достатъчно 
— това са декларации, а не доводи. 

Все по този декларативен начин е направен 
и опитът да бъдат отхвърлени изводите на 
експертизата, извършена от специалисти при 
Националния институт по криминология и 
криминалистика. Авторите на бележката твър-
дят, че нямало никакво основание „само при 
наличието на две сходни кости да се признае 
идентичност на скелетите № 79 и 14-А" (снимки 
16 и 19). Но работата е там, че никъде в 
протокола на експертизата няма подобен 
извод, т.е. че двата скелета — № 79 и 14-А са 
идентични (едни и същи). Изводът, който се 
прави (на с. 7) засяга терените на двете 
погребения и гласи, че „Двата терена, на които 
са разположени двата скелета (скелетът с череп 
и скелетът без череп), изобразени на фотокопия 
№ 16 и 19, са сходни.“ Не е коректно да се 
изопачават по този начин изводите на извър-
шената експертиза. 

Декларативно са „решили" авторите на 
„Бележката“ и въпроса с датирането на 
некропола под църквата „Св. Петка Самард-
жийска“ като средновековен, позовавайки се на 
„специалистите", които отнасяли към същата 
епоха и двата скелета в олтара. Не се казва кои 
специалисти, кога, в кои свои съчинения или 
научни съобщения, въз основа на какви факти 
са направили странния извод, че в центъра на 
София, в зоната на крепостта, на хвърлей от 
минералните бани, монетарницата, дворците и 
пр. е имало гробище (некропол). 

Позоваването на анонимните „специалис-
ти" може да бъде само конкретно. 

Недопустимо е, например, да се твърди, че 
по време на разкопките през 1956 г. бил 
приложен „интердисциплинарният“ подход, 
като се имат предвид направените „антрополо-
гически наблюдения“ на д-р Боев. Но как е 
възможно да се говори сериозно за антрополо-
гически наблюдения, след като бе установено, 
че от общо 46 документирани за неговата 
„експертиза" твърдения, 41 се оказаха явно 
несъстоятелни. (Вж. „Последните разкрития на 
д-р Боев" от Н. Хайтов, с. 1 до 20, депозирана в 
БАН.) 

„Скелетът“ (№95), за когото е възникнал 
спорът, че е на Левски, не бил подложен на 
допълнителни изследвания (твърди се в „Па-
метната бележка“), защото тогава „всички 
специалисти били убедени в невъзможността 
това погребение да е на Апостола“. Но как 
може сериозно да се оправдава една от 
основните грешки на разкопвачите — пропус-
кът да се направи лабораторна антропологи-
ческа експертиза, преди да си съставят убежде- 

нието, че скелетът не е на Левски? Та нали 
съответното убеждение е трябвало да се 
изгради, между другото, и въз основа на 
неосъществената експертиза? 

Нетактично е споменаването в „Паметната 
бележка“ и работата на Комисията под 
председателството на акад. Д. Косев, или ако 
непременно им се е искало на авторите да се 
подсигурят с авторитета на известния и 
уважаван наш историк, те са били длъжни поне 
да споменат, че в тази комисия археологиче-
ските аспекти на спора за гроба на Левски 
изобщо не са били обсъдени. 

Комисията не е разполагала нито с Дневни-
ка на разкопките, нито със Скицника на 
Бобчев, нито със Стенограмата от обсъждането 
във в. „Работническо дело“, нито със снимки-
те, направени по време на разкопките, и всичко 
това по изключителна вина на двамата архео-
лози — участници в комисията, на които е 
било възложено да съберат въпросните мате-
риали, но те не са го направили. 

При липсата на тези материали комисията 
изобщо не е могла да разисква археологичес-
ките въпроси на спора, както и не го е сто-
рила. 

В края на изложението си авторите на 
„Паметната бележка“ отново са отправили 
упрек към мен, че в книгата си, при мотивира-
нето на своята теза, аз съм бил извършил 
„грубо нарушаване на ред етични и морални 
норми на нашето общество, чрез злепоставяне 
на цяла една наука“. Аз питам: какво общо 
има тази наука с разкопките на С. Михайлов и 
с неговите грешки? Защо е необходимо да се 
персонифицира Ст. Михайлов с археологичес-
ката наука и на какво основание са направили 
това авторите на „Бележката“? 

