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В ПАМЕТ НА ЛЕВСКИ!

ВСЪПИТЕЛНИ

Д УМИ

Животът, съдбата и делото на Васил Левски, въпреки
многобройните изследвания, документални и публици
стични издания, продължава да интригува читателите.
Интересът се поражда не само от обаянието и голямото
му присъствие в съзнанието на българина, но и от нали
чието на все още неизяснени, противоречиви и спорни
моменти в неговата биография. Това се отнася особено
за последните дни, гроба и костите на великия българин.
Усилията да се открие гробът и костите ка Васил
Левски започват още в първите мигове след Освобождедението — 1878 г. и продължават до ден днешен. При
чината за многобройните хипотези, за широките диску
сии, които избухват периодично в течение на десетиле
тия, се коренят в липсата ка достатъчно категорични
исторически свидетелства.
Настоящият сборник не си поставя за задача да пред
стави на читателя окончателната истина по дискути
раните въпроси. Точно обратното: в него са поместени
изборно основните документи по всяка от версиите за
мястото на гроба и костите на Васил Левски. Поместена
е също и част от документацията, която показва про
дължителните усилия на българската общественост, на
народни комитети и отделни лица да се доберат до исти
ната и да открият едно от най-светлите за признателния
българин исторически места.
И още нещо: съставителите са убедени, че така,
както всеки българин, въпреки многобройните книги за
Апостола, носи в себе си своя Левски, така чрез доку
ментите и спомените, поместени в настоящия сборник,
той ще достигне до собствени мисли и заключения и
ще открие своята истина!
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Надяваме се, че сборникът ще осветли пътищата,
по които бъдещите почитатели на Апостола ще вървят,
за да осъществят предсмъртното му завещание: «Ако
ме обесят, поне ще ми остане гроба в България и всякой
ще го знае. . .»

БЕЛЕЖКИ

НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ

Въпросът за гроба и костите на Левски (както е
отбелязано това и в предговора към настоящето изда
ние), възниква непосредствено след освобождението на
България във връзка с инициативата за въздигане на
паметник, където е бил обесен той през 1873 година.
Подготовката за този паметник започва още през 1879,
правят се изкопи, полагат се дори основите му, но през
1884 година се налага същият да бъде изместен и се взема
решение в основата му да бъдат положени костите на
Апостола. Предвидени са и средства за издирването им,
но ако се съди по цялостно запазената за строителството
на паметника документация, по този «параграф» не е
бил изразходван нито един лев.
При откриването на паметника на Левски през 1895 г.
също не се казва нищо нито за костите му, нито за гроба.
По-късно, при отбелязването на различни свързани с
рождението или обесването на Левски годишнини, инте
ресът към тленните му останки постепенно се засилва,
а заедно с това зазрява и спорът за местопогребването
му. През 1922 г. е създадена в София обществена комисия
за издирване гроба на Левски, но освен набързо извър
шената по този повод анкета от Д . Коцев-Бурски, до
определени изводи не се достига. Необходимо е да се от
бележи, че до 1923 година (50 години от обесването на
Апостола) всички архивни и обнародвани в печата ма
териали съдържат една единствена версия по този въп
рос, а именно, че след обесването му той е бил «заровен»
«близо до бесилото» в позорните гробища на София,
наричани още «болничните», «изоставените» «гроби
щата за престъпниците» и т. н.
По време на следващия юбилей (100-годишнината от
рождението на Апостола) през 1937 год. възникват нови
две твърдения за местопогребването му. Според пър9

вото, публикувано във в. «Мир» от 6 март 1937 г. Лев
ски е бил изровен от Позорните гробища и погребан в
олтара на църквата «Св. Петка Самарджийска» на
ул. «Мария Луиза» № 2 е София. Второто стано
вище гласи, че Левски е бил погребан с опело и два попа
в гроб с кръст и т. н. в тъй нареченото «Западно гро
бище» на София, което се е намирало в района на се
гашния площад «Македония». За разлика от 1923 го
дина, спорът за гроба на Апостола през 1937 година е
много по-оживен и дори ожесточен. В едно отношение
има определен напредък: с издирването му се заема и
Отделението за Военни музеи при Щаба на войската.
Заедно с това се създават със същата задача и граждан
ски комитети, свързани в една или друга степен с от
делението за Военни музеи. На този етап, все още нито
една научна институция — било то в Б А Н или в Со
фийския университет — не се включват в тази инициатива.
С една много странна загадка е свързано издирването
на гроба през 1937—38 година, а тя е, че при наличието
на съвсем определено посочване на гроба — в олтара на
«Св. Петка Самарджийска» (става дума за публикация
та в «Мир» от 6 март 1937 г.) — там не се предприе
мат никакви разкопки, въпреки че същата публикация
се е обсъждала в комисията, на която е бил член и дирек
торът на Археологическия музей Кръстю Миятев.
Една само работа свършва тази публикация, а тя
е, че пратеници на Гражданския комитет за издирване
гроба на Левски посещават «Св. Петка Самарджийска»,
установяват съществуващо предание за препогребването
на Левски в същата църква и го документират в писме
на форма (датата на доклада е 24 август 1937 г.). Междувпрочем, документираното предание не само че на 
пълно се покрива с публикацията в «Мир» от 6 март,
с. г., но я и съществено обогатява и допълва с една по
дробност: че гробът на Левски е в лявата половина на
олтара.
Това е всъщност мястото, където на 30 май 1956
година, по време на археологически разкопки в църквата
«Св. Петка Самарджийска» е разкрит скелет на мъж
с размери 172 см., инвентаризиран под № 95. Откри
ването на тази сензационна на времето находка (така
я назоваваме, защото тя е буквално «предсказана» за втори
път след в. «Мир» в една публикация на в. «Труд» от
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17 май 1956 г. — 13 дена преди нейното разкриване),
вместо да приключи спора за гроба на Левски, отново
го само разпалва.
От едната му страна застава)преподавателят в Д у 
ховната академия проф. Христо Гяуров, който въз ос
нова на лично проведена от него анкета твърди, че скелет
№ 95, разкрит на 30 май в олтара на «Св. Петка Самарджийска», е скелетът на В. Левски. Другата (про
тивната) версия е на археолога-ръководител на разкоп
ките Стамен Михайлов, който отхвърля версията на
Гяуров под предлог, че скелет № 95 е остатък от гро
бище, сварено от строежа на храма и, следователно,
не може да е на В. Левски. В зашита на своята позиция
Гяуров публикува статия в сп. «Духовнр, култура»,
кн. 3/1959 г., а Михайлов обнародва резултата от раз
копките през 1961 г. в Известията на АИМ.
В строго цензурирания печат не успяват да проникват
други становища и спорът заглъхва, за да се подеме през
1979 г. в кн. 11 на сп. «София» от арх. Балтаджиян
и пом,-ръководителя на разкопките в «Св. Петка Самарджийска» н. с. доцент арх. Сава Бобчев (в статията
«Къде е гробът на В. Левски»),
С това започва четвъртият етап в дискусията за
гроба на Апостола, в който вземат участие освен ар
хитектите Бобчев и Балтаджиян, срещу археолога
Стамен Михайлов, но и около дузина видни българ
ски общественици, публицисти и др. Тя бързо нашу
мява, обхващайки авторитетни издания като «Лите
ратурен фронт», «Пулс» и други, но партийната цен
зура своевременно се намесва и по нареждане на специа
лизираните идеологически звена в Ц К спорът за гроба
на Левски се преустановява. Малко след това (през 1983
година), ръководството на Б А Н и Комитетът за к ул
тура възлагат на акад. Д . Косев да състави комисия за
окончателно решаване на този въпрос. Решениетът на
Комисията, обявено през 1984 г., никого не изненадва:
то категорично отхвърля версията на препогребванетона
Апостола в олтара на църквата«Св. Петка Самарджийска».
Междувременно става ясно, че спорният скелет № 95
е «изчезнал» заедно със свързаните с него находки, вклю
чително цялата полева и фотодокументация. Това съз
дава повод за подновяване на стихналия за гроба на Левски
спор. Начален момент в тази пета по ред фаза на дис
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кусията, свързана с издирване костите на Левски, е
книгата «Последните мигове и гробът на Левски», поя
вила се като издание на Хр. Г . Данов през 1985 година.
Почти веднага след появяването на книгата, Архео
логическият институт при Б А Н организира на 14.
IX. 1985 г. научното й обсъждане в Секцията по сред
новековна археология, което завършва с безусловното й
отхвърляне като «ненаучна», «вредна», «клеветническа»
и пр. Институтската първична партийна организа
ция, обаче, не се задоволява с това и праща изложение
до Секретариата на Ц К на БКП, с искане въпросът за
гроба на Левски да бъде преобсъден в Българската ака
демия на науките. (Изложение № 1429 от 18. XII. 1985 г.,
приподписано от актива на ППО).
Поисканото от институтското ППО обсъждане дей
ствително се провежда на 10,12 и 27 февруари 1986 го
дина и завършва (неочаквано за Археологическия ин
ститут) с Решение на бюрото на Президиума на Б А Н
и Научния секретариат за слагане паметна плоча пред
църквата «Св. Петка Самарджийска» с надпис, че там
«според редица данни» героични българи са препогребали
през 1873 година Апостола на свободата В. Левски.(Про
токол № 10 от 24. IV. 1986 г.)
Това е окончателният резултат от първото състояло
се в Б А Н научно обсъждане на въпроса за гроба на Левски,
документирано в специален академичен сборник, обна
родван през 1988 година под заглавие «Археологически
данни по спора за гроба на Васил Левски в църквата
«Св. Петка Самарджийска» — документи и становища»■
Въз основа на Решението на Научния секретариат на
Б А Н бившия Комитет за културата включва в програ
мата си за чествуване 150-годишнината от рождението
на Левски поставянето на свързаната с гроба на Левски
паметна плоча. В навечерието на годишнината, обаче,
програмата в тази й част е отменена от Ц К и остава
неосъществена и досега. Причините за това са най-добре
мотивирани в публикуваната на 1. III. 1988 г. във в.
«Отечествен фронт» статия на акад. Владимир Топенчаров «Идея, а не гроб и кости», в която издирването им
е обявено за политически неправилно, противообществено и неморално.
Позволихме си да набележим основните етапи в разви
тието на спора за гроба на В. Левски, за да улесним
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тълкуванието и въобще използуването на събраните в
настоящия сборник исторически документи, свързани
с установяването на този гроб. Най-голяма част в Сбор
ника заемат трите основни становища за гроба на Лев
ски: заравянето му в Позорните гробища, твърденията
за погребването му в «Западните гробища» и версията
за препогребването му в олтара на -църквата «Св. Петка
Самарджийска». Последният, шести раздел, е всъщност
функционално свързан с тази най-широко застъпена вер
сия — това са документите свързани с археологическите
разкопки в църквата «Св. Петка Самарджийска», а и
с нейното име.
Във връзка с тези документи ще си позволим да обър
нем вниманието на изследователя само върху един от
тях — снимката на скелет № 95, направена на 31 май 1956
година, сместена от вътрешната страна на заглавната
корица. Тази снимка дава най-кратката и сигурна въз
можност за датиране на скелет № 95. Същественото в
случая е съотношението между дясната бедрена кост
на скелета и дупката, която се вижда при долната, надколенната и част. Дупката е остатък от изгнилите
дървени колове с диаметър около 12 см, които са били
набивани за укрепване на основите на църквата по вре
мето на нейното изграждане. Приеме ли се, че дясната
бедрена кост в долната си част лежи, макар и отчасти,
върху дупката от изгнилия дървен кол, това ще бъде
категоричен извод в полза на версията, че скелет № 95 е
остатък от погребение, извършено много време СЛЕД
строежа на църквата, когато дървените колове са били
вече изгнили и, следователно, същият скелет може да е
на Левски. Със същата валидност може да се направи
обратният извод, ако се приеме, че дупката е встрани от
дясната бедрена кост на скелет № 95.
Всеки читател, естествено, ще решава този въпрос
сам за себе си, както и останалите спорни въпроси като
например, дали е възможно костите на Левски да се
намират под неговия паметник, след като във ведомостта
на разходите по въздигането на паметника няма нито
едно «перо» за тяхното издирване и полагане. И след
като при извършените сондажи не е намерена следа от
никакви кости.
Ще преценява, също така, доказателствената стой
ност на твърденията за погребването на Левски в За13

падните гробища» в светлината на посочените в сбор
ника изобличаващи ги в несъстоятелност контрадоводи.
При подбора на документите строго сме се придър
жали към изискването всяка версия да бъде защитена с
най-характерните й документи или свидетелства и от
схващането, че е по-добре да бъдат те в «повече», защото
документ, който сега може да изглежда излишен, утре
би могъл да промени своята стойност при някои нови
сравнения и съпоставки.
Що се отнася до необходимостта от издаването на
настоящия сборник, тя е очевидна: след обнародването
през 1988 год. на Сборника с археологически документи и
становища за гроба на Васил Левски, пренебрегването на
историческите документи и свидетелства, по съшия
проблем би било непростим научен пропуск, като се има
предвид че вреден документ няма, стига да не е подправен.
Надяваме се настоящият сборник да помогне на из
следователя и читателя сами да се убедят в тази стара,
но позабравена истина.
20 май 1992 г.
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1. ЛЕВСКИ ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ОПЕЛО
И ПОГРЕБЕНИЕ —
СПОРЕД НЕГОВАТА МАЙКА ГИНА КУНЧЕВА
«Беше на Великата събота (19 април 1864 г. — б. р,)т
когато синът ми дякон [Игнатий реши да се откаже от
духовното си звание. Той ме повика в собата (стаята)
и ми каза: «Мамо, мене ме призовава народният глас,
за да се притека на помощ на заробеното ни отечество;
затуй аз не мога вече да изпълнявам духовната си длъж
ност и сега се отказвам от нея. . . » Тогава си свали
расото и калимавката, па взе ножицата и отряза косата
си и ми рече: «Мамо, вземи косата ми, та я скрий в сан
дъка си, защото аз се отделям от тебе, и кога чуеш, че
съм загинал, да я извадиш, за да се опее и погребе вместо
мене, защото може би ще остана неопян и непогребан.»
Минко Ив. Марковски — «Спомени и очерки из българските
революционни движения 1868—1877 г. — нови данни и докумен
ти» — Враца, 1902 г., с. 159 —160.

2. КЪДЕ Е ИСКАЛ ЛЕВСКИ
ДА БЪДЕ ГРОБЪТ МУ
«Левски казал на Николчо, че в Какрина заптиетата
му ограбили кимера (кесия, която се крие в пазвата) и
че в него имало 4500 гроша пари, от които 3000 били комитетски. . . Казал му още: «Ако ме обесят, поне ще ми
остане гроба в България и всякой ще го знае, а ако ме
пратят на заточение, ще ми изгният костите надалеко.
Ще се потурча даже (казал Левски), само да остана жив.
и пак да работя!»
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Известия на Държавните архиви, кн. 57, София. 1989 — Ан
кетните записки на д-р Параскев Стоянов «Материали за историята
на гр. Ловеч».
В книгата си «Градът Ловеч», издадена 1901 г., с. 42, самият
д-р Параскев Стоянов предава думите на Левски по следния на
чин: «Казал също на Никола: «ЩЕ СЕ ПОТУРЧА Д АЖ Е, САМО
ДА ОСТАНА ЖИВ И ПАК ДА РАБОТЯ». «АКО МЕ ОБЕСЯТ.
ЩЕ МИ ОСТАНЕ ПОНЕ ГРОБА И ВСЯКОЙ ЩЕ ГО ЗНАЕ, НО
АКО МЕ ИЗПРАТЯТ В ЗА ТО ЧЕН И Е, ЩЕ МИ ИЗГНИЯТ КО
СТИТЕ НАДАЛЕКО.» Разликата е в думата «България», из
пусната в книгата на П. Стоянов «Градът Ловеч». Анкетните за
писи на П. Стоянов, обнародвани през 1989 г. са от май-юни 1901 г.,
когато същият, като млад лекар в Ловеч, е разпитал живите по
туй време комитетски дейци, съратници на В. Левски, сред които
е и Николчо Цвятков-Бакърджията. Цвятков е съпроводил Апо
стола до Къкрина и бил заедно с него арестуван и закаран под
конвой за разпит в София, но по-късно освободен.
«Показанията» на Н. Цвятков са единственото, всъщност,
автентично свидетелство за последните дни на Левски от зала
вянето му в Къкрина на 27 декември 1872 г. до задържането му в
Софийския затвор.
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ДЯЛ

ПЪРВИ

ДОКУМЕ НТ И К СВИДЕТЕЛСТВА
КОСВЕНО С В Ъ Р З А Н И С ГРОБА
НА Л Е В С К И
1. НАЙ-СТАРОТО ИЗВЕСТИЕ
ЗА ЦЪРКВАТА
«СВЕТА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВАСАМАРДЖИЙСКА»
«. . . На 24-и (юни 1578 г.) почти на разсъмване из
минахме 2 мили до София през приятни, хубави ниви и
ливади и от двете страни течаха много поточета. Градът
е открито селище, твърде голям, къщите покрити със
сини шиндп. Там живеят много рагузании и над 300
евреи, които си имат свои немски, италиански и гръики
синагоги, но повечето говорят немски. Имат много пле
нени християни, особено жени, които също поеврейчват.
На 20-и (25-и) бях с Дашия Йохим, закупчика, при
митрополита. Той е фин, любезен човек, по външност
прилича на патриарха. Главната му черква е «Св. Ма
рина», засводена и цялата изрисувана, иконите са под
новени. При вратата на олтара в един ковчег лежи тялото
на Св. Стефан, който е бил български цар и трябвало
да стане монах. Ръцете му са открити, но лицето и оста
налата част от тялото са покрити. На гърдите му е по
ставена паничка, в която хората, които го гледат, оставят
асирп. До нея гори свещ. В тази черква има българско
училище. В града има още едно училище, където учат
момичетата да четат. Гръцки училища нямат, а от тези
две училища излизат повечето български свещеници.
Васил Левски
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Българите и гърците тук ходят в една черква, защото
имат еднакво богослужение. Когато присъствуват много
българи, литургията се чете на български. До нашата
къща стои една висока кръгла кула, която българите
преди 40 години са имали още за своя черква, но турците са им я взели и направили от нея джамия, т. е.
турска черква. Тук има както 12 свещеници, така и 12
черкви: 1. Споменатата главна или катедрална черква «Св.
Марина», три черкви «Св. Никола», две — «Св. П ара
скева», . . . 7. «Кириаки» — на «Господ Христос» или
черква на господа, 8. «Св. Архангел», 9. «Възнесение»,
10. «Веех светих», 11. «Св. Йоан, предтеча на Христа»,
12. «Св. Лука». Към този митрополит спадат над 300
села или черкви. Тук има също малък безистен, където
получих 21 езически пфенига.»
«Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград»
от Стефан Герлах, подбор и превод М. Киселинчева, София, 1976,
с. 263 и 264.
Ст. Герлах извършва пътуването си между 1573—78 г. в ка
чеството му на пастор към посланичеството на немски^ император
до Високата порта. За пръв път част от неговата книга се появява
у нас в превод на К- Иречек в кн. 6/1883 г. на Периодично списа
ние. Разликата между неговия превод и този на Киселинчева при
изброяването на софийските църкви е само в това, че двете со
фийски «Параскеви» у Иречек са споменати с употребяваните пс
същото време наименования: «Света Петка Самарджийска» и «Стара
Света Петка». По-подробно за имената на тези две софийски
църкви виж «София преди XIX век до освобождението на Бълга
рия» от Петър Динеков, София, 1937 г., а също и «Бележки и приписки по софийските църкви» от Е. Спространов, «Сборник за
народни умотворения, наука и книжнина», кн. 22—23, София
1906—907 г.

2. ПРЕИЗГРАЖДАНЕТО НА «СВ. ПЕТКА
САМАРДЖИЙСКА» ПРЕЗ 1802 Г.
«. . .О т един осмогласник, печатан през царуванетс
на ц-ца Елисавета Петровна, под текста на първите листа
четем:
«Сия книга приложи хаджи Димитрий приложи у ста
Петка Семерджиска за негову душу и за родители негова
Драгул и Милка и подружие. негова и Цвета и чеда ег<
Петро, Никулица, Стоянка. Лето господен 1761, месе1
юни 20.»
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На последния лист на края: «Знати се кога се загради
църквата ста Парашкева на лето от сътворение мира 7310
от рождение Христа 1802 месец юни 24 ден. Беше на
стоятел хаджи Мато питроп Тончо Терзи и при поп Маноте Грънчар. 7310 от Адама. От Христа 1802».
«Това лето биха се арнаутее у София запалиха. . . нзгореха 16 къщи, умреха неколку. . . (горело) от 3 сахато до 11 сахато.»
«Поп Христоте бог да го прости.»
Е. Спространов, «Бележки и приписки по Софийските черк
ви», Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, том
XXII и XXIII, София, 1906—1907 г.

3. ИМЕТО НА ЦЪРКВАТА «СВ. ПЕТКА
САМАРДЖИЙСКА» СПОРЕД
КРЪЩЕЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ 1895 ГОДИНА
БЪЛГАРСКА

ЕКЗАРХИЯ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СВЕТО КРЪЩЕНИЕ
Регистър № 50-ий

ВР. 96

В седмий ден на Юлий месеца от хилядо и осемстотин
и деветдесет и пета година роди се в София у Софийската
Епархия от православни родители: Димитър Марков и
законната му съпруга Мария Д. Маркова отроче ог женский пол, което се кръсти днес от долеподписаний свеще
ник Христо Николов в прихода на църквата Св. М-ца
Парашкева и се именува в светото кръщение Златка и
въсприя от свещената купел от Рада Саръ Илиева.
За уверение се дава настоящето свидетелство.
Кр. на 30-ий Юлий 1895 г.