Говорят за моите етични и морални 
прегрешения, а дума не отварят за моралните 
и етичните прояви пред науката и обществото 
на Джингов, Боев и Михайлов? Как може да се 
квалифицира иначе поведението на Михайлов 
във връзка с дясната подколенна кост, за която 
30 години той твърдеше, че била пречупена, а 
на 31-та, точно по време на обсъждането, 
изведнъж безцеремонно отрече всичките си 
писания по този въпрос. 

Етично ли беше Джингов да твърди (вж. 
Стенограмата от 10. II. 1986 г.), че съществува 
снимка, на която се вижда пробитата дясна 
бедрена кост, а след това, когато се видя, че 
такава снимка няма, да се отмята, че „точно 
тази снимка я нямаме". (Стенограма от 
10.II.1986 г.) 

Аз няма да преценявам какво означават 
тези, а и други, все така резки обрати в 
ненаучното поведение на Джингов и Михай-
лов, да не говорим за бъркотията, която 
внесоха в спора „показанията“ на д-р Боев. 
Ако ще говорим за злоумисъл, за поведение и 
морал, трябва на първо място да бъде 
разгледано поведението на въпросните специа-
листи. 
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Няма да повдигам тук въпроса с 
изнесените от фотоархива на АИМ 
неизвестно със или без знанието на 
ръководството на АИМ, но във всеки 
случай – без знанието на завеждащия 
въпросния фотоархив — другарката 
Станчева, снимки. След като албумът с 
негативите е бил изнесен (арх. Бояджиев 
отказа да съобщи името на лицето, 
което му е дало тази възможност), те са 
били преснемани и новият негатив 
„обработван" (вж. по-подробно по този 
въпрос приложеното извлечение от Сте-
нограмата). 

Оставям настрана въпросите защо е 
било необходимо да се прави това, с 
каква цел, от кого и какви са 
евентуалните последици от гова 
действие — говоря за научния морал и 
етика, проявени от специалистите, 
довереници на АИМ. 

Ще изтъкна в заключение, че в 
поменатата „Бележка" на Д. Ангелов и Д. 
Гергова няма нито анализ, нито един 
убедително поднесен аргумент. 
Изложението изобилствува с декларации, 
императивни оценки, поднесени в пре-
тенциозен наукообразен стил. Двамата 
автори 

не са наясно даже по такива елементарни 
неща, какъвто е въпросът за тъй 
наречения от тях допълнителен банкет 
към абсидната основа. Те и досега не 
знаят (и не са разбрали), че банкетът 
при абсидната основа не е допълнително 
изградено към нея (основата) съоръже-
ние, а само уширение с 25 сантиметра към 
вътрешността на църквата на самата 
абсидна каменна основа, така че в 
конструктивно отношение основа и 
банкет са едно и също, и затова не могат 
да имат различни дълбочини, както се 
твърди в „Паметната бележка“. 

След като по един толкова важен, 
макар и елементарен въпрос от 
конструкцията на абсидната основа, 
авторите на „Паметната бележка" не са 
наясно, и то след тридневните обсъждания 
в БАН по този въпрос, основателно се 
питам – с какъв кураж са седнали да 
пишат своята паметна бележка от 
позицията на върховни арбитри? 

Николай 
Хайтов 6 юли 

1986 г. 

София, 26 юни 1986г. 

Становище по представената на 6.VІ.1986 г. 
Паметна бележка на ръководството на Археологическия институт 

с музей 

На ръководството на АИМ бяха предоста-
вени многобройни възможности да изложи 
своето Становище по дискутираните въпроси 
както в писмена форма, така и по време на 
заседанията, проведени в БАН през февруари 
т. г. И преди, и по време на заседанията АИМ 
връчи няколко докладни записки, а в хода на 
обсъждането (на 10, 12 и 27 февруари) всички 
участници можаха да изложат свободно и 
подробно своите становища, за което свиде-
телствуват Стенограмите от обсъждането, 
възлизащи на повече от 800 машинописни 
страници. 

Едно от решенията, взето от Ръководството 
на БАН на заседанието, състояло се на 24 
април т. г., на което бе обсъден и одобрен 
моят доклад, бе да се публикува преди края на 
годината научно издание, съдържащо всички 
документи от разкопките, материали, предста-
вени от застъпниците на двете тези, извадки от 
Стенограмите от обсъжданията, снимков мате-
риал, чертежи и др. Работата по подготовката 
на това издание е в ход от началото на м. май 
т. г. Ръководството на АИМ бе уведомено 
официално, че неговите Становища ще бъдат 
отпечатани, с което ще се даде възможност на 
научните среди и на .широката общественост 
обстойно да се запознаят с цялостната му теза. 