свещ. Христо Николов

ПЕЧАТ:
СОФ. ЦЪР. НАСТОЯТЕЛСТВО НА
ЦЪРКВАТА СВ. М УЧЕНИЦАПАРАШКЕВА САМАРДЖИЙСКА
Архив — Фондация «Васил Левски»
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4. ТАКИЯ ТЕОДОРОВ — ЕПИТРОП
НА «СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
« . . . В 1871 месец априлия ден 23-ий ПОКАЗУВАМЕ
НИЕ НУРИННИЦИ КАКВО ПОСТАВИХМЕ ТАКИЯ
ТЕОДОРОВ ЕПИТРОП ДА ПРЕСТОИ НА СТА ПЕТКА
ЗА ЕДНА ГОДИНА И ПРЕДАВАМЕ МУ СЕРМИЯ
ЧЕРКОВНА СИЧКО СУМА. . . »
«. . . Показуваме ние нуринници що има бакър и
сребро що се сабират на СТА ПЕТКА в 1871 ЩО П РЕ
ДАВАТ НА ТАКИЯ ЕПИТРОП. . . »
« . . . В 1873 месец априлия ден 23-ий показувам ас
ТАКИЯ ТЕОДОРОВ що даваме пари църковни на Д и
митър Кърстов като първо ги собрахме. . . »
Приходо-разходна книга на църквата «Св. Петка Самард
жийска», ф. 1096 а. е 1 ЦДИА.

5. КУРИЕР НА ЛЕВСКИ — МИНЧО ХАДЖИНЕДЕВ
ПОСЕЩАВА ЦЪРКВАТА «СВ. ПЕТКА»
«Лето 1872, месец януариа ден 7-ий на св. Йоан кръ
стител — у София по нашата си работа. Отидох с Теле
при Кръсто у Св. Петка, ама го немаше Христо у църквето. Броих парите и Кръсто ги скри под джамо, да му
са под ръка. На кончето ми са е подбила ногата та криви
и Теле ми даде неговото си та да си стигна.»
В. «Поглед», 18. И. 1991 г. — «Една записка проговаря» от
Георги Тахов. Извлечение от Дневника на Минчо Хаджинедев.
В същата статия авторът идентифицира епитропа ма «Св.
Петка Самарджийска» Такия Теодоров със свещ. Христо Николов,
известен като поп Такия и дава сведения за самоличността на' Минчо
Хаджинедев и придружилия го при посещенията му в църквата
«Св. Петка Самарджийска» Геле Китов.
От протокол № 5 с дата 29. I. 1890 г. на Епархийския духо
вен съвет в София (СГОДА Ф 1156-К ок. I, а.е. I, е. 18) се уста
новява, че по това време свещ. Христо Николов е бил все още на
служба в църквата «Св. Петка Самарджийска»: обсъждал се е в
протокола неговият рапорт за резултата от изборите на църковни
настоятели. Поп Такия е свещено действувал там дори до смъртта
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си ад 1 март 1896 година. Както се вижда от друг протокол на
Софийския епархийски духовен ствет от 26 юни 1906 г. той е бил
погребан «при» църквата «Св. Петка Самарджийска», а след из
важдането на костите му (същата (одина), те са се пазели в нейния
олтар. (СГОДА Ф 1156 к. ОП 1 а.е. 5, с. 210).
За свещ. Хр. Николов виж статията «Поп Такия — изпо
ведник на Левски», в. «София», бр. 537/1937 г.

6. МЕСТОНАХОДИЩЕ НА БЕСИЛКИТЕ В СОФИЯ
ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК
«. . . На сегашния говежди пазар бе издигната бесилка,
приличаща на буквата П — лост за игра. И долу, на
«Капана», дето се слиза сега по стълбището от към дво
реца за бул. Дондуков, имаше бесилка. Такава имаше
и на «Чукура» при Османската (Вайсова) воденица и
на подуенската капия.»
Димитър Пенев «Спомени», С- 1935 г., с. 56

7. ОКОЛОВРЪСТНИЯТ ЕНДЕК (РОВ)
«София беше обиколена от ендек. От сиропиталището
«Принц Борис» т - х. Мановия мост и салхана той вър
веше по бул. Фердинанд, сега до Солунска, а от там —
още по-надясно до Народното събрание. Към Княжево
ендекът минаваше там, къдрто е сега II участък. Там
имаше и големи порти, които вечер се затваряха. След
освобождението от тях не остана ни помен. Ендекът
минаваше и през площад Възраждане — сега на ул. Клементина. Като се вървеше по него, стигаше се до чор
баджи Османовата воденица, покръстена после Вайсова
до училището «Екз. Йосиф»- От там ендекът завиваше
и стигаше до днешния Лъбов мост. Лъвовият мост се
прави през 1891 от г. Тодор Велян и сие. На негово място
беше т. н. Шарен мост — дървен с множество резби и
рисунки мост. Цялата днешна ул. Козлодуй лежи в
ендека. Той беше горе широД 12—15 метра, с 5—6 метра
широко дъно и 5—6 метра дълбок. Във време на опас
ност за града в този ендек се пускало вода.»
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Д. Пекев, «.Спомени», С. 1935, с. 49.
Според една приписка, публикувана от Хр. П. Константинов
в «Паметни бележки». Периодично списание, кн. 10/1884 г. «ендеко» около Ссфия е направен (или подновен) през 1829 г. по време
на Руско-Турската Еойна. Приписката гласи: «В лето от Христа
1829 майа стана паша Саид бег и хендеко правиха сос капия от
страх — московецо дойде до Дунав — и скъпо стана — паница
жито гроша 10.»
Бесилката до «подуенската капия» се е намирала до Крепост
ния ров, където е бил заровен според очевидци Левски след обес
ването му:

8. КЪДЕ И КАК СА СЕ ПОГРЕБВАЛИ
МЪРТЪВЦИТЕ В СОФИЯ ОКОЛО 1870 Г.
«. . . Мъртавците в началото се погребваха в дворо
вете на черквите — един гроб за цялото семейство. Погре
бението ставаше в ковчези, носени на гръб за по-бедните, или на тарги с 4 крака — за по-богатите, от къщи
до черквата.
През времето на Митхат паша (около 1870 год.) дой
доха инжинери да прокарат регулация в София. Тогава
излезе и заповед, с която се забраняваше погребването
на мъртавците в черковните дворове и се определя вън
от града място за гробище. За тази цел кокона Марица
Кирташова подари собствения си бостан, мястото, дето
е сегашната окръжна палата, между улиците бул. Христо
Ботев, Позитано и Владайска за гробища — до новите
тогава еврейски гробища.1 В тях беше погребано почти
цялото семейство на Кирташовите. Имаше направен и
параклис. В тях е погребана и главата на Бенковски. . .»
Димитър Пенев «Спомени», С. 1935 г., с. 51

9. СЪСТАВЪТ НА БЪЛГАРСКАТА СОФИЙСКА
ДУХОВНА ОБЩИНА ПРЕЗ 1872—73 Г.
«. . . По това време заместник на владиката Милети
бе иконом поп Тодор от Пирдоп. После екзархията го
премести във Велес, а за владишки наместник в София
стана Зиновии и калугерът хаджи Авксенти, който до
това време беше в монастиря св. Георги Кремиковски.
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От тези лица се управляваше духовната община в София.
В това управление влизаше и хаджи Мито Стоянов,
който в 1871 г., при прочитане устава за даване на бъл
гарска екзархия, беше български представител. Влизаше
още: Димитър хаджи Коцев, Димитър Трайкович, който
дойде в България, когато баща ми беше жив, и живееше
в нашия хай във Волуяк, Тошо Имаретлпйски, Мито
Каймакчията, Кир Паша, Димитър Митовнч, хаджи
Янковите и др. Тук влизаше и учителският персонал,
а също и сестрата на Дим. х. Коцев — Йорданка Филаретова.»
Димитър Пенев, «Спомени», С. 1935 г., с. 19.
Ръководният състав на българската духовна община в София
през 1869 г. е документиран в една разписка, предназначена за
II. Геров в Пловдив, удостоверяваща получаването на 131.89 руб
ли, под която са подписани като настоятели на българската община
иконом поп Теодор, Д. Трайкович, А. Филипов, Манол Митов и
Пяйдо Гогев. Д атата на разписката е 20 ноември 1869 г. (Виж
«София през Възраждането», К- Възвъзова и К- Драголова, С.
1988, с. 51.) Иконом поп Тодор остава председател на общината
и през следващите години, включително 1873-а , когато Левски
с бил обесен: В неговите правомощия е било да поиска тленните
останки на Левски за редовно погребение в християнските гробища.

10. РЕЖИМ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИРА
НИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В ТУРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН
ЗАКОН
«Тялото на наказания със смърт, когато не би имал
той свои наследници, предава се за погребение на народа,
па който той принадлежи.»
«Царский наказателен законник», раздел II, чл. 17 от 27 юли
1858 г., преведен на български през 1867 г. от Иванчо Чорапчиев.

11. ПРИТУРКА КЪМ НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН ОТ
1869 Г.
«Който би закопал сам, или накарал, или позволил
другиму да закопае мъртвец в място забранено от Закона,
осъжда се на затвор от 1 месец до 1 година време и на
глоба от 1 до 10 лири турски. . . »

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления
и високи заповеди на Османската империя, преведени от Христа
Ст, Арнаудов, Цариград 1871 г.

12. ОБЕСВАНЕТО НА ДИМИТЪР ОБЩИ
«. . . На 6-ий того обесиха на Подуенската капия
Димитрия (Общий) и като стоя два-три часа на бесилката,
заровиха го на кърът. Преди неговото бесение докараха
някой си Лъвскпй,2 ранен, и сега затворен в къшлата;
говори се, че и него ще го обесат. На 19-ий того отиде
си комисията, коя/то/ беше дошла нарочно за тая работа
през Русчук за Ц-град.
Съм твой като брат: К. М. Нешов»
Из писмото на Кръстю Нешов от 27. 1. 1873 г. до Спас Вацов.
«София през възраждането» от К- Възвъзова и К-Д раголова,
София 1988 г:
Интересни в цитираното писмо на Нешов (в паралел с обесва
нето на Левски) са данните, свързани с местозаравянето на Общи —
«на кърът», т. е. вън от гробищата, както и престоят на трупа
му на бесилото.

13; СЪОБЩЕНИЕ НА ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА
ЗА ОБЕСВАНЕТО НА ОБЩИ
«. . . На 10 того, у сряда, 2 часа преди съмнувание
обесиха Димитра Общий накрай градо, дето го и заро
виха — часът на 7 през съшийт ден. . . »
« . . . А с Левски какво ли ш,ат сторат не се знае; той
не е запрян при другите виновници у конакът, но дър
жат го у къшлата под каракол от доста аскер.
Ваша сродница и почитателка: Йорд. Филаретова»
«София през Възраждането» — К- Възвъзова и К- Драголова.
София 1988 г. — писмо на Йорданка Филаретова до Николай Чалики в Пловдив от 13 януари 1873 г.
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ДЯЛ ВТОРИ

ДОКУМЕНТИ
и з г р а ж д а н е

СВЪРЗАНИ

С

п а м е т н и к а

на

Л Е В С К И В СОФИЯ и с т ъ р с е н е
КОСТИТЕ
МУ
В НЕГО
1. ОБРЪЩЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪВЕТ
ЗА СЪБИРАНЕ ВОЛНИ ПОЖЕРТВУВАНИЯ
ЗА ПАМЕТНИКА НА ЛЕВСКИ
«До Градский съвет
в гр.....................................................
«Най-деятелний и самоутвержений патриот, неуморим
поборник за политическото възрождение на Българите
Священнодиакон И г н а т и я Л ь в с к и й Ви е из
вестен, както он сам, така и неговите славни подвизи.
Надлежното оценение на подобни редки до сега у нас
хора е, вярваме, дело неоспоримо.
Един път за всякога Л ь в с к и й е вече успял да
съгради великолепен памятник в нашите сърдца и души;
но, за памят на потомството, тук у нас се предприе въз-,
дигането, за слава негова, памятник край г. София до
орханийското шосе, тъкмо на това място, гдето он на
въже биде повесен и гдето ще се пренесат от гробищата,,
както костите негови, така и главата на известний юнак.
и войвода Г е о р г и й Б е н к о в с к и й . Обаче доискарването на почнатий вече памятник в по-благообразен
и великолепен вид, понеже ще зависи от сумата, с която
ще се разполага по постройката му, то Софийски град25

ский съвет, при решението си да сбира волна помощ по
това народно дело, за длъжност брои да почете и Вас с
поканванието си да вземете учястие във въздиганието
на тоя памятник, като отворите в градът си листът, когото
приключен Ви испращаме, за записвание волна помощ,
събраното количество от която, молим, час по-скоро да ни
внесете.
№ 93. София, 15-ий Февруария 1879 г.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Иешов»
СГОДА Ф 1 к — оп 3.

2. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 2

НА КОМИСИЯТА ЗА НАПРАВА ПАМЯТНИКА
НА БЪЛГАРСКИЙ ПОБОРНИК ЛЕВСКИЙ
ОТ 10-Й МАРТА 1884 Г.
Присъствуваха: Георгий Вълчянов, Архитект Колар,
Димитрий Съсалов, Бойко Нешов и Х р/ П. Ковачев.
Съгласно постановлението на Комисията от 27-й
Февруарий, настоящата година, под № 1, на дневний ред
ся постави докладването от страна на бюрото положе
нието на възбудений въобще въпрос по въздиганието
паметникът на Левский.
От доклада, по добитите сведения, стана явно, че
направата на памятника, по инициятивата на Губерна
тора Алабин, била започната°още в 1878 година от добро
волни помощи; че от делото на памятника на Соф. Гр.
Съвет от 1878 г. ся, види, че събраната тогава сума за
въздиганието на тоя памятник, без да ся определяна
количеството й, била съвършено иждивена; че тогавашний Гр. Съвет като видял, че от пожертвувания само в
гр. София работата не ще и не може да ся свърши, молил
за разрешение да влезе в споразумение с другите Градски
Съвети из Българско за сбирание помощ, което откак
му ся разрешило, с циркуляр от Февруария 1879 г. пи
сал до 44 разни Гр. Съвети; че от делото по памятника
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ча същий Съвет от 1879 г. ся види, че от 44-те Гр. Съвети,
до които било писано само 12 внесли събраната си помощ,
•сумата на която според отношенията на Съветите възлиза
на 1511 л. 80 ст., а според както е записано в приходорасходната книга на Соф. Общ. Ковчежничество от
1880 г. — на 1637 л. 12 ст.; и че най-после Соф. Общ.
Съвет при гласуването бюджета си за 1884 година асигнувал бил за памятника 7500 лева, така щото ся набират
всичко и това пари 9137 л. 12 ст.
След изслушванието на доклада Комисията като взе
пред вид: че с готовата сумменица подходяща на памятник като за Българский Героя «Левский» не може да ся
направи; че тъй като някои Градски Съвети, до които
ся писали, внесли събраната от них помощ, а други не
внесли, то вероятно, може би, има и по другите Съвети
събрани и невнесени помощи
РЕШИ:
I. Откак ся съобщи назначението на Комисията, да
ся направи въззвъние до всичките Общ. Управления както
за внасянето час по-скоро събраните вече от напред още
помощи, тъй също и за постараването им за сбиране още.
II. Да ся направи и обнародва отчет на внесените
вече помощи, като ся обнародват и списъците на подарителите.
След това ся възбуди въпросът: на кое място, и где
именно е най-уместно да ся въздигне памятникът.
Станаха доста разисквания, обсъждания за няколко
места и много съображения, но най-после Комисията
като взе пред вид, че на колко метра разстояние (10— 15)
до мястото, гдето Левский е бил обесен, и гдето в 1878 год.
паметникът е вече започнат, по най-новий план на града
ся е образувал един кръстопът от два широки булеварда,
гдето памятникът, ако ся постави, ще се намира на един
най-много посещаван Градский пункт, ще бъде виден
издалече от 4 различни улици, ще бъде въсправен пред
самата Класическа Гимназия, пред казармите на собствений на Негово Височество Конвой и другите казарми,
заведения едно през друго знаменателни; като взе пред
вид, че положената вече основа ся е почти разрушила и
на нищо не може да послужи, и че преместюването памят27

никът само на няколко метра растояние никак значе
нието си не губи, едногласно
РЕШИ;
I. Мястото за въздиганиего памятникът на поборника
«Левски» да бъде; пунктът, гдето ся реже Орханийската
улица от Окружний Булвар.
II. Да ся помоли Об. Управление да представи на
Комисията снемка (ескиз) от това място по най-новий
план на градът.
III. Колегата ни Г-н Архитект Колар ся задължава
да представи в ндущето заседание проект и план на намятника.
Г. Вълчанов
Хр. Г1. Ковачев,
Д. П. Съсел ов
Арх. Колар
Б. Нешоз»
СГОДА, Ф М I к

ОП.

М 3, а.е. 166

з сметка
от БРАТЯ ГОРАНОВИ
улица Булевар-магазин «Свободна България»
Паметника на Левский
2 чив. панти
лева
1 брава и резе
1 чив. сурмета
пет лева и деветдесет ст.
получих от Иван Михайлов
25 юлий 1884 г.

3
2
90 ,

Братя Горанови

СГОДА Ф 1 К оп. 3 а.е. 170

28

5.90

4. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 5

НА КОМИСИЯТА ЗА НАПРАВАТА ПАМЕТНИКА
НА БЪЛГАРСКИЙ ПОБОРНИК «ЛЕВСКИ»
Заседание на 23 юлий 1885 година.
Присъствуваха; Подпредседателя С. Д. Ничов и чле
новете: Ар. Коллар, Д. П. Съсалов и Хр. П. Ковачев.
Разглеждаха следующето предложение на Г-на Хр. П.
Ковачева: Тъй като народния Български поборник, по
койния Левский, на когото, настоящата комисия е нато
варена да въздигне памятник, е бил тука в София мъче
нически обесен и неговите драгоценни кости са погре
бани там наблизо до мястото на обесването му, то за това
Г-н Ковачев мисли, че е много хубаво и своевременно да
се извадят по подобающий начин священните 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 Г-н Ковачев съобщи още, че Софийските
граждане Г-н Димитрий Н. Конов и Георги Анастасов3
знаяли мястото, гдето се намира гроба, който съдържа
в себе си священния прах на храбрий наш борец Лев
ский, защото те са присъствували при погребението му,
като прибави, че тъй като там гдето е тоя гроб, има и
други гробища, а пък положително не ся знае кой именно
е той, а се знае от споменатите Г. Г. само местността,
гдето се намира, то за това ще трябва да се откопаят ня
колко гробове, за да може да се намерят костите на по
чиналия герой,, които се познават по следующите зна
кове: 1) костта от главата на Левский, зад дясното ух:о е
разрушена от куршум, който го е пробил във време на
нещастното не: ово осващение от турските власти и 2) на
I орната челюст от страна има един преден зъб на половин
счупен. По тия знакове, свърши като каза Г. Ковачев,
много лесно може 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.
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П О С Т А Н О В И:
1) Да се подири гроба на покойния поборник Левский
и скъпите негови кости тържествено да се извадят от там
и да се поставят в основите на строящия ся за него памятник.
2) Да ся помолят Софийските граждане г. г. Димитрий
Н. Кодов, Георги Анастасов и др. сведущп лица да по
кажат где именно се намира гроба на Левский и
3) Разрешава да се похарчи нужната сума по изпъл
нението на настоящето постановление.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ: С.
ЧЛЕНОВЕ: Хр.
Д.
Ар.

Д.
П.
Б.
П.

Ничов
Ковачев
Съселов
Коллар

СГОДА 1 К оп. 3

5 ПРОТОКОЛ- РАВНОСМЕТКА
НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ВЪЗДИГАНЕ
ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
«. . . Г. Кмета съобщи на Съвета, че от книжата, които
има в общ. управление се вижда, че град. съвет през
1884 год. е дал инициативата за въздигание памятник в
столицата на Българский поборник В. Левский и че за
тази цел била назначена комисия, която да се грижи за
по-скорошното въздигание на този памятник. Той про
чете на съвета докладът и сметката, която тази комисия
е представила по въпросния памятник. От сметката се
вижда, че комисията е изхарчила до сега за памятника
около 34 000 лева и че на лице има още около 1000 лева.
Предприемача по направата на памятника, Пирокети,
е заявил писмено в общ. управление, че има да взема
от комисията за памятника още около 15 000, а комисията
няма на разположение повече от 1000 лева.
Съвета като взе пред вид, че въпросната комисия по
въздигане памятника на Левски не е показала изискуемата
деятелност, като взе пред вид, че за работите на комисията
косвено е отговорен и градский съвет, то реши: да се
30

суспендира въпросната комисия, като предварително й
се поиска подробна сметка за похарчените суми по памятника и оправдателните документи по тях.
Доизкарването на памятника се възлага на Соф. общ.
управление, което ще ходатайствува чрез Народното
събрание-за отпускание помощ от 20 000 л. за памятника
на Левский.
Заседанието се закри в 8 часът след пладне.
Кмет: Д. Петков
Помощници: не се чете

Членове: не се чете

СГОДА 1 К оп. 1 а.е. 65

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
НА ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Арх. ■
Градоуст. д-ция
№ 13511-Х
23.Х.939 г.

До Министерството на войната —
отдел за военни паметници и пр.
Тук

На № 10570/22 IX 939 год.
В отговор на писмото Ви под насрещния нумер съоб
щаваме Ви, че във връзка издирване костите на ДяконаАпостола Васил Левски, Архитектурно-градоустройст
вената дирекция съвместно с представителя на военните
музеи г-н подполковник о.з. Асен Дончев предприе и з
следвания на основите на паметника «Васил Левски»,
като резултат от които се установи следното:
Основата на паметника е с размери 6.20/6.20 м. и с
дълбочина не по-голяма от 3.00 м. (нашите изкопи стиг
наха до 3 метра). Основата е зидана от големи 30—40
на 50—60 см. каменни блокове на специален много здрав
разтвор, който не се троши с обикновено длето.
Вследствие на гореизложеното и като се вземе пред
вид, че нямаме никакви положителни сведения, кога и
къде са взидани костите на Апостола, то ще бъде много
31

мъчна и рискувана задача да се къртят тия големи и
извънредно здрави основи. Това предполага да се демон
тира целият паметник и цялата основа, което изисква
много парични средства.
Независимо от горните изследвания, по нареждане
на Началника на отделението — г-н Куюмджиев, се
демонтираха две гранитни плочи непосредствено до ос
новата на паметника под ръководството на инж. Квартирников, който докладва, че след премахването на пло
чите не съществуват никакви следи, от които да може да
се съди, че на това място се намира някакво помеще
ние — гробница или друго подобно, в което да се съхраня
ват костите на Апостола.
При това положение трябва да Се смята въпросът,
предмет на писмото Ви с насрещния нумер за изчерпан и
да се насочат издирванията в друга насока.
АРХИТЕКТ:
ДИРЕКТОР:

Т.

Горанов

Деловхдител: Ал. Стоилов»
СГОДА ф М 1 К

РЕЗУЛТАТИ ОТ СОНДАЖИТЕ В ОСНОВАТА
НА ПАМЕТНИКА НА ЛЕВСКИ
Арх. градоуст. дирекция
№ 15363-1
27.XI,.1939 год.
София

ВХ. № 5527
28.XI. 1939 г.

ДОКЛАД
ОТ ДИРЕКТОРА НА АРХ. ГРАДОУСТ. ДИРЕКЦИЯ
ПРИ СТОЛ. ГОЛЯМА ОБЩИНА—АРХ. Т. ГОРАНОВ
Госдодин Кмете,
След изследванията, които дирекцията предприе съв
местно с представителя на военните музеи подполколвник
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о.з. Асен Дончев, отговорихме на М-вото на войната с
писмо № 13511/39 г., в което им изложихме резултата от
направените изследвания. При тези изследвания се уста
нови, че основата на паметника е с размери 6.20/6.20 м.
и дълбочина по-голяма от 3.00 м., (направените изкопи
.стигнаха до 3.000 м.). Основата е зидана от големи 30—40 на 50—60 см. каменни блокове на специален много
здрав разтвор, който не се троши с обикновено длето.
По нареждане на началника на отделение за военни му
зеи, паметници и пр. — г. Куюмджиев, се демонтираха
две гранитни плочи непосредствено до основата на па
метника под ръководството на инж. Квартирников. Пос
ледният донася, че след премахването на плочите се е
установило, че не съществуват никакви следи, ог които
да може да се съди, че на това място се намира някакво
помещение — гробница или др. Ъ., в което да се съхра
няват костите на Апостола. Поради това и като се взе
предвид обстоятелството, че нямаме никакви положителни
сведения кога и къде са взидани костите на Васил Левски,
дирекцията с горното писмо съобщи, че Смята въпросът,
предмет на горните писма на М-вото на войната, за из
черпан.
В отговор на това писмо на дирекцията, получихме
писмо № 12328 от 6. XI. 939 г. от Отделение за военни
музеи, паметници и пр., към което е приложен препис
от постановление № 5 на комисията за направата памятник на Българский поборник «Левски»,: състояло се на
23. VII. 1885 год. От този протокол се вижда, че коми
сията, между другото, е постановила: «да се подири
гроба на покойния поборник Левски и скъпите негови
кости, тържествено да се извадят от там и да се поставят
в основите на строящия ся за него памятник» (касае се
за сегашния паметник). Предполагайки, на основание
това постановление на комисията, че костите на апостола
Левски още навремето са издирени и поставени в осно
вата на паметника, казаното отделение при Министер
ството на войната с писмото си от 6. XI. 939 г. като указва
начина, по който иска да стане направата на сондажа,
моли да се отпусне исканата за целта сума.
Излагайки горното и като Ви донасям, че за направа

3. Васил Левски
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на сондажа ще е необходима сумата 25 000 лева, моля
по-нататъшното Ви разпореждане.
.АРХИТЕКТ: Т. Горанов
ДИРЕКТОР
СГОДА ф 1 К оп. 3
За повече подробности по дискусията — положени ли са ко
стите на В. Левски под паметника му — виж статията на акад. Д.
Досев в кн. 10/1988 г. на сп. «Исторически преглед», както и от
говора на Н. Хайтов също в «Исторически преглед», кн. 7/1989 г.
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ДЯЛ

ТРЕТИ

ДОКУМЕНТИ И СВИДЕТЕЛСТВА
ЗА
ИЗПОВЕДТА,
ОБЕСВАНЕТО
И «ЗАКОПАВАНЕТО»
НА Л Е В С К И
1 ЗАПИСКА ЗА ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА
В ДНЕВНИКА НА НЕЕОВИЯ КУРИЕР
МИНЧО ХАДЖИНЕДЕВ4
«Убесиха у София Василя, февруари, ден 6-ий. М-ц
февр. ден 6-ий му г о резаха въжето аскерите за по три
гроша парче. Отидохме с Геле Китов и Кола Новачки
та му запалихме вощеници у «Св. Петка». Амин.»
На следващата страница:
«Лето 1873 месец февруари
Ох. . .
АМИН»
В. «Поглед», бр. 7/1991 г. «Една записка проговаря» от Георги
Тахов. Повече за Минчо Хаджинедев и Геле Китов — в същата
статия, както и в книгата на Г. Тахов «От Средец до София», С.
1987, с. 210—212.

2 ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВСКИ
СПОРЕД ЗАХАРИ СТОЯНОВ
«. . . Рано сутринта на 6 февруарий 1873 година около
конака се забелязвало извънредно движение. На една
страна се нареждали на права линия едно отделение
заптии, облечени и стегнати като да вървят на път. После
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малко от затвора излязла позорната кола, в която бил
турен нашият херой, заобиколен ог стотина щикове и
голи сабли. Колата отивала към приготвената вече бесилница, но в лицето на джелатите наместо радост —
изобразявала се скръб. Причината на това била, че на
место гърченето на юнашкото тяло върху бесилницата,
вместо разкривения поглед на орловите очи, студен и
безчувствен труп, без никакви движения, щял да повиси,
а това не можело да принесе ожидаемото удоволствие
на кръвожадните палачи. Трябва да ви кажа и това, че
нашият херой се е самоубил, щом чул решението на ко
мисията, че ще бъде обесен: като го вкарали в затвора,
ударил си главата от каменната стена няколко пъти и се
повалил на земята безчувствен. В това положение го
намерила стражата, когато отишла да го води за бесил
ницата, той бил изгубил вече чувства, и много малко
признаци показвали, че душата не е оставила още много
страдалното тяло. . .
Смъртните останки на Левски са погребани в София. . .
Вечна ти памет, велики мъчениче! Приеми от твоя
горещ обожател настоящите няколко редовце!. . . »
«Васил Левски (Дяконът) — критично издание на Ст. Каракостов, Пловдив 1883 г. — София 1943, с. 130.

3 ИЗПОВЕДТА И ОБЕСВАНЕТО НА В. ЛЕВСКИ
СПОРЕД РАЗКАЗА НА ПОП ТОДОР
ПРЕД ИВАН ВАЗОВ
«Пай на източния край, усамотена, стоеше стара
турска казарма, днес артилерийската казарма. В нея
казарма е бил затворен на 1872 г. Левски след пленяването му в Къкринския хан. Пусто беше мястото, дето
днес е паметникът на героя и дето се е издигало бесилото
му. Покойният поп Тодор, който го е изновядал на пред
смъртния му час, ми разказа как е станало това. Повикан
от пашата, той дошъл тука и видял Левски, обиколен
от турски войници, от много турча и кадъни, които го
ругаяли.5 Левски бил много изнемощял от страданията,
със сухо, пребледняло, страдалческо лице. Поп Тодор
бил много уплашен, понеже били близки приятели с
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Левски и се боял да не би да е направено някакво опасно
за него признание. Но работата била друга. Пашата се
обърнал към свещеника: «Папаз ефенди, сторете с тогова
според както е вашия закон!», и посочил Левски. Поп
Тодор приближил до Левски и го поканил да се изповяда,
Левски няколко време с тих шепот му се изповядал. . . »
Сп. «Българска сбирка», кн. 10/1905 г., статията на Ив. Ва
зов «София на 1880 година», спомени.

4 ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОЧЕРКА НА ВАЗОВ
«СОФИЯ НА 1880 ГОДИНА»
«Когато вече беше отпечатан горния ми очерк в пър
вата кола на настоящата книжка, аз случайно се срещнах
с г. Димитър Димов (Папащата), близък приятел на
Левски и бил в София във време на обесването му. Като
му отворих дума за епизода — последните минути на
Левски, — който описвам там, г. Димов ми разказа как
той го бил чул от устата на същия поп Тодора и който
той помнял добре. Разказът му поправя и допълва моя.
И ето как е била всъщност работата:
Поп Тодор е бил повикан да причести дякона. Той
дошъл с причастието на лобното място. Пашата му запо
вядал да причести осъдения на смърт с думите, които
аз предадох, и се оттеглил на страна, както сторили
и войниците там, за да се оставят поп Тодор и Левски
сами. . .
Той видял и приел със студено спокойствие смъртта си.
По-после любопитни софиянци се опитвали напразно
да изкопчат от попа нещо за Дяконовата изповед. Поп
Тодор запазил тайната, както му повелява дългът. На
Папашата само после казал следующето.
— Когато Васил се изповяда, той прибави тия думи:
«Сичко, каквото съм сторил, сторих го за отечеството!»
Аз счетох за нужно да предам тия подробности за
последните минути на великия революционер, защотр
те бяха до днес неизвестни, а и в г. Заимовата книга
«Животът на Васил Левски» ги няма, до колкото помня.»
Сп. «Българска сбирка», кн. 10/1905 г.

37

5. ИЗПОВЕДТА И ОБЕСВАНЕТО —
СПОРЕД РАЗКАЗА НА ПОП ТОДОР
ПРЕД ИВАН КЪРШОВСКИ
« . . . Повика ме едно заптие да отида да изповядам
Левски при обесването му. Отидох заедно с заптието до
мястото, гдето щеше да бъде обесен В. Левски.
Там заварих мюгесарифина (Мазхар паша), много
турци и войска. В. Левски стоеше вързан до стълба на
бесилката, слаб и блед, но с поглед смел и остър. Когато
ме съгледа, че кда, аз хвърлих един поглед към него и в
това време, стори ми се, че ми прави знак с очите си.
Аз се разтреперих и изтръпнах.
— Папаз ефенди — ми каза мютесарифинът, — иди
там, та според вярата ви извършете вашето — като ми
посочи към Левски.
Аз отидох при Левски и откакто го изповядох, почнах
да чета отредената за случая молитва и когато споменах
името «раба божия Василий», Левски ме пресече и каза:
— Споменавай ме в молитвите си, отче попе, с името
«йеродякон Игнатий» — и след малко мълчание приба
ви: — Моли се, отче, не за мене, а за отечество България!
След като свърших обряда, Левски беше вдигнат
върху едно буре и окачен на въжето. Преди да бъде из
бутано бурето изпод краката му, той извика:
— Боже, избави България!»
Иван П. Кършовски — «Васил Иванов Левски», в. «Юнак»,
год. I, бр. 6 от 6. II. 1898 г.

6 ЛЕВСКИ ЗАРОВЕН В
ПОЗОРНОТО ЕРОБИЩЕ НА СОФИЯ
«. . . За да способствувам донякъде за повдигане на
народния дух у българите, намерих за необходимо да взема
участие в някои патриотически предприятия от името
па славянските общества.
В България особено се тачи паметта на двама пат
риоти, посветили целия си живот на делото за освобож
даване на отечеството и запечатали това със своята кръв —
Левски и Б енковски.. .
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. . . За Левски и Бенковски е взето решение да им се
въздигне паметник по приложения план. Понастоящем
наближава завършването на този паметник. Той се из
дига на мястото, където е бил обесен Левски, при вли
зането в града по Орханийского шосе. Под този паметник
от бял камък и гранит ще се положат останките на Левски,
които ще бъдат пренесени от позорното гробище, където
е бил заровен. Главата на Бенковски, предадена на земята
в православното гробище, ще бъде пренесена под същия
паметник.
Първата лепта за изграждане на този народен памет
ник аз внесох от името на славянските общества в размер
на 567 фр., в това число и от Петербургското — 78 фр.»
Извлечение от Доклада иа главния агент на Славянските
благотворителни общества П. В. Алабин от 28. X. 1878 г. до Петербурското славянско общество. Виж «Освобождение Болгарии
от Турецкого ига», сборник с документи в три тома — издание
«Наука», Москва, 1967 г. — т. III, с. 293—298
(През 1878 година П. В. Алабин е бил губернатор на София.)

Споменатото в доклада на П. В. Алабин «позорно
гробище» на София се е намирало извън чертите на града
(извън крепостния ров, наричан «ендеко») в местността
«Кюлюците», която се е простирала на изток от сегаш
ния бул. «В. Левски». Това гробище се е наричало още
«нередовно», защото мъртъвците в него не били погреб
вани според установения християнски обред в гробове,
а заравяни в плитко изкопани дупки без опело от све
щеник.
Възникването на нередовните гробища се дължи на
толерираното от християнската религия народно пове
рие, че настигнатите от греховна смърт (самоубийство,
ударени от гръм, поносени от чума, удавени и пр.), се
вампирясвали. Към тази категория покойници били при
числявани и незаконородените, убити от майките им,
както и умрелите некръстени деца, покойниците без
установена самоличност и ЕКЗЕКУТИРАНИТЕ Д Ъ Р 
ЖАВНИ ПРЕСТЪПНИЦИ, ако съответната духовна
община не ги поиска за редовно погребение.
Нередовните гробища са се наричали «позорни»,
защото погребаните в тях не по установения църковен
ред, отивали направо в ада. (Път за рая осигурявало
само църковното ногребение.) Затова погребването в
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Позорните гробища се е смятало за най-голямото неща
стие, което е могло да сполети един християнин. (Виж
за повече подробности «Български погребални обичаи»*
Хр. Вакарелски, БАН 1990 г.)
Интересни са и подробностите от изповедта на Левски
в записката на 3. Стоянов (за убийството на слугата
на Денчо Халача в Ловеч). При последното си посеще
ние на Сопотския женски манастир през 1872 година
Левски също е изповядал този си «грях». (Виж «Оте
чествен вестник» от 13 февруари 1992 г. статията на Мак
сим Пловдивски, също и в «Последните дни на В. Левски»
от Д. Панчовски, С. 1990, с. 62—65.)
7 ГРОБЪТ НА ЛЕВСКИ —
ЗАД КАЗАРМИТЕ НА КОНВОЯ
«София, 30 Март 1882 год.
Господине Редакторе,
В един от последните броеве на поч. Ви вестник го
ворите за паметникът на Левски в София. Позволете да
кажа как е почнат тойзи паметник и защо не е довър
шен. .
. . . Причината, на която Г-н Алабин искал да свър
ши паметникът в течение на 20 деня била, че подир свърш
ване на нещастний Берлинский конгрес може да се яви
някое препятствие за построяване на паметника на един
патриот Българин, който е бунтовал българский народ
против Турция, на която България е и до днес подчи
нена (?).в)
Гробът на Левский се намирал зад казармите и го
знаяха някои хора. Кокалите му щяха да се вложат в
самий паметник. Във време на окупацията се събираха
още пари, както казозат, и които стоят неупотребуени
до днес; после окопацията старите патриоти се забра
виха, излезнаха нови, които се борят до днес за своите
паметници, на миналото се не гледа. Даже и камени
употреблени на въздигание на този паметник припомняват
вехтостта. (Тия са от лошо качество' от Мурчаево и се
разсипаха както на железницата, тъй и на паметникът.)
Гробът пак на Левски верувам, че се е загубил някъде
в казармите на конвоя.7
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Ето историята на паметника на Левски. Имало, к аз
ват, някои камъни приготвени за далнейше построение.
Но кой ги дигна и прибра? И тая върба, до която беше
обесен Левски някой я подсече, но кой? Та и кой ли
имаше време да гледа таквиз работи ? Добре би било да се
помислим по-енергично за такива неща.
Г. ПРОШЕК
Вестник. «Марица», бр. 376 от 9 април 1882 г.
«Казармите на конвоя» (княжеския конвой), за който Прошек споменава в писмото си, се' превръщат по-късно в казарми на
княжеската гвардия, прераснали още по-късно в «кавалерийски».
Те са били разположени на територията, ограничена днес от буле
вардите «Дондуков» и «Янко Сакъзов». Кавалерийските казарми
граничели на север с местността «Кюлюците», където се е намирало
позорното гробище на София. (За повече подробности виж «Пос
ледните митове и гробът на В. Левски» от Н. Хайтов, изд. «Хр.
Г. Данов», 1985 г. с. 44 и следващите.)

8 ЛЕВСКИ «ЗАКУПАН В ГРОБИЩАТА

НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ»
(ЗА) «Левски от поп Тодора
. Убесен на 26 февр. вторник заранта рано.8 В казар
мата, която изгоря е бил затворен на мястото гдето се
проектира Св. Ал. Невски — Вторник е бил пазар.(ен)
ден, та за туй тогава го обесили — да види мало и го
лямо — В София се във втор(ник) бесили — Мазхар
паша благороден — Стоял на въжето до пладне — П уб
лика нямало. Изповед(та) станал(а) до самата бесилница —- Бил вързан с белекчета, прекръстил се преди да
приеме причастие. — Каздл че е свяшенодиякон — Че
каквото правил е мислел, че е за народа, и проси прошка
от бога и от народа. Бил хладен, но малко заплакал
(очите му се напълнили със сълзи). Признал че е убил
в Ловеч момчето. Била му вързана главата. Закупан в
гробищата за престъпниците, на североисточната страна
от град София, гдето са сега казармите за конвоя в един
хендек: Комиссари: Али Саид паша, ш хаджи Иванчо —
На Ахмед паша на евадбата. . . (Левски отишел на го
сти в салона (1871 г.). Облечен бил на бесилката с дълга
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дреха (турски ямурлук). Нищо не говорил. Малко дви
жение направил.
Кръстът на Бенковски — Той е предаден на Архи
мандрит Харитон от о. Кирила за да го пази в митропо
лията, а после е предаден на поибренци (на 20 май 1879
г.) . . . . . . написал на кръстът, че е нему предаден).
Главата (на) Бенковски поп Христо я закупал в Соф.
гробища. . .
Поп Христо Павлов. Той бил повикан от Мазхар паша
в София, който му показал дрехите, лева и му дал гла
вата, която била в една конска торба. Тя е първата глава.
Закупана е в Софийските гробища до княжеското шосе
(Халкаса капусу) — Там бесили кърджалиите — Новите
гробища, там гдето се копаят свещениците. Николчо
гробаря ископал гроб с мистрия (гдето мажат)На 21 май
я закупали (св. Констадин).9
За Левски знае още баба Тропчевица и поп Таки.10
25 душ викат че в София обесили. ДвамаМуховци един,
поискал да се турчи, а по-стария извикал напред! Не
бнвай.малодушен! — Поп Христо бил повикан да приче
стява, но като видял, че иска да се турчи, спрял. После
го кандардисали и той взел св. причастие. Простете ма,
казал. 1Це умра за вяра. Това било на Царигр(адската)
капия.
Когато купаели (закопавали) главата (на Бенковски)
било вечер. Дошле 100 души войска и 4 мюлезими, които
изпъдили жените и я закупали. Страх ги е било да не
стани бунт. Марица гледала през прозореца. _
Левски — Генов. Атовите, т. е. на Ан(гел) Кънч(ев)
коня, който купили от Плев(ен) много обърнал внима
нието на турците. Марин Петров продал тия коне. Въобще
Ан. Кън. не можеше да води агитацията като В. Левски.
Той беше светски човек. — В с. Правец на ханищата
закопали парите.
Атанас Лазаров в Ряхово има писма от Левски.
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Левски в Извор (Голям Бълг(арски) бай Георги Стой
ков11 е приемал Левски в къщата си. — Често деня и
нощя, в разни костюми. — На седенки карал момите да
пеят нар(одни) песни. А той пея: Горд Никифор «От
давна ли си моми мо» — За риба по реката Мал(ък) Ис
кър. А когато имало у Г. С. гости, то в някоя крайна
къща (особено като имало опасност). Огън му паляли
в мангали, турен в чувала. Другари му биле: Васил
Бушуранов,12 Илия Костов Гюндюзов, поп Стефан и др.
На Димитър Крачунов той говорил (Извор), че ако
останем под Руссия, то ще испаднем в по-голямо роб
ство. Аз ще си остана бунтовник. Ако сами се избавим,
тогава ще бъдем свободни, говорял гой. — По цели нощи
не спял, се чете и пиши. Свобода вред оценявал (?) —
Васил Иванов от Извор е бил негов верен човек. — В
Гложени при Йонков (живее) Ловеч.
Русите подкупват и развратяват България със своите
рубли, а после викат: страна изтерзана, народ деморали
зиран и пр.
Баба Удреница е отишла на втория ден на мястото като
бръкнала в гърлото му. Турците й казали: «Главата е
на цар Георгия». Подир 40 дена тя му прибрала костите,
които са заровени в черновата Веех Святих в гробищата.
Тая бабичка е ходила там скритом.
Левски — Станю Иванов (от Тетевен) е бил с Левски
в Соф. конак. Там го видял. Дали му кафе, той отказал.
«Ние не сме като вас да тровим хората», казал х. Иванчо.
Който излязвал да каже, че познава Лев(ски). Той от
ричал. Д(имитър) Об(щи) му казал: «По-добре да си
умрял». В Тетевене имало някой си помак Райчо от Градешница. Той се убедил в правотата на делото, слуговал
на Лев(ски), поливал му да се мие и го почитал. Влязъл
в дома на Ст. хг Иванов. Другари: хаджи Станю, Ибри
шима, Дочо Мръвков. — За хазната много се карал.
Д. О. е бил автора когато са много карали. Най-напред
със Сава Младенов дошле в Тетевен, и нощно време съб
рание станало в училището на 6 и 7 Дек. 1871 г. План.
Населението от Дунава ще влезе в балкана, Тет(евен)
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и Извори ще се образували чети. На Великден той напи
сал яйца: «Или смърт юнашка или свобода републикан
ска». Яйцата писал Дочу Н. Влаевски. ». . .
Архив на Захари Стоянов в Народната библиотека «Св. ев.
Кирил и Методий», ..София, II А 8675.
Документът представлява тетрадка с формат 18.5/18.00 см.
с надпис «БОТЕВ — ЛЕВСКИ — БЕНКОВСКИ» с 22 листа от
с. 28 до 39. Сведенията за обесването на Левски заемат първите
три страници. Обръща му за пръв път внимание проф. Димитър
Панчовски през 1984 година и го предоставя за публикация на
Н. Хайтов. (Виж «Последните мигове и гробът на В. Левски»,
изд. «Хр. Г: Данов», Пловдив, 1985 г., с. 28, 27. Това е първото
домашно писмено свидетелство, че Левски е закопан в гробищата
н а престъпниците, т. е. позорните гробища в София.
Срещата между иконом пои Тодор и Захари Стоянев е станала
най-вероятно между 9 и 15 януари 1885 година, когато авторът
на «Записките» е прекарал близо цяла седмица в София и е съби
рал допълнителни данни за биографията на Левски във връзка с
проектираното второ издание. (Виж студията «Левски през поггледа на 3. Стоянов» от Ст. Чирпанлиев, сп. «Език и литература»,
кн. 3 (1984 г.)
Бележките, засягащи Бенковски, са зачеркнати, както
сведенията за баба Удреница — указание, че те са били използу
вани от автора на «Записките». Това се потвърждава и от съдържа
нието на том II, публикуван през 1887 г., където на с. 528 (от из
данието на «Български писател» през 1965 г.), намираме събраните
от Поп Тодор сведения почти буквално. Записките, засягащи Лев-'
ски, не са зачертани, очевидно, защото те не са били използувани
в проектираното второ издание на биографията на Апостола —
останало неосъществено поради предивременната смърт на автора.
Изповедникът на Левски — иконом поп Тодор Митов, —• е
роден в Пирдоп на 7 май 1836 година. Идва в София през 1866 г.
и същата година е избран за председател на Българската духовна
община, на която длъжност го сварва и обесването на Левски през
февруари 1873 година. Бил е и член на основания от Левски ревО'
люционен комитет в София. След освобождението на България
като депутат в Народното събрание той внася предложение за
отпущането на 20 000 лева за довършване започнатия, но изоста-,
вен поради липса на средства, паметник на В. Левски.