Независимо от това, ръководството на 
АИМ подготви нов материал, в който излага 
Становището си в пореден вариант. Тази 
„Паметна бележка" на АИМ е разпратена до 
редица отговорни институции, включително и 
до Председателя на БАН. С този материал 
АИМ прави опит да наложи своето Становище 
не в дискусия с опонентите си, а чрез 
представянето на едностранчива и в много 
случаи тенденциозна и неточна информация. 

Ще взема отношение по принципните въп-
роси, поставени в „Паметната бележка" на 
АИМ, тъй като моето становище по професио-
налните въпроси е изложено обстойно в 
доклада ми от 7 април т. г. 

1. Становище на АИМ по документацията 
от разкопките 

И този материал, както и всички други 
представени от АИМ по повод на дискусията, 
не отговаря на поставените изисквания и най-
малко може да претендира за научност и 
компетентност. В основни линии всички, отли-
чаващи се с емоционалност, а не с научност, 
Становища на АИМ бяха и продължават да 
бъдат субективистично насочени към опровер- 
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гаване на постановките на Н. Хайтов и на 
доизясняване на позиции, поддържани в тече-
ние на 30 години, при пълната липса на 
каквато и да е документация. 

Поемайки цялата отговорност за оценката 
си, държа да заявя, че АИМ изобщо не спази 
основното изискване за реална и методически 
обоснована интерпретация, не положи усилия 
за ново вглеждане в документацията, с която 
се запозна за пръв път едва в хода на 
обсъждането в БАН през м. февруари т. г. 
Нещо повече, ръководството на АИМ не 
направи елементарен опит дори да издири 
запазената документация от разкопките на 
„Св. Петка Самарджийска", съхранявана в 
самия институт. С цената на многократни 
настоявания от моя страна бяха намерени 
негативи на кадри, заснети по време на 
разкопките, чийто брой нарастна от обявените 
десетина на 37, след като ръководството на 
Института в няколко официални документа 
(включително и в такива, изготвени след 
започването на дискусията) твърдеше, че пове-
че кадри изобщо не съществуват. Когато по 
мое нареждане във фотолабораторията на 
института бе допуснат и експертът Михаил 
Бенчев, се оказа, че броят на запазените 
негативи възлиза на около 100. Остана повече 
от съмнение, че има иззети кадри. Г. Джингов 
декларира, че известен нему кадър липсва от 
намерената колекция. Кой е сторил това и 
защо? Въпреки, че ръководството на АИМ 
твърдеше, че съгласно вътрешния ред на 
института негативи никога не се изнасят от 
фотолабораторията, по време на дискусията бе 
изтръгнато признание, че негативите са били 
изнасяни от арх. Ст. Бояджиев. Ръковод-
ството на АИМ не отговори дали тези 
негативи са били дадени и приети по опис. 
Изобщо не се даде задоволително обяснение на 
обстоятелството, че негативите са били изна-
сяни от института, изрязвани и евентуално 
манипулирани. 

Недоумение буди и обстоятелството, че 
ръководството на АИМ не потърси по-рано, а 
и сега отказва да стори това, научна и морална 
отговорност от участниците в разкопките – за-
що не са съхранили намерените в олтара кости, 
независимо от убеждението си, че те не са на 
Васил Левски, след като тезата за гроба на 
Левски е вече съществувала. Ако костите бяха 
налице, а не прибързано и може би съзнателно 
изхвърлени, те биха могли да бъдат подложени 
на съществуващите абсолютно точни методи 
за датиране и тогава, и по-късно. 

Един от основните аргументи, изтъкнат от 
тогавашните участници в разкопките, е, че 
последните са били спасителни и затова са 
бързали. Не е ли елементарно научно задълже-
ние да се запази документацията за вторична 
проверка, когато се изказва и най-малкото 
съмнение върху направените изводи? И защо 
АИМ не е взел нито веднъж инициативата да 
прегледа в спокойно време документацията и 
да я анализира, а се задоволява с голословни 

отхвърляния и „защита на уж застрашената 
археологическа наука? Не е ли това всъщност 
доказателство, че те не са били уверени в 
своята теза. 