9. ТЯЛОТО НА ЛЕВСКИ ЗАРОВЕНО
«ПРИ БЕСИЛКАТА»
«На 1873 лето, 6-ий февруарий, вторник — пазарен
ден в София — 2 часа преди зори,.в двора на Пашовия
конак, — на мястото на днешния княжески дворец —
стана необикновенно разшавание на пашовските сеймени. По заповед на Махзар-паша, тогава Средецкиц.
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губернатор, се испрати един мулязимин да обади на
иконом поп Тодор Митов, да се приготви да извърши
предсмъртното напътствие на един разболял се политический престъпник, като му остави и един чаушин да го
придружи до надлежното място. Други началници жандармски отидоха да предадат пашовските заповеди, за
да се явят пред меркезът (централното управление) 4
взвода от Средецкия турски гарнизон.
Иконом поп Тодор, приготвен за половин час, се
намираше с чаушинът над цариградското шоссе, зад
градските обкопи, на мегдана пред беледийското ханче,
гдето два взвода жандармерия бяха вече разредени в
кръг, и, ето че се зададе губернаторът на каляска със
свитата си, състояща от десетина души жандармски
големци. Веднага след тях биде приведен на средата на
мегдана току-що извадений из тъмницата ‘Васил Левский, конвоиран от един взвод заптии, и 4-те взвода
аскер, облечен с костюма си, в който бил хванат от вла
стите при ханчето, с тежки окови на нозете, в без присъдний иллям на гърдите. Махзар-паша обърнат към
свещеника, заповяда му да се приближи при Левский и
свободно да извърши верозаконните потреби. Щом при
ближи свещенникът при Левский, пашата се оттегли на
7—8 раскрача и същевременно даде знак да направят
същото и хората от свитата му.
Свещеникът, наметнат с епатрахил, държащ в ръка
светите тайни, каза на Левский: «Понеже предлежи да
отпътуваш и, като човек, знаеш, че може се случи и
смърт из пътя (там наоколо из тъмнината нийде не се
забелязваше бесилка или други приготовления за смърт
ното наказание), дошъл съм, като пред християнин и
българин,, да те поканя да приемеш в напътствие и д у 
шевно спасение светите тайни, — ако искаш исповедан
да се причастиш.» — «Да, отче, — Левский отговори
благоговейно, — не само искам, но и настоявам да бъда
исповядан — причастен!» — «Какво има да кажеш пред
святото тайнство за себе?» (Знае се добре, че Левский
от детинство е бил благонравен и останал чисто-нравен
и като мъж).
Що за себе е исповядал в случая Левский, не е могло
да бъде предадено от свещенника-исповедник. Обаче в
общи думи отец поп Тодор ни е приказвал, че Левский
стоял бодр и в присъствие духа казал: «В младините
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си бях Йеродякон Игнатий, напуснах службата в съз
нание, че бях повикан да изпълнявам друга по-належаща,
по-висока и по-свещенна служба към поробеното оте
чество, която. . . дано!» Тука Левский се^ просълзи
и помоли СЕещенника да се помоли Богу за Йеродякона
Игнатия. Свещеникът започна молитвата, като осени
с епитрахиля си в окови стоящия изповедан велико
мъченик за българската свобода и го причясти с боже
ствените тайни.
Щем свещеннйкът се оттегли, пашата заповяда да
окачат илляма на гърдите на Левский. Тая смъртна
присъда биде тутакси прочетена от пашовия главен кятипин. Героят стоеше бодърственно посред мегдана —
приблизително там, гдето днес се величествено издига
памятникът му. — Тук, по заповед на Махзар-паша,
свалиха оковите от нозете на Левский и Хасан чауш
го поведе 20 раскрачи на ляво в търнака, гдето стърчеше
бесилницата. Окото на Левский не трепна. След това
се иокомандува закачванието Левский на бесилото от
двамата цигани, които с присмех люшнаха героя да про
дължи бабаитлъкът си. . .
С просълзени очи благоговейний свещеник се върна
при-зори в града и, с съкрушено сърдце, насаме в Бо
жий храм испя молитва за упокой души мъченика свещенно-дякона Игнатия.
При-вечер Махзар-паша заповяда да снемат тялото
на Левски и да го заровят там при бесилката, след като
се извърши предварително опелото му по християнский
обряд.
Тъй свърши попрището си великий апостол на бъл
гарската свобода.
Поклон през мъченический му прах!
Средец, 1898 г., Февруарий 6-й.
М. К. Б.»
Подлистник на в. «България» от 6 февруари 1898 г.
Авторът Михаил К- Буботинов е роден в София през 1839 г.
Завършил е гимназия в Солун, а след 1856 г. участвува в Софий
ското класно училище. След Освобождението става секретар на
Софийската градска община, за кратко време е и кмет. Починал
1912 г.
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10. «ЛЕВСКИ Е ЗАРОВЕН В
СТАРИТЕ СОФИЙСКИ ГРОБИЩА»
«ПОП ТОДОР ИЗПОВЯДУВА ДЯКОН ЛЕВСКИ.
На 5 февруарий 1873 г. привечер въздебеличък поп в
казармите влезна. Това беше поп Тодор, архиерейски
наместник.
Той наложи епитрахиля, изчете молитва и бунтовника
(за) греховете попита:
— Кажи си греховете, синко?
— Казах ги на царските комисари, та няма нужда
и вам да ги казвам. Пред бога и пред свободата грехове
не съм сторил, а пред нашите, чорбаджиите и владиците,
много, много, и премного «согрешения» съм направил.
Но нека тия ми «согрешения» останат непростени. . .
Както се вижда, утре на турската бесилка ще, увисна.
За едно нещо, дядо попе, ще те моля: който ви попита
за дякона Левски, кажете му, че той, дякона, за българ
ската свобода загина. . .
Поп Тодор подаде на бунтовника святото причастие,
с конашко око го изгледа и измърмори нужната молитва
над главата му.
Среднощ е. Всичко живо дълбоко спи. В мрачината
само Левски бди. Той злобно сумти и «някому» си люто
се сърди. ... Няколко пъти ранената си глава той от
стена(та) удари и полумъртъв на пода се разпери. . .
ШАКИР ЕФЕНДИ, САИБ ПАША, ХАДЖИ ИВАНЧО ПЕНЧОВИЧ ПОДПИСАХА ЗА ОБЕСВАНИЕТО
НА ДЯКОНА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. Съмна се, 6 февруа
рий доде. До обед виелица силна, следобед времето се
поправи, февруарското слънце припече. Софийската по
лиция се разтича по улиците кални.
Бесилката, която на 15 януарий умъртви Общи,
грозно стърчеше и с нетърпение чакаше новата си жерт
ва. Свиканите общински съветници стояха на групи
около бесилката. Пред тях членовете на идаре-меджли
СИ (управителен съвет) официално се мъдреха. Рота
войска от страните на бесилката волно стоеше. Взвод
конни стражари зад ротата мируваше. Шопи и цигани
около лобното място се разтъпкваха и у бесилката зяпаха.
Мазхар паша, яздейки на кон, по лобното място се ши
реше и някакви си заповеди на палачите даваше. . .
Всичко бе приготвено, наредено, натъкмено. . . Войс47

ката и тълпата чакаха бунтовника. Откъм казармите
позорната кола се зададе. На Мазхар паша «парада»
се раздвижи. Позорната кола пристигна, близо при бе
силката се спря. Заптиите изнесоха из колата полумърт
вия труп на дякона Левски, предадоха го в ръцете на
палачите-цигани. Али чауш заповяда: «Дормуш!» Оали
метна примката, Кязим Али издърпа дървеното магарен
це, трупът увисна. . . Али чауш го залюля. Бесилката
се заклати и заскърца, от цигани и отподуенски шопи лу
дешки се заки коти .. ,
УМРЯ ЛЕВСКИ!. . . ДА ЖИВЕЕ СВОБОДАТА!. . .
След малко «парадът» на Мазхар паша си разотиде.
Останаха циганчетата и шопчетатата с камъни да мерят
висящия труп!. . .
Надвечер комисарите царски бесилката посетили.
Мазхар паша няколко пъти с бастонът си студения труп
залюлял и на Али чауша заповядал: «Трупът иа мръс
ника предайте на поп Тодора!»
Левски е заровен в старите софийски гробища. Там
е заровена и главата на Бенковски. Да, главата на Бен
ковски и тялото на Левски са заровени в старите со
фийски гробища. . . Лека им пръст, вечна им памет!. . .»
Поп Минчо Кънчев — «Видрица» — спомени, записки, ко
респонденция, С. 1983 с. 302—303:
Изразът «старите гробища» намираме и у Д. Тодоров (кни
гата, му «Васил Левски», София, 1923 г.), в която поддържа, че
тялото на Левски е погребано в «старите болнични гробища»,
т. е. гробищата, в които са били заравяни жертвите от чуми или
холерни епидемии (позорните гробища.)

11. «ЛЕВСКИ Е ЗАРОВЕН В
СТАРИТЕ СОФИЙСКИ ГРОБИЩА»
ПОВТАРЯ И СТОЯН ЗАИМОВ

—

«На 5 Февруарий (1873 год.), при вечер, въздебеличък поп в казармите влезна; това беше поп Тодор
(архирейски наместник); той наметна патрахиля, избърбори някаква си молитва и на бунтовника греховете
поиска:
— Кажете си греховете, синко!. . .
— Казах ги на царските комисари та няма нужда
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и вам да ги казвам!. . . пред Бога и пред свободата
грехове не съм сторил, а пред пашите, чорбаджиите и
владиците много, много, и премного «согрешения» съм
направил, но нека тия ми «согрешения» останат непростени. . . Както се вижда, утре на турската бесилка ще
увисна!. . . за едно нещо, дядо попе, ще те помоля:
«Който ви попита за Дякона Левски, кажете му, че той,
Дякона, за българската свобода загина1!. . .
Поп Тодор подаде на бунтовника «святото прича
стие», с конашко око го изгледа и измърмори нужната
молитва над главата му. . .
Сред нощ е; всичко живо дълбоко спи; в мрачината
само Левски бди; той злобно сумти и «някому си» люто
се сърди!. . . Няколко пъти ранената си глава той у
стена удари и полумъртъв на пода се распери!. . .
Съмва се; 6-й февруарий доде; до обед виелица силна
след обед времето се поправи; февруарското слънце
припече; софийската полиция се разтича по улиците
кални. . .
...
Бесилката, която на 15 януарий умъртви Общи,
грозно с търчеше и с нетърпение чакаше новата си жъртва.
Свиканите общински съветници стояха на групи около
бесилката; пред тях членовете на «Идаре Меджлиси»
(управителен съвет) официално се мъдреха; рота войска
от страните на бесилката «волно» стоеше; взвод конни
стражари зад ротата мируваше; шопи и цигани около
Лобното място се разстъпкваха и у бесилката зяпаха;
Мазхар-паша, яздейки на кон, по лобното място се ши
реше и някви си заповеди на палачите даваше!. , . Всичко
бе приготвено, наредено, натъкмено. . . Войската и
Тълпата чакаха бунтовника.. . От към казармите по
зорната кола се зададе; на Мазхар-паша «народа» се
раздвижи; позорната кола пристигна, близо при бесил
ката се спря; заптиите изнесоха из колата полумъртвия
труп на Дякона Левски; предадоха го в ръцете на па
лачите—цигани; Али чауш заповяда: «Дормуш!» Сали
метна примката; Кязим Али издърпа дървеното мага^
реице, трупът увисна. Али-чауш го залюля, бесилката
се заклати и заскърца, публиката от общински съвет
ници, от ази и агалари, от цигани и от Подуенските
Шопи, лудешки се закикоти!. . . .
Умря Левски!. . . да живее свободата!. . .
Злед малко «народът» на Мазхар-паша се разотиде;
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останаха циганчетата и топчетата с камъни да мерат
висящия труп!. . .
Надвечер, комисарите царски бесилката посетили;
Мазхар-паша няколко пъти с бастонът си студения труп
залюлял и на Али-чауш заповядал: «трупът на мръсника
предейте на поп Тодора!». . .
Левски е заровен в старите Софийски гробища; там
е заровена и главата на Бенковски!. . . Да, главата
на Бенковски и тялото на Левски са заровени в старите
Софийски гробища!. . . Лека им пръст, вечна им памет!»
Стоян Заимов — «Васил Левски Дяконът», София, 1895 г.
с. 146:
Очевидна е пълната еднаквост между текстовете на поп Минчо
Кънчев и Стоян Заимов. Несъмнено, единият е преписал от дру
гия — най-вероятно Заимов е преписал от Кънчев, като се има
предвид, че авторът на «Видрица» е вече покойник, когато излиза
биографията на Левски от Заимов.
За отбелязване е, че поп Минчо употребява за тялото на Левски
израза «заровен», който съответствува на «закупан» у поп Тодор
Митов, определено указание, че и поп Минчо Кънчев е имал пред
вид заравянето (закупаването) на Левски в гробището за престъп
ници, т. е. Позорното гробище на София.

12. ГРОБЪТ НА ЛЕВСКИ —
ПРИ КАЗАРМИТЕ НА КОНВОЯ
«Ние българите имаме една лоша черта в характера
си — тя е да не се интересуваме от миналото, да не въз
награждаваме героите от епическите борци.
Ето толкова години преживяхме и никой не се заинте
ресува да изучи къде почиват мъченическите кости на
апостола — революционер Васил Левски!
Вярно е, образувала се бе една група да издири гроба
на титана от хубавото минало на България, но тя се видя
безсилна, защото нямаше нужната подкрепа.
Сега получаваме едно обширно писмо от града и пра
вим от него бегли извадки.
Турският съд е решил обесването на заловения бун
товник и градските теляли заобиколили всички улици и
съобщили, че на следующия ден ще се излее гневът на
аллаха и на падишаха върху главата на българския
светия.
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На сутринта всред бостаните на край града се изди
гало бесило и около него караулили двама заптии, Н а
валицата почнала да се стича — всички обръщали очи
към града, от гдето щели да бъдат докарани осъдените.
След дълго, тягостно очакване се показал аскер, об
градил Левски. Той се движел полека и когато пристигнал до бесилото, Левски изгледал с разсеян поглед съб
ралата се навалица.

|

Въжето било приготвено и завито около врата на
Левски, бурето под краката му тласнато на страна и
Впостола се люшнал във въздуха. Всички сърдца изтръп
нали — косите настръхнали — някои плачели за младия,
красивия и енергичния момък. . .
След 1 час Левски е бил свален на земята мъртав.
I Тогава донисат кмюрджийски кош13 и поставят в него
Тялото на апостола и го отвеждат за края на гробищата,
Които тогава са били на мястото, на което сега е построена
казармата на конвоя. Гробът бил доста дълбок и засипан
13. ЛЕВСКИ ПОГРЕБАН. . . В ТРАПИЩАТА
С чакъл и най-отгоре покрит с голяма плоча.»
В ДВОРА НА ГВАРДЕЙСКАТА КАЗАРМА
КЪМ
«КЮЛЮЦИТЕ»
В. «Нова
Балканска трибуна» от 18 януари 1911 г. — «Где
• гробът на Левски?» — редакционна статия.

«До Господина Началника на
Отделението за военните музеи,
паметници и гробове
ТУКГ-н Подполковник,
г За изяснение на въпроса повдигнат от Отделението Ви
1а мястото където е обесен Левски и това на неговия
Рроб, ще ми позволите да Ви направя едно изложение,
Яонеже аз като основател на Народния комитет В. ЛевКИ през 1922 г. си създадох за цел не само да напиша
на биография за Левски, но и да потърся гроба му.
[равих много разпити на много лица, обаче, аз се натъкX не на самата истина, защото много от лицата знаеха
МО да лъжат. От тия разпити аз съм запазил само на
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няколко лица, които ее схождат без видими противоре
чия и действително насочват към едно и също място,
където може и трябва да се потърси гроба на великия
апостол на българската свобода — дякон Игнатий-Левски.
През 1929 година 5. март напечатах във вестник «По
литика» следната статия:
«КЪДЕ Е ПОГРЕБАН ЛЕВСКИ»
Тоя въпрос от 56 години насам се е задавал и никой
не е успял да отговори. Няколко месеца след обесването
на Дякона, неговата майка и роднини почнали да раз
питват софиянци, за да узнаят гроба му, обаче, още то
гава почват противоречивите сведения и напътствия.
Синът на Андрея Начев, зет на Левски — Начо, който
забягнал в Белград, след дълги разпитвания узнал, че
уж г-жа Филаретова получила разрешение от съдиите,
що осъдиха дякон Игнатий и прибрала тялото му, обаче
и това не се указало вярно. При чествуване 25 годиш
нината от обесването на Левски наново бил повдигнат
тоя въпрос; тия които са се хвалили, че знаят, са сочили
разни места — ту трапищата, които били зад гвардейската
казарма, ту гробищата, където е сега окръжната палата,
ту на самото място, където е бил обесен и пр. Всеки раз
правял това що знае и никой не бил положителен. 1922
година, когато поставих началото на основаването на
Народния комитет В. Левски, за да се напише една био
графия на Дякона и се съберат в един сборник всички
спомени за него, подигнаха се наново въпросите: где
е погребан апостола на българската свобода? Где почиват
костите на тоя велик български мъченик?
Почнах да изследвам щателно. В продължение на 4 г.
разпитах повече от 25 «съвременници» и «знаещи», до
като един ден Г-н Качев (жив. ул. «Пейчинович» 12)
член от спортня клуб Левски през 1925 г. месец август
ме покани да видя един грохнал старец, който щял да
ми съобщи някои интересни данни.
Срещнахме се със стареца, той беше Ленко Ценов,
88-годишен с бистър ум и живо светящи сиви очи. Той
бил мухтар — кметски наместник по това време на тая
махала, в която спадало мястото гдето били обесени Ди
митър Общи и Дякон Игнатий и като мухтар бил принуден
да присъствува както на обесването, така и на погре
бението.
52

Но преди да науча нещо за Левски, почнах да го
разпитвам, дали знае нещо за Софийския комитет и кои
лица са влизали в него. Той се съживи, неговия глас
стана по-твърд и почна да ми разказва, че сам бил член
иа комитета и като мухтар бил длъжен да донася всички
Наредби в комитета.
В комитета влизали:14 Трайковнч Игнатня Рил
ски — учител, протосингела Шишков, Нешо-книжар,
Киро-книжар, х. Никола Вардев, х. Стоян Вардев, Стоян
Посипалката — бакалин, Тако П. Мераклийски, Дими
тър и Васил х. Янкови, Георги Чукурски, Димитър
Гърнев, Таке Чукурски, Иван Андреев, х. Коце, Георги
Джумалиев, който бил обесен заедно с Киро-кннжара
В когото хванали една песнопойка дадена им от Левски.
X. Стоян: Вардев бил посочен от двамата, които им дал
да преписват песнопойката и той жертвувал мило за
драго, за да спаси комитета. В Комитета влизали още
Митович, Кръстю Нешев — всички били 62 души, сек
ретаря на Комитета бил Игнатия Рилски — учител.
' Виждал Левски три пъти. Първия път го видял в
Трайкович, година преди обесването, скоро след съста
вяне на Комитета. Втори път при Никола Дограмаджия
та .и Димитър Ангелов, които имали дограмаджийница
в Чаршията. Полицията търсила Левски и той се скрил
при двамата си познати, защото след него вървял тур
ският шпионин Спас Кафеджията и когато Ленко и дру
гарят му Вакле отишли при него, за да се видят те зава
рили Нешо-книжара и Алекси мумджията да хвърлят
в едно кюше талаш, гдето бил затрупан апостола.
Помни случката с кюмюра и някаква разпра между
Левски и Трайкович, поради някой си х. Мано, обаче, защо
е било не знаял. Това ставало в комитетската стая в хана
на Трайкович. Това виждане било трето.
В денят на обесването, като мухтар, трябвало да
присъствува и той, обаче, от жал отишел по-късно, към
края. Апостолът не бил жив когато го прикачили
на въжето. ПОГРЕБЕНИЕТО МУ СТАНАЛО СЪЩИЯ
ДЕН В ЪГЪЛА МЕЖДУ ДВАТА ПЪТЯ, КОИТО СЕ
КРЪСТОСВАЛИ ПРИ ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА, ГДЕТО
*Е СЕГА ЦАРСКИЯТ МАНЕЖ. Улица Оборище и бул.
Фердинанд заемали мястото на тия два пътища. Това
■място било покрито с храсти и остраци и било отделено
|С трап от турските гробища. 24 дни по-рано бил погре53

бан Димитър Общи, до него по към пътя погребали и
Левски. Това място е обрасло сега от дървета. Той казва,
че състоянието на българите и комитетските хора на
София било толкова тежко след обесването на Левски
и разтакаването на виновни и-не, че никой не е смеел
да отиде край бесилката, та камо ли да поискат неговия
труп за погребение. И това е много вероятно. За нас
нищо друго не остава освен да приемем казаното от дядо
Ленко Ценов за вярно и да разчистим мястото и разкрием
гроба и на това място да се издигне паметник и да се
постави една мраморна плоча, надписът на която ще буди
само добри чувства в душите на родолюбивите български
синове.
Приблизително определихме при една втора среща
мястото, където е погребан Дякона и оставихме дървен
кръст с надпис. При публикуване на горната статия на
правихме снимка на самото място и илюстрирахме ста
тията. Тоя кръст изчезна от мястото през 1934 година,
когато правеха оградата от жив плет на манежа. При
все, че бях молил гвардейския полк да се погрижи още
на времето и обгради мястото.
Че действително дядо Ленко Ценов ме е насочвал
правилно към мястото са и показанията дадени ми от г.
Петър Попов от Карлово, дългогодишен подпредседа
тел на Соф. окр. съд и първият председател на Народният
комитет Васил Левски, сега покойник, Тодорин Здрав
ков и скулптора Василев.
ПЕТЪР ПОПОВ. 20. 11. 1923 г. Говорихме за Левски.
Четох му ръкописа си за книгата ми Левски. Проверява
не фактите. Радва се, че съм намерил и фотографирал ко
сите на Дякона.
■
— Той имаше само едни коси — буйни, гъсти, а бра
дата му съперничеше с тая на брата ми Хаджи Кюсе,
с когото бяха неразделни другари.
— А тия мустаци които рисуват под носът му?
— Мустаците му бяха от двадесетина златни косъма
от двете страни и много не личаха. Ето тия портрети що
си поместил в таблото за Левски и тия що се готвиш да
поместиш в книгата са истински. Има още един портрет
е Йоаким Груева от Пловдив, той е в средата а Дякона
над него с ръка на рамото му. Аз ще го потърся, та и него
като клишираш ще .има една пълна колекция.
— Ти помниш ли го като калугер?
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— Къ щяло да го не помня! Много бедно калугерче
беше и понеже беше без брада, изглеждаше на преобле
чена жена. Само очите и четвъртитата му брада, засил
ваха в него мъжествените му черти.
— Дали има снимка като калугер?
— У бате имаше много негови портрети, но нито един
като калугерин.
— Относно бесилото и гроба ми беше обещал да ми
намериш писмото на поп Тодора до Хаджи Кюсе.
— Обещах, ама, на. . . търсих и не можах да го
намеря. Бате хаджия на времето още писал на поп То
дора и той му отговорил, като в писмото начертал ме
стата на бесилото и гроба. Бесилото било на 50 крачки
от сегашния паметник в дясно и на югоисток, а гробът
около метериза що отделял турските гробища от старите
гробища на Св. София и църквицата, която се намирала
в турско време преди землетресението, гдето е сега ри
сувалното училище.
— Там имало цигански гробища.
— Не знам що е имало по-рано, но турски гробища
е имало на мястото, гдето е манежа и докторския па
метник.
— Е, ти не търси ли мястото?
— Ех, Данаиле, търсих ама там вече имаше постройки,
митириза засипан, гробищата изравнени заедно с гроба
на Левски. Лоша столична управа, че не е се погрижила
на времето още да загради мястото. Та то е било озна
чено. Там палили свещи като на светец. Не зачитаме
нашите народни светци, що се жертвуваха за свободата
и независимостта ни. Но както намери косите му като
ги потърси, да имаше още на времето някои да потърси
и гроба на Дякона, все по-друго щеше да бъде, но не
биде. И техните са питали и бате хаджия, но все от да
леч. Ако бяха дошли тука в София, щяха още на времето
да узнаят. На 25 годишнината, като се освещавал памет
ника, идваха неговите роднини, питали, ала пусто и
меретско всичко било заличено и нищо не узнали. Па и
тия гдето знаят са скромни и неуки хорица, та едва ли
ще се сетят сами и кажат. Е на, така си заличаваме сле
дите на миналото и затова не сме народ като другите
народи — да тачим своето. Бог да го прости Дякона и
другарите му
ТОДОРИН ЗДРАВКОВ. Пътуваме по агитация с Ни
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кела Здравков, е влака*за Своге. Заговорихме за Левски.
Съобщава ми, че неговия баща дядо Тодорин се познавал
с него. Бил му дал две лири турски за Комитета, моли
ме да се срещна със стария. Сърди се на митрополит
Стефан, проклина се, че го е избрал за митрополит. На
6 юли 1923 г. срещнах се с дядо Тодорин Здравков у
дома му. Згъгрян старец, с очила, късоглед, но все още
подвижен и следи за имота си. Още с ръкуването си го
попитах.
— Дядо Тодорине, где вижда Левски?
— У Трайкович 1872 сене, през есента. Чудо момче
беше. Кьосаво и със сиви очи и с едното невям намига.
Белезняв с големи коси, а говори — чак пее. Медени
уста. Дадох малко пари.
— Колко, даде?
— То са отминали работи. . . дадох колкото дадох,
само че язък за дякончето, отиде си без време. Обесиха го.
— Ти вижда ли бесилото?
— Макя, ще видя. Тогива вси се изпокрихме в миша
дупка. Смееше ли някой нос от вратата да покаже.
— После ходи ли да видиш?
— Минах по Орханийския път сега дето е Д ърж авна
та печатница срещу северното кюше на мястото има
вдигната сега къща. Тогива беше пустош.
— Паметника гдето е вдигнат на същото място ли е?
— Не, бе аюл, туриха го°там за красота на новите
улици. Самото бесило беше на обедна страна. Сега там
има къщи.
— Ами къде го погребаха?
— До митириза гдето отделяше турските гробища.
Поп Тодор ходеше там да му чете молитви.
— Къде бяха турските гробища?
— Мястото се простираше от митириза срещу рису
валното училище към реката. Сега там са Царската гра
дина и докторския паметник.
— Ти ходил ли си на гроба?
— Минавал съм край него по пътя дето е сега ул.
Оборище. Пътят пресичаше митириза.
— Сега можеш ли ми посочи мястото?
— Не бих могъл, аюл, то там са станали промени;
митириза е запълнен, камъните са задигнати, а на гроба
на Дякончето имаше мермерена плоча. Поп Тодор я беше
турил, на нея имаше издялана волска глава.
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— Ти влизаше ли в комитета?
„— Не. Такъв беше Димитър Гърнев, Таке Чукурскн,
Георги Джумалията, него го обесиха заедно с Киро книжарина при Килюците, а ги погребаха в българските
гробища до еврейските гробища. Бяха още х. Стоян
Вардата, х. Мано и Трайкович, и Игнатия Рилски, тия
знаеха.
— X. Мане познаваш ли?
— Има си хас да го не познавам. Та Трайкович нещо
шамар щеше да лапне от Дякончето. X. Мано писал на
Дякончето, че Трайкович не е честен човек. Здрава раз
пра имаха. Мъчих се да узная от Трайкович за какво е
било, ала той мълчеше като бито магаре. Само сумтеше
и си местеше калпака.
— Да знаеш че са местени костите на Дякона и пре
несени другаде?
— Ако имаше такова нещо, цяла София щеше да се
юрне. Лъжа е. Никой не е се грижил за гроба на Дякона.
Доцато беше жив поп Тодор се можеше да се стори нещо,
ала след като мина в усобшите, така си и буреняса гро
ба. . . та не видиш ли, че всичко е буренясало? Язък
за толкова свят що изгасна в занданите и по бесилата.
Сегашния свят съвсем нефела.
— Като не си бил член, защо си давал пари?
— Такъв ми беше адета. За народни работи да давам.
Колкото можах давах. Даваше и Димитър Гърнев. Па и
трябваше да се дава. Челяците даваха живота си. А ний
сме дали по малко пари ква файда е имало за тях. Бог
да ги прости. Ти потърси Ленко мухтаря. Той ще ти
каже. Той по знаеше. Ама къде живее сега не знам.
»

К '

СКУЛПТОРА ВАСИЛЕВ.15 2. XII. 1923 г. Правих
снимка на паметник Левски. Тук ме завари скулптора
професор Василев, който извая фигурата на Левски за
паметника му в Карлово с фотография от картината на
домораслия художник Симеонов, измерваше възможното
място дето е било построено бесилото на Левски и Д и
митър Общи. Говорили му, че бесилото не е било точно
дето е паметника, а на юг от него. Гдето е паметника ми
навал път-от към Св. София и влизал в Орханийското
шосе, което минавало в ъгъла на Гвардейската казарма.
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Наистина от самата фотография на картината се вижда,
че бесилото е на дясно от пътя и ще трябва да се приеме,
че бесилото е било издигнато, гдето са сега къщите на
юг от паметника.
Поисках от него да ми даде имената на лицата, които
е разпитвал, той каза, че ще ми даде изложение. Посо
чили му че бил погребан на юг от бесилото вън от окопа,
който разделял турските гробища от старите гробища,
върху част от които била построена Художествената
академия и Държавната печатница. За него, обаче не е
ясно где е бил погребан апостола, защото мъчно можел
да определи мястото на окопа. Той не вярва на баба
Гюра от Подуене, че Левски е погребан в трапищата в
двора на гвардейската казарма, там към кюлюците било
издигнато бесило за някакви други лица, доколкото можал
да узнае там са били обесени Киро книжара и Джумалията и допуща, че те са погребани в тия трапища. Д и
митър Петков, убитият министър председател, му гово
рил, че скоро ще издигне паметник-мавзолей на гроба
на Левски, защото му бил посочен от мухтаря на маха
лата и от живите комитетски членове и щял да го покани
да изработи на Левски една импозантна фигура 5 пъти
по-голяма от тая в Карлово, за да бъде голямото и първо
чудо срещу рисувалното училище. Показал, му автен
тичен портрет на Левски и му казал да се готви, че скоро
ще го повика. Обаче след месец или два паднал убит.
Наведен бил на мисълта да повдигне въпрос пред сто
личната община, но не успял да направи нищо. На когото
казал все му се усмихвали, като че не бил с всичкия си
та се заел да търси гроба на Левски. . . »
Държа на разположение една фотографическа снимка
от картината на Симеонов, представляваща обесването
на Левски и едно обявление на турски и български, с
което се установява, че мухтар на махалата Баш чешма
е бил Ленко Ценов.
Моля, да бъде поканен г. Иван Качев, ул. Пейчинович 12, който ще даде допълнителни показания за онова,
което му е говорил Ленко Ценов в мое присъствие и в
присъствие на трети лица.
Смятайки, че изпълнявам моя дълг, не само към све
тата памет на апостола на българската свобода, а и към
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българския народ, аз съм винаги на разположението Ви и
Ви моля да приемете моите отлични почитания към
Вас.
София, 25. III. 37 г.
ул. Янтра 2
телеф. 2—31—88

Д. К. БУРСКИ»

Писмо на Димитър Кацев-Бурски, архив на Военния му
зей — «Дело В. Левски».
Според писмата на Филаретова и Нешов, Д. Общи е бил «за
ровен» «накрай градо», «на къра», явно указание за гробищата на
престъпниците (Позорните гробища). Виж «София през Възраж
дането», София 1988, с. 136—137.

14. ЛЕВСКИ ПОГРЕБАН ДО ОБЩИ
«ПОД ЦИГАНСКИТЕ ГРОБИЩА«
«Левски погребаха до гроба на Димитър Общи под
циганските гробища в кюлука на стария подуенски път.
Те спадат сега приблизително в мястото на д-р Тричков — клиниката му.»
Димитър Пенев, Спомени, 1935 г., с. 13

15. ГДЕ СЕ Е НАМИРАЛА БЕСИЛКАТА
НА ЛЕВСКИ
«В София имаше два говежди пазара. Единия близо
до зданието Окръжна палата, а другия — дето сега е
паметника (на Левски). И на двата пазара беше издигната
по една бесилка, които съм виждал. Бесилките бяха от
добре изгладени, 20-сантиметрови вертикално поставени
и по едно хоризонтално дърво. На последното имаше и
по една халка. Обесването ставаше изключително в
петък — пазарния ден. В този ден баща ми ме затва
ряше да не ходя да гледам. Страх го беше да не изпусна
«зяде лакърдъ» (излишна дума). В другите дни обикалях
и гледах бесилките. Един ден обесиха чичо Стоян Вардев
от Якоруда, който ми беше подарил една песнопойка.
Обесиха го на бесилката, дето сега е паметника наЛев59

ски. Много плаках и често ходех при тая бесилка. Н а
дявах се да възкръсне. Така запомних много добре мя
стото, защото съм ходил при бесилката може би 100 пъти.
Друг петък се научих, че «Асланоглу» е обесен на същата
бесилка. Баща ми беше сапунджия и свещар, доставяше
свещи на предприемача на гарнизона Аджи Азис —
сегашната сладкарница срещу Военния клуб. Там зане
сох свещи и се научих, че «Асланоглу» е обесен. Казах
го на баща ми и той скри от мене.
Бесилката беше, дето сега е паметника. Може да има
грешка, но в никой случай повече от 20 метра, в юго
източно направление.
С почит: Димитър Венедиков
полковник о.з.»
В. «М ир» от 27. II. 1937 г. — «Де е обесен Левски?» от Д и 
митър Венедиков.

16. ЛЕВСКИ ЗАРОВЕН В «ОКОПА«
«Покана има, да се обади кой що знае за погребението
на Левски и за мястото на което е бил погребан. Щом
такива сведения не са били събрани и запазени на вре
мето, напразно е да се издирват днес след толкова го
дини. Турските власти, при обесването по единично на
християнин, поканват свещеника, който да изслуша по
каянието на осъдения,„и да му прочете последната мо
литва. В случая с Левски поп Тодор е бил свещеник,
който простил Левски и му прочел последната молитва.
Поп Тодор, изпълнил свещеническата си длъжност, се
прибира у дома си, и може нищо да не знае по-нататък.
И така е било, по сведенията ми, той никаква бележка не е
оставил, нито е предал някаква на потомците си. След
няколко часа увисналото тяло се обичайно предава на
надлежната верска община за погребение. Станало ли е
това така, мисля че по това нямаме сведения. Поп Тодор
беше просветен свещеник, аз го помня. От това, гдето
не е оставил никакви бележки за участието му в обес
ването на Левски, можем да съдим под какъв голям
страх са се намерили българите софиянци и за дълго
време не са могли да помислят за местопогребеннето. Ако
общината е била поканена да прибере тялото, за да го
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погребе, а тя не се е отзовала, то ще да е било заровено
до бесилката, в окопа, и за дълго време българите са
странили от това място, да не бъдат подозрени. Да се не
види чудно, дето казвам, че общината може да не се е
отзовала да прибере тялото за погребение. През 1902 год.
•бяха обесени в Одрин двама българи, от четата на Сококолов и Мерджанов, която неуспешно отвлече сина на
Дертли Мустафа бей. Властите поканиха митрополита
да изпрати свещеник. Такъв изпълни дългът си при
самата бесилка. След снимането на обесените, същата
власт покани Митрополията да прибере телата и да ги
погребе. Митрополията се не отзова, и телата бидоха
натоварени на градска за боклук кола, и изхвърлени в
българските гробища, дето бидоха заровени. Тялото на
Левски да е било пренесено от мястото на бесилката,
нейде си около Държавната печатница, през целия град
'до българските гробища нейде си з а д Окръжната падата, едвам ще приемем. Недопустимо е да е било по
гребано отвъд днешното Народно събрание; тая местност
беше покрита до след освобождението с турски гробища.
При липса на сведения, при липса на доказателства, че
тялото е било предадено на общината за да го погребе,
трябва да заключим, че то е било заровено на мястото на
бесилката, от палачите, в окопа, точното място на който
не може да се определи.
П. М. Маттеев»
В. «М ир» от 1 март 1937 г. — «За местопогребването на Лев
ски» от П. М. Матеев.

у--. 17. ЛЕВСКИ «ЗАТРУПАН В РОВА (ЕНДЕКО)»
«В бр. 10984 на в. «Мир», г. П. Ал. съобщава такива
небивалици за В. Левски, воден на бесилката, а също
и за София от преди 59 години, че трябва да се питаме
в коя епоха живеем и наистина живял ли е В. Левски или
не е живял?
От дълги години живея в София и често съм си задавал
въпроса де е бил обесен и закопан апостолът.
За мястото на бесилката ние сме сигурни, че е точно
на мястото дето е паметникът. Бесилката е била постоянна
на орханийското шосе ул. Регентска, шосе, което си е
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останало така както е било още на времето. А окололовръстния ров е минавал там дето е къщата на почина
лия о. з. полковник Г. Попов.
За гробът бяха ми показали, че се намира около уча
стъка на ул. Вел. Търново. Това място ми се виждаше
много далеч за погребението на този опасен гяурин, който
толкова години беше тревожил спокойствието на пади
шаха!
Ето защо, един дено отидох на ул.«Татарлий» да търся
палачът-циганин. Но, за съжаление, указа се, че късно
съм се досетил да търся човека, който би могъл да ни даде
що-годе точни сведения за мястото, дето почиват тлен
ните останки на великия българин. Палачът бил починал,
а живите му съвременници не знаеха нищо.
От разните животописи на Левски е установено, че
той е закаран на бесилката полумъртъв, в безсъзнание. . .
. . . Сега искам да попълна тази празнота по разказът
на брата ми о. з. генерал Тантилов.
Поп Тодор е бил преподавател в Военното у—ще, дето
младия прапощик Тантилов е бил офицер и той е чул
от неговите уста следното: Бях повикан и заведен от едно
заптие при бесилката на орханийското шосе. Там дока
раха на кола с един кон Васил Левски, от конашкия
затвор, който беше в двора на сегашния княжески дворец,
(а не от Чер. джамия както пише г. Ал.). Поп Тодор
се доближил до колата и видял В. Л. в седяще положение
с глава силно обронена върху гърдите. Имало кръв на
врата, вероятно от раната на главата. По разказите на
биографите на В. Л. той си е блъскал главата о стените,
за да се убие, което може да е вярно като се знае волята
на В. Л. Но раната може да е била и от огнестрелно оръ
жие, получена при преследването му при Кькринското
ханче. (Това сведение черпя от разказа, печатан в кни
гата В. Л. от Страшимиров.)
Когато поп Тодор се доближил до Левски на колата,
извикал му: «дяконе!» Раздрусал му рамото и пак му
извикал: Василе! Но Левски нито се помръдвал, нитб му
отговорил. Трети път поп Тодор извикал «Асланноолу!»
Но не последвал никакъв отговор.
Тогава офицерът извикал: Папаз ефенди, гит ишине!
(Върви си, дядо попе!). Значи и изповед не е можал да
направи. Праведникът е бил вече в небесните селения,

но все едно, турците му са закачили на врата, както е
било обичай в тях, илямът и тогава са го обесили.
Поп Тодор си е отишел понеже турците не са го оста
вили да дочака края на изпълнението на присъдата.
Турците са бързали да свършат с опасния за спокой
ствието им и за живота на империята «Асланоолу» и
сигурно е, че са бързали да го заровят като са го хвърлили
в рова и са го затрупали.
Повествователят на г. Ал. ни разказва, че компанията
деца ходили на другия ден (ако въобще са ходили) и
видели празна дупка — гробът на Левски. Видели са
дупка, но това е било мястото на пръстта, с която са
покрили смъртните останки на безопасния вече Левски.
В. «Мир» от 8 март 1937 год. — «Къде се намира гробът на
В. Левски» от д-р Хр. Тантилов.
При оценката на това сведение следва да се има предвид остро
то противоречие, в което авторът влиза със самия поп Тодор и
неговия разказ за изповедта и обесването на Левски, Документи
ран от Захари Стоянов.