Не бих желал да продължа този род 
критика, но ако правя това, то е защото 
ръководството на АИМ в изложението си 
отхвърля всеки опит за нова интерпретация на 
цялата документация от времето на разкопки-
те и я свежда само до Дневника, воден от 
Г. Джингов, по това време студент-абсолвент. 
АИМ приема напълно безкритично за единст-
вен достоверен документ само този Дневник, в 
който по време на обсъжданията също се 
откриха редица пропуски, които са отразени в 
Стенограмите от заседанията. Ръководството 
на АИМ отхвърля правото на архитекти, 
геодезисти и други специалисти да се произне-
сат върху съвкупността от данни, една голяма 
част от които са снимков материал и архитек-
турни заснемания, които датират от времето 
на разкопките и имат пряко отношение към 
тях. Добре известно е, че по време на 
разкопките арх. С. Бобчев е бил официално 
натоварен да направи архитектурно заснемане 
на обекта. Въпреки това неговите материали не 
са били потърсени от ръководството на АИМ, 
само защото той е бил на обратното станови-
ще от това на Ст. Михайлов. Както показа 
обсъждането, документацията на арх. С. Боб-
чев е неотменима част от запазената докумен-
тация от времето на разкопките. 

В своя заключителен доклад ударението 
поставих на същността на проведените диску-
сии, като смекчено набелязах някои допуснати 
слабости, непремълчани в хода на самото 
обсъждане. За съжаление обяснение те не 
получиха нито тогава, нито в новото изложе-
ние на АИМ. Отново цялата плоскост на 
поставения проблем се измества и това ме 
заставя да се спра повече на този аспект от 
проблема, защото той води до задълбочаване 
на слабостите в работата на АИМ. 

За мен и досега е необяснимо защо на 
комисията, ръководена от акад. Д. Косев, не са 
били представени никакви археологически дан-
ни – снимки, даже и т. нар. Дневник на Джин-
гов, а се заявява, че археологическите данни и 
антропологическата експертиза категорично 
отхвърлят тезата за късно-погребение. Нима 
ръководството на АИМ не е знаело, че 
всъщност е нямало никаква антропологическа 
експертиза? Да напомня ли, че такава експерти-
за е била поискана не от Ст. Михайлов, а от 
неговите опоненти? 

Това са все неудобни въпроси, на които не 
бе даден никакъв отговор и които ръководст-
вото на АИМ съзнателно игнорира, като че 
нямат отношение към спора. 

Именно тази липса на каквато и да било 
самокритичност и на опит да се вникне в 
същината на проблема, както и усилията на 
АИМ с това последно изложение да възвърне 
атмосферата на напрежение и субективен 
конфликт,   ми   дават   пълно   основание   да 
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: 
смятам, че ръководството на АИМ проявява 
единствено емоционална пристрастност и не се 
отнася към този спор с необходимата научна 
обективност. 

2. За прилагането на други методи в 
археологията 

Още на първата страница в „Паметната 
бележка" ръководството на АИМ поставя този 
въпрос като принципен и отхвърля правото да 
се използуват доводи от областта на архитек-
турата, геодезията, медицината. Според него 
всички аргументи на привлечените специалисти 
от тези области били насочени към „разклаща-
не сигурността на археологическите доводи“. 
Ако ръководството на АИМ е толкова сигурно 
в археологическите си доводи, защо се стра-
хува от проверката им с други методи, когато 
общоприета практика е да се използуват 
методи не само от горните науки, но и от 
областта на физиката, химията и т. н. Ръковод-
ството на БАН полага големи усилия да 
обзаведе АИМ с лаборатории за такива из-
следвания. Нима задачата на тези лаборатории 
и специалисти е само да потвърждават устано-
веното и казаното от археолозите? Та тогава 
те биха били съвсем излишни. 

Когато обаче искат да придадат достовер-
ност на данните на археолозите Г. Джингов и 
Ст. Михайлов, те изрично пишат, че „се ос-
ланят на конкретни архитектурни и технически 
данни“. Откъде се взеха тези данни, когато 
АИМ изключи данните на единствения архи-
тект, официално взел участие в разкопките — 
С. Бобчев, както и данните на втория архитект 
— Н. Мушанов, на когото е била възложена 
консервацията на църквата? И кои са прилага-
ните методи и конкретни данни извън изнесе-
ните именно от отречените геодезисти и фото-
граметристи — проф. Г. Колев и неговата лабо-
ратория във ВИАС? Ако АИМ разполагаше с 
други данни, защо не ги посочи? 