18. ГРОБЪТ НА ЛЕВСКИ «НЕЙДЕ ЗАД
КАВАЛЕРИЙСКИТЕ КАЗАРМИ»
■ «Г-н Георги Черкезов, който е проучвал много го
дини образа на Васил Левски, е събрал и множество
данни из неговия живот. Използваме случая да зададем
; на г. Черкезов въпроса, дали знае нещо за гроба на Лев
с к и , на което той бе любезен да ни каже следното:
Не между двама разбойника, както Що е бил разпнат
,Исус Христос, Левски е погребан между други двама
бунтовници, също обесени на други места в София. Кои
са тия други двама не можаха усилията ми да открият.
(Узнах само, че турците тогава зачитали религиозните
обичаи на гяурите-неверниците.
Някой си Кръстьо, по занятие кацар, от махала
«Мала чешма» заедно с другаря си, също от еснафа —
кацар, е извършвал погребението на обесените с своята
волска кола. Г-жа Алексанка Н. Харитова, живуща на
[ул. «Л. Каравелов», по баща Николова Илиева, пот
върждава горното, тъй като баща й Никола е бил кръчмар в Стамбул капия точно на това място, дето е издиг
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нат паметника на Царя Освободителя. Този човек е
наблюдавал обесването на Апостола. Неговата прочута
за времето си кръчма е била посещавана от кацаря бай
Кръстьо и от другаря му, идвали са и 1урци и цигани[и
поради това, че в кръчмата свирил оркестър от цигулари
цигани. Госпожа Харитова, макар и дете да е била след
О с в о б о ж д е н и е т о помни разказите на своя баща
и на кацарнте, които един ден (около 15 години след
Освобождението) се явили в кръчмата облечени в нови
дрехи, за да направят уговорената от по-рано среща
между нас и сестрата на Левски — баба Ана, на която
е посочвано мястото — гробът на Апостола нейде зад
кавалерийските казарми наблизу до христ. гробища.
Бай Кръстьо е разказвал гласно, че с три тухли е загра
дил главата в гроба на Апостола, за да се различава от
другите двама. Че гробът е на това място се потвърждава
от мнозина, а също и от Атанаса Н. Янева от ул. Врабча
17, която е била на 20 години, когато поп Такев след
молитвата на техния гроб е отивал да покадва с тамян и
гроба на Левски. Дълг се налага на Соф. общинска власт
да следи разкопките за благоустройството в тая зона,
та дано по поставения белег от бай Кръстьо, се открие
гробът на най-големия българин през П-то българско
царство.
«Вестник на вестниците» от 24 април 1937 г. — «Де е гробът
иа Апостола» — редакционна статия.

19. ЛЕВСКИ ПОГРЕБАН «В ЛЕВИЯ КРАЙ
НА ГРОБИЩЕТО НАД КЮЛЮЦИТЕ*
«Изнесеното от мен във «Вестник на вестниците»,
бр. 94 от 12. VII. н. г., че не полумъртъв, а бодър е отве
ден Левски до бесилката е трогнало старата баба Яневица (ул. Врабча № 17) и на 23. VII. с. г. с чувство на
отговорност пред Бога, бърше сълзите си и разказва:
« . . . В деня на обесването, към. залез слънце, волска
кола донесе тялото на Левски, премина през мостчето
рова (окопа) и заскърца към близките гробища. Стоях
на окопа с баща си, докато колата карана от коларя и
придружена от няколко заптиета, мина през полското
калище, скри се надолу зад близкото баирче и спря в от64

самния, левия край на гробището, над кюлюците (сега
офицерски квартал). Долепена беше до рова нашата паян
това къща, в която се спуснах и извиках: «Мале, кола
(5ез поп занесе Левски на гробището» и тя ме нахока,
Че цял ден съм се занасяла с това бесило. . .
ш След няколко дни (2—3)
. . . Умря нашият стар и верен слуга Христо. . . Т я
лото му стоя два дни непогребано, поради многото умирачки, та едва на третия ден го заровихме. Тогава моят
Дръстник и комшия поп Такия (живял в стара къща, сега
1л. Дунав № 7) и служеше в църквата «Св. Парашкева»
|е заведе на гроба на Левски, и кога правехме помени
яа нашия гроб, той отиваше да покадва с тамян и гроба
|а Апостола, понеже бил дякон. Гробът му бе наблизо,
ляво на гробището, до едно гьолче (бара), от което
понякога точихме вода за обичайното поливане на гробо
вете, а понякога си носехме такава в шише или бардуче
(стомничка).»
Издирвания на художника Георги Черкезов за гроба на Лев
ски, архив на Военния музей, Дело «Васил Левски».

20. ЛЕВСКИ ЗАКОПАН «БЛИЗО ДО
МЯСТОТО НА ОБЕСВАНЕТО»
(Началникът на отделение музеи и паметници при
|Военното м-во г. Дончев преди известно време бе взел
|.Инйциативата за установяване гроба на големия бъл
гарски революционер Васил Левски. На поканата, от
правена до гражданите, които знаят нещо по този въпрос,
Са се обадили около 50 души.
Почти всички са съвременници и дават много интеесни сведения за обесването на Левски и гроба му.
върде ценно е сведението от един стар софиянец, който
Твърди, че е присъствувал на обесването на революционера.
До късно през нощта трупът висял на бесилката. След
полунощ се намерили двама добри българи, които сва
лили тялото, без да бъдат забелязани от турците, и го
}акопали близко до мястото на обесването.
?; За систематизиране и проучване на представените
:ведения, при отделението е назначена специална комисия
под председателството на г. Дончев, която ще се събере
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идната седмица. Вярва се, че мястото с гробът на Левски
ще бъде определено и костите открити.»
В. «Заря», бр. 4765 от 23 юли 1937 г. — «Откриване костите
на Васил Левски» — редакционна.

21. ЛЕВСКИ «ЗАРОВЕН БЕЗ ПОП
ПРЕД СЕНОВАЛА НА ГВАРДЕЙСКИЯ ПОЛК»
«. . . Знае се от показанията на старата софиянка
г-жа Атанаса Н. Янева, родена Георгиева Стринска, дъ
щеря на Гьора Враждебеца, която при обесването на
Левски е била 18-годишна, а днес на 82 години, — напълно
бодра и помняща всичко до подробности, умна жена, че
Левски не полумъртъв, а бодър е бил отведен до бесил
ката. Стигнал 15—20 крачки до джелатина РушидБаба, Левски се спрял и силно — с ясен глас — се про
викнал на турски: «Рушид-Баба, приготви се, идва овен
да го заколиш!»
Повдигнатият отколе спор за мястото на обесването
и гроба на Левски става вече неуместен, след данните,
които, по почин на г. Черкезова, един гражд. комитет
от следните софийци: Алекс. Хитов, адвокат, Св. Каролев, съдия, Ст. Н. Стойчев, журналист, д-р Ст. Донев,
редактор на в. «Ьа раго1е Ьи1§аге», Цоньо В. Георгиев, пе
нсионер, д-р Я- Сл. Намичев и пишещия тия редове,завчера, на 31. VII. събота, след обяд, посети дома на същата
баба Атанаса Янева (ул. «Врабча» № 17), и тя пред всички
повтори с еднаква последователност и яснота своя разказ:
«В деня на обесването, към залез-слънце, волска
кола понесе тялото на Левски, мина мостчето над хендека
(рова, окопа) и заскърца към близките гробища. Стоях
на хендека с баща си, докато колата, карана от коларя
надолу и придружена от няколко заптиета, прекоси пол
ското калище, скри се зад едно малко баирче и спря на
отсамния — левия край на гробището над Кюлюците
(сега Офицерския квартал). Нашата паянтова къща бе
долепена до хендека, спуснах се дома и извиках на майка
си, че кола без поп занесе Левски на гробището, и тя
ме нахока, че цял ден съм се занасяла с това бесило. След
2—3 дни — продължи баба Янева, — умре нашия стар и
верен слуга Христо. Тялото му стоя два дни непогре66

бано, поради многото тогава умирачки от тежка болест,
та чак на третия ден го заровихме. Тогава моя кръстник
и комшия от същия сокак поп Такия (живял в стара
къща, сега ул. «Дунав» № 7), който служеше в църквата
«Св. Парашкева», ме заведе на гроба на Левски. Кога
правехме помен, на нашия гроб, той отиваше да покадва
тамян и на гроба на Левски, понеже бил дякон. Гробът
му бе наблизу, вляво на гробището, до едно гьолче (бара),
от което понякога гребяхме вода за обичайното поливане
на гробовете, а понякога си носихме вода в шише или
бардуче (стомничка).»
Членовете на комисията поеха от къщата на баба
Яневица, която бодро ги поведе да покаже на самото
място, кое как е било. Първом тя ни поведе край къщите,
които, разбира се, тогава не са съществували, както и
по цялата пуста околност, по ул. «Врабча» към бул.
. «Констан. Стоилов», спре се на сянка при Царския щал
и заговори: «Те — това беше нива и ни молиха да я ку
пуваме, тия къщи ги нямаше. . . Те —• тука беше хендека (окопа) и напречно през него отивахме на гробището.
До хендека, баш връз зданието на в. «Дневник», беше
«дебой» (склад на фураж за конете на турската войска»).
Води ни старата жена, завиваме вдясно по ул. «Карл
Шведски» и сочи: «Те — тука (посочва казармите) беше
поле й ниви, а това осреща беше гробище.» Прекосяваме
«Карл Шведски» и навлизаме в ул. «Волов». Ето, тук
(кръстопътя с ул. «Чаталджа»), тъдява някъде беше на
шия гроб, а хе — там, пред сеновала на гвардейския
■полк, може би под тия червени порти, деца, тук наоколо
беше гроба на Левски.» Поспре се баба Яневица, поогледа се, и промълви: «Изменило се е, синко, ама елате
да пойдем надолу и ще се оправим.» И спираме пред
огромното здание на Хаджи Иванов «Ферметал», по-"
строено на ъгъла и зад него двор — цяла пропаст. «Тук
мястото беше някога пълно с мръсотия — вода, която
идеше от «Баня баши». След Освобождението тук из
сипваха боклуците и един македонец — бостанджия — на
(име Тегуш, що имаше за севда една убава туркиня, беше
Го засадил с зелки. И като намираха завити в зелките
женски гребени и косища, бостанджията не прокопса,
нема на втората година купувачи.» Отново се спираме
на ул. «Чаталджа», бабата протяга ръка и сочи: «Тука
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е, къмто третата къща!» Сега тая къща има една червена
порта.»
В. «Мир» от 4 август 1937 г. — «Гробът и костите па В. Левски
намерени» от Ст. Н. Коледаров.

22. ГРОБЪТ НА В. ЛЕВСКИ —
«ПОД СЕНОВАЛА НА ГВАРДЕЙСКИЯ ПОЛК»
«Беше вторник и пазаря ставаше на това място гдето
бесиха В. Левски — при сегашния паметник. Там имаше
хендек 4—5 метра ширко и доста висок. През един дървен
мост покрит отгоре — капия, влизахме у градо. Гледал
съм обесен вече В. Левски, когато минавахме покрай
бесилото, за да ойдеме на пазаро. Преди още да го бесат
стягаха бесилката, а ние си говориме, че па че има нещо —
Някого ще изедат турците. Хората говореха, че казал:
«Бракя, християни, аз умирам ама и на турците царст.вото се свърши!. . . » Погребаха го там надолу в ляво
от сегашнио му паметник. У памет ми е останало, че
гробищата ги наричаха Латински гробища.
Служих у Хаджи Бекир, дебел човек, чифликчня и
съм жънел по имота му. Помня лудия Муразим и щом
го видят хората викаха: «Бягайте лудия Миразим иде».
Работил съм и в конако. Изравнявахме могила. Взеха ме
турците да им работя ангария. Изкарвахме земя с коли
и на нас упрегаха вместо коне да теглиме, шибаха ни с
камшици.
Познавам у София от онова време Баба Яневица,
щерка на Гьоре Враждебеца. Баща й търгуваше с биво
лици. Они живееха през ендеко и сега са они там. Она
знае убаво турски, а турски знаеха малцина от Подуене,
също й у градо — у София не се говореше по турски.
Познавам и дядо Гиго овчарино, що пасеше говедата.
Они имаха воденица долу под лагерите. Познавам и баба
Гюра Митрева, по мъж Гьоре Илиева и она знае, че там
го заровиха — на ляво от паметнико у старото гробище
при подуенскио път. Помня е Раун-Бег у село Подуени. У него работихме ангарня. На турци моя баща
беше заборчил 1500 гроша и се зарадва кога бягаха тур
ците, харно ама други, наши българи прибрали записите
и па ни взеха парите. Имаше един турчин, па от тия
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беговите и у нега уцанихме да слугува мои брат и он
турчино взе роб моя брат. Харно, ама кога бягаха, на
стигнали ги бяха русите до към Владая и бяха заклали
покрай турчино кадъната му, а моя брат утрепали бяха
от бон.
Това знам, това Ви казвам. Но гроба на В. Левски е
долу под сеновала на Гвард. полк.
София, 11 Август 1937 година
Разказва:: Славчо Тошев
Показанията на дядо Славчо Тошев Николчев от София, По
дуяне, ул. «Петрохан» № 15 — архив на Военния музей — Дело
«Васил Левски».

23. ЛЕВСКИ «ПОДХВЪРЛЕН В КЮЛЮДИТЕ»
«Показания на о.з. майор Гълъбов за гроба на Апо
стола, София, ул. «Чаталджа» № 1:
Когато се строеше къщата ми на ул. «Чаталджа» № 1,
баща ми ГЪ ЛЪ Б ХРАНОВ1®) ми бе казал, че тъдява —
в «кюлуците», гдето отпосле са изсипвали боклуците се
намирал подхвърлен Левски. . . »
„Архив на Военния музей в София — Дело «Васил Левзки».

24. ЛЕВСКИ Е ПОГРЕБАН В
«НАПУСНАТИТЕ ГРОБИЩА»
«Дядо Дамян твърди, че Васил Левски е погребан в
«напуснатите гробища», които се намирали на склона
северно от сегашните казарми на Гвардейския конен
полк; върху тия гробища сега са построени по склона
къщите по северната линия на бул. Дондуков, източно
от бул. Стоилов. Тоя склон е с падение на север към «кю
луците» и ж.п. линия. В «кюлуците» сега е построена
Работническата болница. По времето на Левски там е
имало мочури, тревуляк и търнак.
В «напуснатите гробища» тогава погребвали: самоу
бийци, намерени убити хора, застреляни, обесени — изоб
що хора, които не заслужавали почетно погребение.
На възражението ми, какво някои твърдят, че Васил
Левски бил погребан в гробищата, които някога се на69

мираха зад Окръжната палата, дядо Дамян рязко от
говори:
— О, как там ще го погребат! Кой смееше на онова
време да вдигне обесен човек от източния край на града,
да го носи през сред чаршията, че да го погребва на за
падния край. Тогава софиянци се бяха толкова изпла
шили, че всички се бяхме изпокрили в миши дупки. Н а
родът от Балкана се бе вече събудил. Често докарваха
на синджири навързани хора. Бесеха често заловени в
кумитлък хора. Турците свидетелствуваха. Бяха ста
нали много зли. С Левски докараха един синджир с 30
души селяни. Преди обесването — 1—2 години докараха
много вързани хора. Имаше от Сливен, от Баба-даг,
но повечето бяха от Стара планина. Преди да ги пуснат,
дълго време ги държаха нещо като под надзор в хана
на Хаджи Боне. Тия хора поддържаше митрополията
с подаяния от богати хора и аз им готвех манджа. Бяха
смазани от бой. Мнозина не можаха да мръднат. Доктор
Василаки (гърк) дохаждаше да ги лекува.»
Имаше един турчин пристав, Дели Алия (милязимин),
който в улицата не даваше човек да го погледне; като
нищо го заудряше и закарваше в затвор.
«Тогава беше страшно време! Кой би посмял да вдиг
не обесения Левски, не някого другиго, а Левски, от
мястото, дето сега е паметника му, че да го пренася покрай
казармата, върху която сега е построена Държавната
печатница, да го носи през града, да го изнесе извън
крепостта на към Бали Ефендия (Княжево), че да го
погребе в Окръжната палата? Можеше ли това тогава
така да бъде? Не, Левски погребаха в гробищата при
кюлуците. Изповядва го не поп Тодор, а поп Христо.
Изповяда го при бесилката.»
Дядо Дамян така възпроизвежда разказа на поп
Христо, след като той се върнал от бесилката в хана на
Хаджи Боне:
— Дяконът се държа юнашки. Каза, че наистина той
е първия, но че след него са хиляда. Палачът му наметнал
въжето и ритнал столчето. Аз се просълзих и се обърнах
към «Св. София», за да не видят турците, че плача; и си
тръгнах.
При обесването не е имало мноИз народ, както твър
дят някои. Само на крепостния ров имало неколцина
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наблюдатели, освен официалните лица и войската за
Гохрана.
— Веднага след обесването на Дякона, поп Христо
■се върна в кръчмата на Хаджи Боне, където вече се бяха
! събрали някои от еснафа. Поп Христо просълзен разI каза какво се е случило. Хаджи Боне ми заповяда да
| почерпа присъствуващите с по една ракия «за Бог да прости». Аз ги почерпих, те пиха и казвах^: «Бог да про
лети». На Хаджи Боне течеха сълзите и той често си бър| шеше очите с дланта на дясната ръка, и всички плакахме.»
г
Това помни дядо Дамян Иванов Богоев Врабчев за
ония трагични събития, при които загина Левски —
: най-великият апостол, светецът-мъченик за българската
свобода. Дядо Дамян през онова време е бил 20—25 го
дишен и, макар и слуга, движил се между дейците от
Софийския революционен комитет, та е могъл да се догажда, какво са вършили тия добри българи. Пък и не
са толкова и криели от него, защото е бил «свой човек».
;Дядо Дамян сега е на около 85 години. Разпитан от един
по-сведущ по въпроса човек, може би ще изтръгне от
неговата памет много още ценни данни за революцион
ни те борби в Софийско. Ние мислим, да не се пропуска
случая. Нека да се снемат по-обширни показания от тоя
старец, който вече с единия си крак е в гроба. Прави
впечатление, че в своите спомени, той е искрен.

КОСТА НИКОЛОВ

В. «Слово» бр. 4700 от 5 март 1938 г. — «Какво разказва за Лев
ски един негов съвременник» (Дамян Богоев), от Коста Николов.
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ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

С В Е Д Е Н И Я З А П О Г Р Е Б В А Н Е Т О НА
ЛЕВСКИ
В «ГРОБИЩАТА
ПРИ
О К Р Ъ Ж Н А Т А П А Л А Т А»
1. ЛЕВСКИ ПОГРЕБАН ОТ ДВА ПОПА
В ГРАДСКИТЕ ГРОБИЩА
«Като един от живите съвременници и свидетели, зная
много добре, че това място, на което е построен паметника
на Апостола, на същото място беше обесен и затова вед
нага след Освобождението, общината разпореди да се
загради това място и се струпаха няколко камъни за
основата на паметника.
Що се отнася до мястото на гроба му, спомням си
следното:
Бях ученик от 1-и клас на тукашното 5-о класно
училище, находяще се в двора на черквата «Св. Неде
ля» ■
— на мястото, дето е построена новата трамвайна
спирка. Това училище турците изгориха през ноемврий
месец 1877 година.
Един ден през февруарий месец 1873 година, влез
наха в училището двама полицаи и потърсиха учителя
ни поп Тодор. Понеже той отсъствуваше тоя ден, то
главния ни учител Расолков ги изпрати с училищния
слуга у дома му. На другия ден узнахме от слугата, че
полицаите намерили поп Тодор и го завели в затвора да
изповяда и пречисти осъдения на смърт дякона Ингнатий
(Васил Левски) и, че в същия ден рано сутринта пос
ледният бил обесен на северо-източния край на града —
на пътя за село Подуене.
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Няколко ученици от класовете, които живееха в
махалата, близка до лобното място, в това число и аз,
попитахме учителя ни Димитър Манов — ще може ли да
отидеме да видим обесения дякон. Той, освен дето ни
позволи, но и сам изказа желание да ни придружи.
Към 5 часа след пладне, щом ни разпуснаха от учи
лището, събрахме се 10-тина ученици и заедно с учителя
Манов, тръгнахме към Шарения (левския) мост. От там
вдясно по вала (хендека) минахме през Кюлуците, стиг
нахме и се спряхме на около 50 крачки от беси лото,около
което имаше и събрани разни хора, мъже и жени, повечето селяни, които си отиваха по селата, понеже беше
пазарен ден, а също тълпа циганчета, които полицая
разгонваше.
Мислехме, че ще видим Левски, облечен в монашески
дрехи; оказа се, обаче, че той беше с дрехи като турчин,
с превързана глава, та приличаше на турски ходжа.
Краката му бяха обути с навуща и царвули.
Мястото на бесилката беше близо до хендека и на
края на оградата на турската казарма, в която след
Освобождението беше заета от 1-о артилерийско от
деление.
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. До колкото
помня свещениците бяха поп Тоше и поп Андон, понеже
поп Тодор бил задържан, под следствие както и други
учители. . .
Слугите снеха Левски от бесилото и го положиха в
колата. Свещениците прочетоха кратка молитва и ко
лата потегли към града, последвана от един полицай,
от свещениците и няколко любопитни граждани, които
следваха издалеч и, към които и ние се присъединихме.
Процесията мина през Банския площад (Баня-баши),
по Пиротска улица, към градските ни гробища.
Трима от нашите другари: Георги Мартинов, Тодор
Христов и Христо Николов се отделиха от банята и си
отидоха, а останалите 5—6 ученика с учителя Манов,
продължихме до моста, който минаваше през малката
река за самите гробища. Спряхме се на хендека (вала)
до моста, понеже полицая никого не пусна да отиде и
влезе в гробищата. От високия вал гледахме как замина
колата с покойния, последван от двамата свещеници и
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слугите и се спре на западния край на гробищата, зад
параклиса. Тук стана опелото и погребението в пригот
вения от сутринта гроб. Опелото извършиха двамата
свещеници, понеже и починалия е свещено лице. На
същото място се извърши и погребението на обесените
възстаници от Априлското възстание през лятото 1876 г
След погребението на Левски, турските власти започ
наха да преследват всички лица, които са имали поз
нанство с Левски. Така пострадаха някои даже невинни
хора, в това число и нашите учители, които бяха задър
жани под следствие, та почти цял месец училището бе
затворено. Двама от учителите ни: Христо Ковачев и
Иван Чинчов бяха обвинени, че са давали подслон в
домовете си на Апостола, за което бяха осъдени и и з
пратени на заточение. Другите ни учители: Расолков,
Малинков, Беловеждов, Д. Манов, поп Тодор и Спас
Георгиев бяха поставени под строго наблюдение, макар
да бяха освободени. Много съжалявахме за отстранението
на първите двама учители, които освен предметите, пър
вия ни учеше пение — на народни юнашки песни като:
«Вятър ечи, балкан стене, сам юнак на коня»; «Горо ле
зелена, ти водо студена» и пр., а втория ни учеше на
пасивна гимнастика в двора на училището.
При тия строги мерки от турското правителство, кой
смееше да посети гроба на Левски, камо ли да го загради
и постави знаци, от които да се запази мястото на гроба.
При това, кой би помислил тогава, че наскоро ще на
стъпят такива събития, чрез които апостола Левски ще
възкръсне в душите на целокупния наш народ, за своето
самопожертвуване за свободата на отечеството ни, та
макар скрито да обозначи гроба му.
Поне, ако не бяха преместени гробищата наскоро
след освобождението ни на сегашното място до селото
Орландовци, можеше да се намери някой, който да знае,
или да е чул и запомнил макар по предание мястото на
гроба му.
Щом, обаче, преместиха гробището, всички ония,
които нямаха възможност да пренесат останките на своите
близки в новите гробища, в това число и останките на
Апостола, се изгубиха гробовете им, понеже на техните
места се построиха къщи, градини и др.
Що се отнася до казването на някои, че тялото на
Левски било оставено да виси на бесилото три дена, и че
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било погребано до сегашния му паметник, а после из
вадено, неизвестно кога и от кого, това са легенди.
Стоян Маринов — зап. офицер
В. «Мир», бр. 11001 от 23 март 1937 г. — «Още някои спомени
за Васил Левски» — Ст. Маринов, зап. офицер.
«Градските гробища», за които пише Маринов, ако се съди
по маршрута на процесията («през Банския площад — Баня Баши
по Пиротска улица) съвпадат с гробищата «при Окръжната палата
между улиците «Хр. Ботев», «Позитано» и «Владайска» — до но
вите тогава еврейски гробища — според описанието им от Д. Пе
нев в обнародвани през 1935 г. негови «Спомени», с. 51. По-късно
на мястото на Сметната палата е била построена сградата на Ми
нистерство на земеделието.
В статията си «Нови данни за Левски», поместена във «Вест
ник на вестниците» от 25 април 1937 г. художника Г. Черкезов
оспорва истинността на твърдението на Ст. Маринов за погребването
на Левски в «гробищата при Сметната палата», «тъй като там е
имало християнско гробище след 1874 година, а до 1870 година
гробището е било на кокона Кир Ташовица».
Статията на Маринов в «Мир» предизвиква и възражението
на Спас Клисаров, който пише във в. «Зора» бр. 5596/1938 г.:
«смътно си спомням, че Левски е заровен без опело».
В крайната оценка на статията на Ст. Маринов следва да се
имат предвид и някои явни противоречия в нея с вече установени
факти. Такъв е случаят с твърдението на автора, че председателят
на Софийската духовна община иконом поп Тодор е бил «задър
жан» и затова не е могъл да присъствува на погребението на Левски,
извършено от свещениците поп Тоше и Андон. В действителност,
в София във връзка с процеса срещу Д. Общи са били арестувани
«само двама» души: единият по-късно е освободен, а другият —
учителят по турски език Хр. Ковачев е осъден и пратен на зато
чение. (Виж писмото на Н. Геров до граф Игнатиев от 4 декември
1872 г., както и писмото на Йорданка Филаретова до Н. Геров ог
24 ноември 1872 г. в «София през Възраждането», 1988 г., с 130
и 131.)
Няма каквито и да било други данни за макар и временното
задържане на поп Тодор, който извършва изповедта на Левски
пред бесилото, според собствения му разказ пред Захари Стоянов.
Нито за задържането на учителите по пеене и гимнастика на Ст.
Маринов и особено на учителя Беловеждов (Никола Беловеждов), който идва в София след Освобождението.
Освен това, според Османския наказателен закон, раздел
II, чл. 17, тялото на екзекутирания Левски е могло да бъде погре
бано в редовното гробище само ако българската духовна община
в София би го поискала, а за подобна постъпка няма никакви дан
ни, като изключим твърдението на самия Ст. Маринов.
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2 ГРОБЪТ НА ЛЕВСКИ — ДО ЦЪРКВИЦАТА
В БЪЛГАРСКИТЕ ГРОБИЩА ПРИ ОКРЪЖНАТА
ПАЛАТА
«Напоследък във всекидневния печат за гроба на
апостола В. Левски се изнесоха такива чудновати неби
валици, че става наложително да се запитаме, в епохата
на легендите ли живеем или в настоящия просветен
XX век.
. За да се тури край на този не желателен в печата
спор относително местопогребението на апостола В.
Левски, ние, подписаните по-долу, излагаме самата ис
тина и с неоспорима положителност твърдиме следното:
Ш 1) Д. С. Маринов, полковник о.з.: През 1886 г. бях
Юнкер. Военното училище тогава беше на лагер при село
Княжево. В праздничен ден, за да отида в отпуска за
гр, София, за по-пряко, често съм минавал през българ
ските гробища, находящи се тогава при Окръжната
Палата. В гробищата, които тогава бяха вън от града,
имаше една малка църквица — параклисче доста запус
нато. При едно мое преминаване през гробищата съггледах, че при църквицата бяха застанали няколко стари
жени баби, от ония, които срещу възнаграждение об
служват за уреждане на гробовете. Аз като знаех от
по-рано, че местата в гробищата близо до църквата са
почетни и там са гробовете на по-заслужили граждани,
запитах бабите на кои са тия гробове?
Щ Една от бабите, като показа с ръка един гроб до са
мата църквица, каза: «Този гроб е на комитата Левски,
Когото турците обесиха на пазарището». Посоченият
гроб, прегледан от мене, беше съвършено изравнен с
повърхността на земята, на него имаше обикновен каме
нен кръст, каквито ги има по гробовете на селските гро
б и щ а и без никакъв надпис или друг някакъв знак.
№ Същата баба ми показа друг гроб, съседен до гроба
На Левски, и каза: «В тоя са заровени червата, стомаха
К пр. на капитан Маринов, командир на Бдинския полк,
убит през Сръбско-българската война в 1885 г.» Б ол
ничните лекари са били извадили на убития офицер
;.Вътрешните органи, които са заровени в г. София, а
етялото е било балсамирано, за да може да се пренесе
|веднага в родния му град, гдето действително е било
пренесено и погребано.
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След това същата баба, показа и трети гроб, през
един от гроба на Левски, като каза, че «в него е погре
бано детето на поп Петър».
Понастоящем цялата местност на въпросните гробища
е застроена с къщи и е п р е с е ч е н а с улици и ни
какви следи не са останали от въпросните гробове.
2) Вл. Икономов, полковник о.з.:
Изложеното по-горе за въпросните гробове потвърж
давам напълно.
Като ученик в София с десетки пъти съм придружа
вал моите родители, когато са отивали на гроба на моето
братче за отслужване на църковни служби.
Лично от покойния поп Тодор, както и от покойния
ми баща — поп Петър съм чувал и зная, че гроба на апо
стола В. Левски е бил до самата стена на църквицата в
българските гробища при Окръжната палата. Освен
това, съм присъствувал няколко пъти, когато свеще
ниците са отслужвали на гроба на Апостола парастас
или са чели молитва.
Д. С. Маринов
Вл. Икономов»
В . « М и р » от 25 март 1937 г. — «Де е гробът на Васил Лев
ски» — писмо до редакцията на Д. С. Маринов и Вл. Икономов.
За отбелязване е в тази статия противоречието в становищата
на посочените двама съавтори с версията на Ст. Маринов. Според
Ст. Маринов на гроба на Левски не са били поставени «знаци»,
които да го запазят. Тъкмо обратното пишат Д. С. Маринов и Вл.
Икономов, че върху гроба на Левски имало «каменен кръст».
Второ, по-съществено противоречие в статията на Маринов
е позоваването им на поп Тодор, че Левски е погребан «До самата
стена на църквицата в българските гробища при Сметната пала
та», с разказа на самия поп Тодор, документиран от Захари Стоянов.
Сходни със становищата на Ст. Маринов, Д. С. Маринов и
Вл. Икономов е и писаното от Ал. Тилев в «Мир» от 9 март 1937 г. ..
Той твърди, че Левски е бил погребан в района около бул. «Хр.
Ботев» — бул «Бъкстон» — площад «Възраждане», София, т. е.
гробището при Окръжната палата. Това поддържа и Йосиф Ходновски в статията си «Спомени на баба Ласка. . . » — София, 9,
№ 540 от 20 септември 1937 г.
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ДЯЛ ПЕТИ

ЛЕВСКИ
ПРЕПОГРЕБАН
В
Ц Ъ Р К В А Т А «СВЕТА П Е Т К А
САМАРДЖИЙСКА»
1 ЗА ГРОБА НА ЛЕВСКИ
СПОРЕД ЕДНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ 1886 Г
«На 18 май заедно с княжеския празник се празну
ваше в София и паметта на приснопаметния български
■патриот Хр. Ботев. . .
. . . Инициативата за отпразнуването паметта на Бо
тева в София се е взела от неколцина негови почитатели
и ученици. Заранта часа на 9 имаше панахида в църквата
; «Св. Крал». Оттам всички събравши се се отправиха с
^музиката начело при гроба на Левски. Тук се държаха
р я к о л к о прочувствени речи за славните подвиги на на
водните труженици. Оттам множеството, което се бе
Всъбрало, се отправи в двореца и поздрави господаря с
|тезоименния му ден. Князът поблагодари и пожела на
'^множеството да бъдат тъй също патриоти като покойния
|Ботев, паметта на когото празнуват. Оттук множеството
рачело с музиката се отправи вън по княжевското шосе,
1гдето бе приготвена закуска. Италианското дружество
|в София бе поканено да вземе участие в празнуването и
|то с всяка благодарност прие и през целия ден неговият
^председател и други членове бяха на увеселението. Въобице отпразнуванието бе доста весело.
I Ние поблагодарихме на инициаторите, че поне и тол
кова можаха да направят, щото да се почете паметта на
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Ботева. Надяваме се, че други години тоя ден ще се
отпразнува по-тържествено.
«Празнувание паметта на Хр. Ботева» — Захари Стоянов,
-том III, София, 1983 г., с. 466—477 Дописката е била обнародвана
за прът път във в. «Свобода» от 19 май 1886 година.
Това известие представлява за изследователите загадка, защото в дописката липсват каквито и да било по-определени данни
за местонахождението па «ГРОБА НА ЛЕВСКИ». Паметникът на
Апостола в София по това време (1886 г.) не е бил все още въздиг
нат, за да се предположи, че това е имал предвид 3. Стоянов под
«Гроба на Левски». Къде другаде би могло да е местопоклонението
пред «гроба на Левски» засега би могло само да се гадае.

2. «ГРОБА (НА ЛЕВСКИ) РАЗРОВЕН И ПРАЗЕН»
«Ако за ония, които през печата са изказали съмне
ние върху точността на мястото, дето биде обесен Левски,
не са достатъчни изложенията на двамата видни наши
общественици г. г. П. М. Матеев и Венедиков, обнарод
вани през последната неделя в «Мир», аз мога да им
пратя моите спомени за Левски, събрани в издадената
през 1934 г. книга «Спомени за лица и събития». В от
дел IX, Иго, бунтове, возстания на тая книга, па нещо
и в някои от другите отдели има какво да намерят по
тоя въпрос. В тая минута аз не мога да изпиша друго,
защото слабото ми здраве налага да се въздържам от
работа.
Тома Васильов
V

У

^

Прочетох писаното в вестника ви от 24 февруари
броц 10479, за обесването на Апостола, от г-н П. М. Ма
теев. Мисля, че и много пъти по-рано сте писали по същия
въпрос. Аз знам следното за обесването и погребението
на великия Апостол, разказвал ми е г-н Александър М ла
денов, бръснар от Лозенец, бръснарницата се намираше
на ул. «Граф Игнатиев», срещу черната джамия. През
1919 или 1920 г. по обикновено му бях там и след бръс
ненето останах на разговор. От дума на дума дойде и
въпроса за Левски. Той ми разказа следното, разказано
му е устно от негов роднина, не помня какъв го каза,
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Който е видял с очите си обесването, но не и погребението.
|Един ден са пръсна слух в нашата махала Лозенец, че
утре ще обесят Левски, ние бяхме деца по на 10—12 го
дини, заинтересувахме се да видим обесването. На другия
ден отидохме при черната джамия и чакахме доста време.
Най-сетне излезнаха. Правеше впечатление, че не се
Виждаше българин, само гук-там по някой турчин. Срещ
нахме Левски, беше заобиколен от турски войници и
тръгнаха наираво по едно вървище, което ни изведе на
бул. «Цар Освободител». След това се присъединиха и
други хора. Левски ходеше прегърбен и с наведена глава,
фогава беше поле, бостани и ниви. Група от български
къщички имаше само в днескашния квартал, включващ
улиците «Цар Шишман», «Славянска», «Цар Освобо
дител», бул. «Фердинанд» и част от ъгъла на ботани
ческата градина. От тези къщички надничаха хора, но
ие смееха да излязат навън.
Продължихме пътя направо през ниви и бостани и
стигнахме на мястото дето беше издигната бесилката,
;това място е днешният квартал включващ улиците бул.
«Цар Освободител», ул. «Кракра», ул. «Шипка», «Сан
Стефано», ул. «Тулово», тук на една височка поляна
беше бесилката. Реката отстоеше на 400—500 м. от тази
поляна, при бесилката имаше 10—15 турци и един наш.
Свещеникът, когато почнаха да го бесят изпъди нас
•децата, да не гледаме и ние слязохме при реката. Като
чухме, че е вече обесен, ние се върнах.ме. Те режеха
въжето и го хвърляха всеки да си вземе, аз не успях
да взема, а един от другарите взе едно парче. След това
г^е тръгнаха за гробищата и ние за в къщи. Гробищата
се намираха в днешния I квартал, включващ улиците
'«Оборище», ул. «Дунав», бул. «Дондуков»., ул. «Кракра»,
(ул. «Регентска». Значи «Оборище» царския гараж, Сзо-бодния театър, паметника на Левски, университета срещу
^театъра, държ. печатница и полицейската школа. Тук е
■погребан апостола на българската свобода. Тези гробища
бяха смесени, български и турски. Погребаха го при
вечер, а сутринта като отишли наши християни на гроба
|да занесат нещо за ядене и пиене, намерили гроба разроровен и празен. Левски го извадили от гроба, изчезнал;
рсой го беше откраднал не можахме да узнаем, нашите
;и л и " турците? Всички се чудехме, критикувахме 3—4
дена и всичко заглъхна. На другия ден ние децата лю-
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бопитни отидохме на гробищата и видяхме един гроб
разровен, празен, прясна пръст. Прегледахме делите
гробища, но нов гроб не видяхме, тялото на апостола не
можа да се намери, понеже не знаехме къде е заровен.
При паметника на Левски е имало рекичка, която е
текла покрай гробищата, с повече върби рядко засадени,
но не само една.
Това всичко съм го чул аз лично от г-н Александър
Младенов, възрастен, с напреднала възраст тогава 1920 г.,
а сега покойник. Сега оставам на вас да проверите дали
са съществували тогава тук тези къщи, поляни, бостани,
гробища и други такива, чрез други с напреднала въз
раст хора.
Павел Алексиев»
В. «Мир» от 2 март 1937 г. — «Лобното място на Левски»,
писмо до редакцията от Павел Алексиев.
Това е- първото съобщение в печата, което открива проблема
с препогребването
на Апостола. Интересна подроб
ност в статията на Павел Алексиев е рязането на въжето, с което
Левски е бил обесен и съвпадението на същата подробност в Днев
ника на Минчо Хаджимииев...

3 «ТЯЛОТО НА ДЯКОНА ЛЕВСКИ» —
В ОЛТАРА НА ЦЪРКВАТА «СВ ПАРАШКЕВА»
«Моите сведения съвпадат и се допълнят с тия на
г. Павел Алексиев, който ги излага в бр. 10984 от 2 март
т. г. на в. «Мир».
Като зет на стария софийски род — Поптошеви, в
семейството ни дохождаше старата софиянка и близка
приятелка — баба Мария поп Павлова, известна в рода
ни баба Цеци, дъщеря на покойния софийски свещеник
поп Павел, съвременници с дядото на покойната ми жена,
поп Тоше, и двамата погребани в църквата «Св. Спас».
Баба Мария почина миналата година на 86 год. въз
раст. Тя е жена на Илия Лазаров от с. Локорско, со
фийско, починал на 29 януарий 1902 год. Последният е
бил четник от Ботевата чета, и жена му, баба Мария,
получаваше поборническа пенсия и живееше до своята
смърт на ул. «Хилендар», гдето имаше къщичка,
направена на поборническо място.
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Много пъти съм беседвал с баба Мария по делото на
мъжа й, като четник от Ботевата чета.
—При съвършено спокойни разговори, при чаша кафе,
не еднъж съм разговарял, освен за миналото на мъжа й,
във връзка с бунтовническата му дейност, но и за неща,
свързани с денойстта на Левски. В мене е останало убеж
дението, че покойният й мъж не е бил чужд на Софийс
кия революционен комитет и от там тя е знаяла доста
комитетски работи, по които ми е говорила.
| От нея и от покойния си бабалък знам, че бесилката
на Левски е била негде на пресечката на улица «Регентска» и «Кракра», срещу гвардейските казарми, като в
двора на сегашните казарми е имало едно ханче, дето
са разпрягали колите си дошлите селени на пазар в
София. Шосето за Подуене-Орхане е минавало през
дворовете на казармите и тия места са се смятали за
граница на мерата между София и с. Подуене. През
: държавната печатница е минавал канал-изкоп, там е
имало единствен дървен мост, по който са минавали
коли от София за към Подуене. Обесването и погребението
на дякон Левски ми го е предала баба Мария с следните
подробности:
Денят на обесването на Левски е бил студен и вет
ровит. При обесването му не е смеял никой българин
да присъствува, освен по двама или трима представители
па тогавашния еснаф, които по заповед са били заставени
да отидат. Левски е висял на бесилката 1—2 денонощия,
и през това време само младежи десетина годишни са
имали смелостта да минават покрай бесилката. Тялото
на Апостола 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 се пренесе в оная тъмна епоха, когато на такива
Въпроси се отговаря само при клетва, че няма да бъде
Иредадена на турските власти. И със своята искреност
и добродушие, ми добави, че тялото на дякона Левски
#е откопано от тогавашния клисар при днешната църква
К в . Парашкева» на ул. «М. Луиза» и погребано в олтаря
;^га същата църква. Този подвиг е извършен от покойния
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Христо Хамбарков-Гъската, който е бил във връзка с
членовете на софийския революционен комитет.
НИКОЛА СТАНЧЕВ
ул. «Доростол» 33»
В. «Мир» от 6 март 1937 г. — «Де са костите на Левски
Писмо до редакцията от Никола Станчев, ул. «Доростол» № 33.
Особената стойност на това документирано в печата свидетел
ство е, че то първо посочва гроба на Левски в олтара на една всеиз
вестна 5! София църква. Необяснимо е защо това известие е про
пуснато в посочената от Ив. Унджиев за гроба на Левски библио
графия в книгата му «Васал Левски», където са упоменати на с.
1081 публикациите в «Мир» от 2; 4 и 9 март, а публикацията на
Станчев от 6-и не фигурира. За пръв път тази публикация влиза
в библиографско обръщение в студията на Радка Стоянова «За
лобното място и гроба на Васил Левски», сп. Музеи и паметници
на културата, кн. 3/1965 г.
Повече данни за първоизточника на съобщението, направено
от Никола Станчев — баба Мария поп Павлова — виж биогра
фичния очерк за нея от Г. Тахов във в. «Народна младеж» от 19.
II. 1981 г. «Родолюбива българка», а също и статията от същия ав
тор «Тя каза истината», в. «Пулс» от 10. III. 1981 г.
За разказа на Мария поп Павлова виж статията на проф. Хр.
Гяуров в сп. «Духовна култура», кн. 2 от 1959 г. «Гробът на Васил
Левски» — сведенията на дъщеря й Анастасия Бокова. Също и
разказа на внучката на Мария поп Павлова — Ана Апостолова
Илиева на кръглата маса във в. «Работническо дело» на 10 фев
руари 1981 г. обнародван в сборника «Археологически данни по
спора за гроба на Васил Левски», БАН, 1988 г., с. 121 — 133. За
самия Илия Джагаров виж в. «Юнак» от 13 декември 1899 г. ста
тията «Илия Лазаров-поборник», а също и книгата «По огнената
диря на безсмъртието» — сборник статии, София 1984 г.
За полемиките, свързани с публикацията на Н. Станчев, по
дробно в «Гробът на Левски» от Н. Хайтов, изд. «Хр. Г. Данов»,
1985 г., а също и сборника «Археологически данни по спора за
гроба на Левски», БАН, 1988 г.
Публикуваните през 1937 г. сведения за гроба на Левски са
били подложени на обсъждане от специално назначена при Отде
лението за военни музеи комисия, в която са Близали между другите
и протойерей проф. Иван Гошев, заместван при отсъствието му от
художника Димитър Ризов (Возир), служител в Църковния музей
при Светия Синод. Участвувал е и д-р Кръстю Миятев, уредникът
на Археологическия музей в София по същото време (бъдещият
акад. Кр. Миятев, директор на АИМ през 1956 г.). Виж протокола
на комисията от 9 август 1937 г.
Обсъждана е била между другото и публикацията на Н. Стан
чев в «Мир» от 6. III. 1937 г., но до проверка не се е стигнало.
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4 СТАНОВИЩЕ НА ТУРКОЛОГА ВАСИЛ ШАНОВ17
ЗА ПРЕПОГРЕБВАНЕТО НА ЛЕВСКИ
В «СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
Щаб на войската