След като разгроми по този начин правото 
да се използуват други методи, за да се стигне 
до истината въз основа на интердисциплинар-
ния подход, както се постъпи в хода на об-
съждането в БАН, ръководството на АИМ без 
никакъв свян вече към края на изложението си 
пише дословно: „Прегледът на археологичес-
ките данни показва, че Становището на АИМ 
относно невъзможността археологическите 
данни да се използуват в подкрепа на лока-
лизирането на гроба на В. Левски в църк-
вата е мотивирано и изградено на неопро-
вержими факти. Още по време на разкопките е 
бил приложен интердисциплинарен подход и са 
били направени антропологически наблюде-
ния.“ 

Къде и от кого е бил осъществен този 
интердисциплинарен подход и къде са и най-
малките следи от антропологическа експерти-
за? Че това е невярно, е добре известно на 
всеки, който се е запознал даже и повърхност-
но с материалите. Но да се допусне такова 

въпиющо противоречие в едно отговорно из-
ложение, показва колко повърхностно, не-
брежно и с неуважение към отговорната за-
дача, пред която е изправен АИМ, се отнася 
неговото ръководство. 

3. Когато вместо научни доводи се 
използуват авторитети 

Кой дава право на ръководството на АИМ 
да залага авторитета на цялата българска ар-
хеологическа наука върху твърденията на два-
ма млади специалисти, работили при това под 
напрежението на съкратените срокове на спа-
сителните разкопки и допуснали, по общо 
признание, редица слабости, присъщи на тога-
вашното равнище на археологическата наука, 
но отежнени от необосновано самочувствие и 
липса на самоконтрол на ръководещия? Та 
АИМ и досега не е организирал сериозно 
обсъждане на този въпрос в самия институт. 
Случайно ли е, че заместник-директорът на 
Института, проф. Велизар Велков е дал поло-
жителна рецензия на книгата на Н. Хайтов 
„Последните мигове и гробът на Васил 
Левски", именно по отношение на нейния архе-
ологически аспект? Или той е по-малко компе-
тентен по отношение на археологията от акад. 
Димитър Ангелов и от научния сътрудник 
Диана Гергова? Бих могъл да се позова и на 
становищата и на други компетентни и отго-
ворни археолози, които не споделят Станови-
щето на Стамен Михайлов. 

Редица от основните археологически фак-
ти – като например наличието на банкет на 
абсидната основа и други, които се отричаха 
по принцип от археолозите — участници в дис-
кусията, сега тъкмо от тях се сочат като об-
щоприет факт в „Паметната записка", без да се 
споменава, че това бе постигнато благодарение 
на присъствуващите експерти от други об-
ласти. 

Когато някому не достигат научните дово-
ди, той прибягва до изкуствени построения, 
които изглеждат доста порядъчни, но само на 
пръв поглед. Така ръководството на АИМ 
пише с лека ръка: „... всички специалисти са 
били убедени в невъзможността това погребе-
ние да е на Апостола. В компетентността, плод 
на дългогодишната практика на акад. Кр.Мия-
тев, и в неговата добросъвестност никой не 
може да се съмнява. Трябва да се напомни и 
фактът, че интерес е бил проявен и от тога-
вашното ръководство на БАН, членовете на 
което също са посетили  разкопките.“ 

„Солидно доказателство“, но фактически не 
е доказано. 

Единственото указание, което ми е извест-
но, че ръководството на БАН, включително и 
ръководството на АИМ е имало някакво от-
ношение към самоличността на скелет № 95, е 
Докладът на председателя на БАН, акад. То-
дор Павлов и на Министъра на просветата 
Вълко Червенков до Министерския съвет от 14 
февруари 1957 г., в който се настоява църквата 
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да бъде запазена като ценен исторически и 
художествен паметник на културата. Една от 
мотивировките гласи: „Понастоящем се правят 
проучвания и във връзка с твърдението, че 
тялото на Апостола на свободата Васил 
Левски е било погребано в църквата „Св. Пет-
ка Самарджийска“. Тези проучвания не са 
приключили, но има данни, които подкрепят 
това твърдение." 

Ето това са убежденията на ръководството 
на БАН през февруари 1957 г. – девет месеца 
след приключването на разкопките. Откъде 
подписалият изложението акад. Т. Павлов 
може да има тази информация, ако не от 
ръководството на АИМ в лицето на акад. Кр. 
Миятев. Известно е, че по това време акад. Т. 
Павлов гласува доверие на Ст. Михайлов. Не е 
ли показателно, че акад. Т. Павлов подписва 
документ, който е в пълно противоречие със 
застъпваната от Ст. Михайлов теза, и не е ли 
повече от ясно, че това той е могъл да направи 
само под въздействието на компетентното ста-
новище на големия български археолог Кр. 
Миятев. 

4. Вместо заключение 

Какво целят авторите на „Паметната бележ-
ка“, когато подчертават, че АИМ имал 
„идеологически характер“? Та кой институт от 
хуманитарните и обществените науки в една 
или друга степен няма идеологически харак-
тер? Тъкмо затова, че работата на АИМ има 
връзка с решаването на въпроси и от идеологи-
чески характер, към него следва да бъде 
проявено безпощадното изискване да бъде на 
мястото си и да не се въвлича сам той изцяло в 
защищаването на съмнителни тези, каквато е 
тази на проф. Ст. Михайлов. 

Как може да бъде успокоено общественото 
мнение, докато не се обясни каква е съдбата на 
костите, за които участниците в разкопките са 
били предупредени, че може да са на Васил 
Левски! 

Не подобава на институт като АИМ, с 
идеологически  характер,  да  се  държи  така. 

сякаш тези въпроси не съществуват. Те са 
повдигнати не от Н. Хайтов, а още от 1959 г., и 
вече не може мълчаливо да се подминават или 
пренебрегват. 

Аз не мисля, че е създадено общо недоверие 
към археологията, както поддържат авторите 
на „Паметната бележка". Но създаденото 
частично недоверие, което е адресирано към 
определени специалисти, може да бъде премах-
нато не по пътя на голословното отричане на 
очевидни факти и предлагане на отработени 
стереотипни, неподкрепени с доводи Станови-
ща, както е направено в „Паметната бележка" 
на АИМ. Това може да бъде извършено само 
по един начин – чрез цялостно, откровено и 
обективно научно изложение по въпросите, 
засягащи спора за гроба на Апостола на 
свободата. Издирването на истината за този 
гроб не е „фетишизиране паметта на Левски“, 
както твърди ръководството на АИМ, а дълг 
на нашата археологическа и историческа наука! 

Това беше причина да се противопоставя на 
предложението на АИМ дискусията да продъл-
жи да се води в печата, защото това би под-
ложило на много сериозен риск репутацията на 
целия Археологически институт. Това беше 
причина да се организира обсъждането в БАН 
като единствен и правилен изход за решаване 
на въпросите научно, като цялата докумен-
тация, заедно с основните аргументи на двете 
противоположни тези бъдат включени в под-
готвяния сборник. Научен спор трябва да се 
води, но не може той да се заглушава с адми-
нистративен натиск. В случая в продължение на 
повече от 30 години привържениците на едната 
теза са доминирали над общественото мнение. 
Сега се създава друга обстановка, когато дру-
гата теза взе относително надмощие сред об-
щественото мнение. С публикуването на до-
кументалния сборник от БАН ще се открие 
възможност за продължаване на дискусията 
именно на научна основа. 

Акад. Н.  Тодоров  
Зам.-председател на БАН 

478 


	00 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 00 Начало и съдържание
	119-120 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Монтажен лист с 119-121
	121-196 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Обсъждания преди 1986 с121-196
	197-231 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Обсъждане 1986 І с 197-232
	232-239 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Боев Бучински Недкова с232-239
	240-269 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Стамен Михайлов с 240-269
	270-276 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Хайтов с 270-277
	277pylno-335 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Обсъждани  Стенограма 1 с 274-335
	336-384 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Обсъждане Стенограма ІІ с 336-384
	385-394 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Експертиза НИКК с 385-394
	411-445 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Закл Доклад Тодоров Становище Бояджиев с 411-445
	446-465 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Бележки Хайтов и Мушанов с 446-465
	466-474 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Заключително АИМ и Хайтов с 466-475
	475-478 АД ВАСИЛ ЛЕВСКИ Заключително становище на акад Тодоров с 475-478