До Господин
Началника на Отделение на
военните музеи, паметници
и гробове при
|вх. № 2622 от 16. VIII. 1937г.
Министерството на Войната

ТУК
ь «В отговор на писмото ви № 3264 от 11. VIII. 1937 го
дина донасям Ви следното:
В прегледаните от мен до сега турски документи за
Васил Левски, както и в преведените от мен съдебни
протоколи по осъждането на смърт великия апостол на
свободата Левски, съдържащи както неговите показания,
?така и тия на Димитър Общи и всички други осъдени
['комитетски хора, арестувани след обира на хазната,
ши где не се намират данни, характеризиращи Левски като
тяло. В тия протоколи, които се пазят заключени в една
от касите на Народната ни библиотека, изобилствуват
данни, които характеризират Левски като силно морална
ричност. Само на едно място в неговите показания личи
фразата, че той бил заловен след като е бил ранен.
Ползувам се от случая да Ви съобща, че, имайки
пред вид близките връзки между Левски, егумена на
Драгалевския манастир (Токмихлъ манастир) Генадий
-И софийския учител Христо Ножаров, подържам съоб
щението (не си спомвам от кого), цоместено във в. «Мир»,
в което се казва, че на втория или третия ден от погре
бението на Левски, намерили са гроба му отровен и тя
лото му задигнато, като допущам, че това отваряне и
задигане на тялото да е станало по нареждане на помешатите двама верни хора на Левски, с цел да не останат
'Тленните останки на Дякона в едни изоставени и запу
стели гробища, а да бъдат погребани или в новите бъл
гарски гробища, или пък в манастира, за да може ГеВадий да извършва свободно върху гроба християнските
|реби. Това пренасяне на тялото ще да е станало твърде
Тайно, за да не се знае чие тяло се пренася, та да не се
разбере от турските власти. По тая именно причина и
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след освобождението на България никой не е знаел да
каже с положителност, где се намира истинския, гроб
на Левски.
София, 13. 8. 1937 г.
С почит: В. Шанов
Архив на Военния музей — София, Дело «Гробът на Левски».

5 ГРОБЪТ НА ЛЕВСКИ — «В ЛЕВИЯ КРАЙ
ПРЕД САМИЯ ОЛТАР НА ЧЕРКВАТА
СВЕТА ПАРАШКЕВА — НА УЛИЦА МАРИЯ
ЛУИЗА»
«До Гражданския
Комитет по издирване
гроба и костите на Апостола
Васил Левски
8. IX. 1937 г.
ДОКЛАД
от членовете при горния
комитет: Св. Каролев и Г. Черкезов
П. Г.,
Поради това, че преди години някои са говорили и
посочвали, че в левия край, пред самия олтар на черк
вата «Св. Парашкева» — на ул. «М. Луиза», в която е
служил и е погребан в двора поп Такия, под една мра
морна плоча били прибрани, след освобождението ко
стите на Апостола от живия още тогава поп Такия, а и
от това, че при една среща на г. Черкезов с г. К. Хри
стов, бивш началник на професионалното образование,
последният, след като чел във вестниците Изнесеното около
гроба на Левски е запитал Черкезова: «Започнахте ли
разкопки в черквата «Св Парашкева-Самарджийската»
— Ние посетихме черквата, която сега представлява
малък параклис. Плочата за която става дума я няма —
няма цялото това отделение, понеже е вече развалено
при постройката на доходно черковно здание. Заварихме
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в параклиса старата пазачка ВАРВАРА ГРОЗДАНОВА,
която служи в тая черква о т ........... година.
Когато запалихме по една свещ и започнахме да ог
леждаме, тя ни запита: «Да не търсите Левски? Мнозина
; ме питат и мислят, че Левски е тука заровен и разни
Измишльотини — приказки се носят по това. — Едни
Цказват, че в чувал тялото му било донесено тука, че
гбтцосле кокалите му били прибрани тука; че бил заровен
гробището при «Вайсовата» воденица и разно, разно
| :се говори, ама всичко това не е вярно. Левски е бил на^бързо и скрито заровен от турците там наблизо около
вбесилото му. . .
Р§-.Наиетина, кога разваляха черквата се намериха много
|кости, понеже едно време хората са ровени в черко|дор’е — тука, отдолу мазето беше пълно и всичките кости
|дцО се намериха, ги дадохме на «Орландовци», а само
' в..една торба оставихме в олтаря костите на поп Такия.
1В — Хич може ли да се мисли, че турците ще позволят
Ищгребение по онова време, когато всичко живо в София
|'трепереше от страх. Само улавите могат да мислят това.»
|&% VIII. 1937 г.
! гр. София

(п) Св. Каролев
(П) г . Черкезов
(п) не се чете»

НЕ Архив на Военния музей — София, Преписка «Издирване
|р§обът на В. Левски».
И р Приносната стойност на този доклад е в документиране на
съществуващото от «преди години» предание, че гробът на Левски
: е в олтара на «Св.-Петка Самарджийска». От проверката се уста
новява, че клисарката на същата черква също знае за това прет
Здание:
Щ За причините, поради които не са били предприети разкоп
ки — виж статията на Димитър Бучински в кн. 7/1991 г. на сп.
Лоетописи» — «Какво зная за гроба на Левски», с. 181.

6 КОСТИТЕ НА ЛЕВСКИ — В ОЛТАРА
НА «СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
«Дълбока скръб покрусила сърцата на нашия народ,
Ьгато бнл обесен Васил Левски. И за да не се гаврят
оробителите с костите му, честни българи разкопали
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гроба и тайно ги пренесли другаде. Но къде — неиз
вестно. Клетва си дали те да не откриват тайната на ни
кого, да я пазят като най-свето нещо. Преди да умре един
от тях, може би на когото е било поръчано, или пък е
останал последен, поверил под клетва тайната на своя
най-близък човек. От своя страна той пак под клетва я
поверил на други така тя достигнала до наши дни. И сега
се разправя, че костите на великия апостол, тъй като
той бил дякон, са пренесени в малката църквнца «Св.
Параскева» (Св. Петка Самарджийска), намираща се в
центъра на София.
.Това е легенда. Но дали не е възможно да бъде истина?
Във връзка с оформянето на столицата от няколко
дни са започнати разкопки около тази църквица от А р
хеологическия музей под ръководството на научния
сътрудник Стамен Михайлов. Разкопките имат за цел
да установят от кога датира този паметник, да се види
каква е била първоначалната му големина и форма, да
се открият евентуално и други исторически забележителности и пр. Външният изкоп ще бъде дълбок до самото
начало на основите, които, предполага се, са на дълбо
чина поне 5—6 метра.
Сегашният под на църквицата е направен върху на
сип. Като се има пред вид, че по-голямата надземна част
е новопостроена, става ясно, че истинските стени са
затрупани в земята. Тия дни ще започне разкопаването
и на самия под до основите. И там именно, в западната
част, където е било преддверието, или пък в източната —
където и сега е олтарът, се предполага, че са закопани
костите на Васил Левски.
В. «Труд» от 17 май 1956 г. — «Проучвания около църкви
цата «Св. Параскева» в «Центъра». Ще се открият ли костите на
В. Левски?» — редакционна.
Статията се появява 13 дни пре^и откриването на скелет в
лявата половина на олтара на църквата «Св. Петка Самарджийска».
За избухналия спор относно «самоличността» на въпросния
скелет, инв. № 95 — дали е на Левски или не е — за повече под
робности виж в книгата на Николай Хайтов «Гробът на Левски»,
изд. «Хр. Г. Данов»,- 1987 г., а също Сборник Археологически
данни по спора за гроба на Левски, БАН, 1988 г.
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7. АНКЕТА НА ПРОФ. ХРИСТО ГЯУРОВ
В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЕРСИЯТА
ЗА ПРЕПОГРЕБВАНЕТО НА ЛЕВСКИ
В ЦЪРКВАТА «СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА
|кНа библиотеката при Духовната Академия
|«Св. Климент Охридски» в гр. София
от проф. Хр. Гяуров
ргр. София
3. IX. 1956 г.
РЪКОПИСНИ ДОКУМЕНТИ
ЗА ГРОБА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Събрани от професор Христо Николов Гяуров и
предадени в института «Христо Ботев и Васил
Левски» при Българската Академия на науките
инв. Д-20/1956
Сведения за Васил Левски, дадени от
Анастасия Илиева Бокова — дъщеря на Илия
Лазаров Джагаров (от с. Локарско, Софийско —
опълченец от четата на Христо Ботев) — относ
но погребението на Васил Левски
Родена съм в гр. София. Майка ми беше софиянка.
Баща ми беше родом от с. Локарско, от родители земе
делци; почина в 1902 г. на около 50 г. възраст. Наскоро
•преди смъртта си той повери на майка ми и на нас, него
вите деца (на мене и на двамата ми братя Трайко и Вла
димир — сега покойници) следното: «Помнете, да знаете,
може да потрябва някога за историята, къде и как е
погребан Васил Левски» Е то някои подробности, така,
|както съм ги чула от баща си. След обесването на Васил
|Левски, късно вечерта, моят баща заедно с Христо Хам■барков (епитроп на църквата стара «Св. Параскева»;
•имаше къща в гр. София, на улица «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
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пази група. Наоколо било пусто поле. Те започнали да
черпят стражата. Но обичая, трябвало те първи да отпият
от бъклицата; те отпили, но без да гълтат. Пила от бък
лицата 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 зас
пала. Моментът бил удобен. Баща ми и дядо Христо сва
лили трупа от бесилото и го сложили в чувал, предвари
телно приготвен. Баща ми взел човала 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
той истински хъш. Със мъка и не съвсем без страх те
стигнали до църквата стара «Св. Параскева-Самарджийска». Там ги очаквал свещеникът от църквата поп
Кръстев, презимето на когото не си спомням. Свещеникът
опял мъртвецът и след това го погребали в олтара на
църквата — от лявата страна. Съобщавам това, което
съм чула от баща си; била съм тогава на 17 години. Съ
щото знаят и моите дъщери — Павлина и Николица.
Те са го слушали от баба си Мария Илиева Лазарова. . .
. . . Горните сведения за погребението на Васил Лев
ски давам с пълното съзнание, че съм длъжна да ги дам,
като дъщеря на Ботевия четник, моя баша Илия Лазаров
Джагаров, който е взел дейно участие при погребението
на Васил Левски.
Потвърждавам клетвено с моя саморъчен подпис, че
тези сведения са достоверни.
гр. София
11 юний 1956 г.

Анастасия Илия Бокова
(саморъчен подпис)

Тъй като Анастасия Илиева Бокова поради напред
налата си възраст — 71 години, не можеше да напише
сама горните сведения, те бяха записани от професор
Христо Н. Гяуров в присъствието на дъщеря й Николина
и зетя й Кирил Лефтеров Анастасов.
Подписи на присьствуващите:
Проф. Хр. Гяуров
Н. Лефтерова
К- Лефтеров
90

Допълнителни сведения

Брат ми Трайко беше учител по математика и физика.
От него имаше учебник по математика. Беше и директор
на гимназията в гр. Ямбол.
Баща ми Илия Лазаров Джагаров, преди да постъпи
в четата на Христо Ботев, е бил по занаят мутафчия:
правил е дисаги, торби, чулове за коне и пр.
Майка ми е била дъщеря на свещеник Павел Димитров.
Той е имал къща в гр. София, в съседство с къщите на
Христо Хамбарков и Даскал Манол. Служил е в църк
вата «Св. Спас» и е бил погребан в тази част на църквата,
която сега е разрушена от бомбите.
тр. София
22 юлий, 1956 г.

Анастасия Илиева Бокова
(саморъчен подпис)

Сведения за Васил Левски, дадени от
Панайот Христов Коцев (живущ в гр. София,
ул. «Средна Гора» № 44), син на Христо
Коцев Хамбаров.
Роден съм в гр. София. Сега съм на 82 години. Баща
ми Христо 1<оцев Хамбаров беше папукчия. И той е бил
роден в гр. София от родители софиянци — кореняци.
Имаше първоначално къща на ул. «Борис I» и ъгъл ул.
«Алекс. Стамболийски». След регулацията на гр. София
си направи къща на ул. «Средна гора» № 57, при кръч
мата «Сив кон». През време на бомбардировките над гр.
София падна бомба над къщата и я разруши. . .
| | Като е работил своя занаят, баща ми е ходил нощно
време в църквата «Св. Архангел» (намираща се близо
що църквата «Св. Неделя»), за да прави свещи за църк
вата. В църквата «Св. Архангел» е ходел и Васил Лев(ски, дяконът, както го наричаше баща ми. С Васил Л ев
ски баща ми се е познавал добре. След като Васил Левски
Ц бил хванат и осъден на обесване, баща ми присъствувал
.със свещеника при изповядването му. Не си спомням
шмето на свещеника, който го е изповядал. Знам това,
че този свещеник, както казваше баща ми, не е при■Ьствувал при обесването на Васил Левски; при обес
ването присъствувал друг свещеник, чието име не помня.
91

При обесването на Васил Левски присъствувал и баща
ми. Не си спомням какво е станало с тялото на Васил
Левски.
Знам това, че Илия Лазаров, четник от четата на
Христо Ботев, е живеял близо до нашата къща и се е
познавал с баща ми.
Горните сведения съм слушал от баща си. Записани
са тук под моя диктовка от проф. Христо Н. Гяуров;
не можах сам да ги напиша, защото съм болен и в напред
нала възраст.
Удостоверявам истинността на тези сведения с моя
саморъчен подпис.
гр. София
12 юни 1956 г.

Панайот Христов
(саморъчен подпис)

Сведения за Васил Левски, дадени от
Никола Христов Бакърджиев, живущ в гр. София,
ул. «Христо Ботев», 104
Роден съм в гр. Крушево, Македония. Сега съм на
109 години. Дойдох в България около 1856 година. Ж и
вях в Ромъния 12 години. Там бях куриер на комитета;
пренасях нелегалната поща всяка седмица от Букурещ
в Свищов. Познавах се лично с Васил Левски. Пет пъти
съм го прекарвал с лодка през Дунава от Свищов в Б уку
рещ; пълних му няколко пъти човал с цървули и му
давах патрони и други неща* Той беше много умен човек
и добър. Христо Ботев е живял една година и половина
в моята квартира в Букурещ.
Когато съдеха Васил Левски в гр. Ловеч, аз бях сви
детел. Три пъти ме викаха в съда и ме питаха, познавам
ли този човек — Васил Левски. Аз и трите пъти отричах.
Най-после ме попитаха на колко съм години. Казах им,
че съм на двадесет и една година; като чуха това те ме
изпъдиха.
Дойдох в София през 1913 г. Интересувах се за гроба
на Васил Левски; узнах, че бил погребан в църквата
«Св. Параскева Самарджийска».
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Горните сведения продиктувах на проф. Христо Ни
колов Гяуров.
София,
5. юли 1956 г.

Н. X. Бакърджиев
(саморъчен подпис)
Допълнителни сведения

След като дойдох в България, отидох в гр. Карлово.
Там стоях една година. От Карлово отидох във Велико
Търново; там стоях две години. От Търново отидох в
гр. Свищов; там стоях пет години. От Свищов отидох в
Ромъния — Букурещ.
Когато беше заловен Васил Левски, понеже полицията
узнала, че аз съм във връзки с него, изпрати ме в Ловеч.
Там, когато изследваха личността на Васил Левски, три
пъти ме викаха и ме питаха, познавам ли заловения. Аз
отричах.
След като дойдох в София, веднага питах стари хора
де е гробът на Васил Левски. Казаха ми, че бил погребан
в църквата «Св. Параскева Самарджийска».

'Щ

София
10 юли 1956 г.

Н. X. Бакърджиев
_ (саморъчен подпис)

Сведения за Васил Левски, дадени от
Анна Иванова Мишкова, дъщеря на Спас Иванчев
Башков (дългогодишен окръжен съветник в гр.
София), живуща на ул. «Григор Пърличев» № 5
ВМ*
рд: Родена съм в гр. София. Моята прабаба, по майчина
линия, се била родила в гр. Севлиево и е била близка
(Бродница на Бачо Киро. Майка ми често ми напомняше:
(«помни, че си внучка на Бачо Киро».
Моят дядо (по мачина линия) Петър Величков е бил
един от видните кожухари в гр. София; бил е и помощЙйк-кмет на София. Почина през 1928 година, на около
ЙО-годишна възраст. Той често ми говореше за времето
(през турското робство и за Васил Левски. Казваше ми,
че Васил Левски много пъти е дохождал в София и се е
движел главно в центъра на града. Дядо ми е имал пор
трета на Васил Левски. От него съм слушала за обес
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ването на Васил Левски, а също така, че той бил погре
бан в подземието на старата църква «Св. Петка Самарджийска».
Горните сведения записа Професор Христо Николов
Гяуров под моя диктовка.
София,
12 юлий 1956 г.

А. Миткова
(саморъчен подпис)

Сведения за Васил Левски, дадени
от Петър Стефанов Красев, живущ в гр. София,
ул. «Парчевич» № 34, сина на Елена Андреева
Начева, която е най-малката дъщеря на сестрата
на Васил Левски — Баба Яна
Самият аз, както и мои роднини, се интересувахме
да узнаеме де е гробът на Васил Левски. Най-добри
сведения за гробът на Апостола на свободата можеше
да ни даде моята баба Яна — сестра на Апостола. Тя
много пъти е дохождала в гр. София и е била между нас.
Когато я запитахме за гроба на Васил Левски, тя ни
каза само това: «Чула съм, че тялото му било захвърлено
на полето, около бесилката».
Горните сведения записа професор Христо Н. Гяуров.
под моя диктовка.
София,
9 юлий 1956 г.

П. Красев
(саморъчен подпис)

Допълнителни сведения
Слушал съм, че когато Васил Левски е бивал в гр.
София, се е укривал и спал в камбанарията на църквата1
«Св. Неделя».
17. V II. 1956 г.
София

П. Красев
(саморъчен подпис)
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Сведения, за Васил Левски, дадени от
Александра Николова Харитова, живуща в гр.
София, ул. «Любен Каравелов» № 73
Родена съм в гр. София. Сега съм на 78 години.
През турско време сме имали къща в гр. София, при
Народното събрание. Когато обесвали Васил Левски,
баща ми гледал от високо място на къщата ни, как ста
нало обесването.
В един разговор с г-жа Чешмеджиева .за Васил Лев
ски, тя ми каза, като нещо доказано, че след като Васил
Левски бил обесен, като се мръкнало, през нощта, тялото
Му било занесено в къщата на една баба; къщата на ба
бата се намирала при църквата «Св. София». От тази
къща било отнесено за погребение.
Горното сведение записа под моя диктовка професор
Христо Н ..Гяуров.
гр. София
21 юлий 1956 г.

А. Н. Харитова
(саморъчен подпис)

Допълнителни сведения
Когато в моя разговор с г-жа Чешемджиева аз й
(казах, че според някои Васил Левски бил погребан на
■едно място в гр. София, дето се намирала бесилката, тя
>ми заяви твърдо и отсечено: това е съвършено невярно.
Жетината е тази: след обесването, като се мръкнало,
(през нощта Васил Левски бил отнесен в къщата на една
(баба, чиято къща се намирала при църквата «Св. София».
:.Това е напълно доказано. До като бабата била още жива,
Шрдили при нея и я питали, вярно ли е, че Васил Левски
ййрез нощта след обесването бил занесен в нейната къща.
(Тя отговаряла: това е вярно. От къщата на бабата после
рялото на Васил Левски било занесено за погребение на
|©дно място в тази част на гр. София, дето не се намирала
(бесилката, а на друго място.
А. Н. Харитова
(саморъчен подпис)

Ф София
29 юли 1956 г.
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Сведения за Васил Левски, дадени от
Мито Яначков Антов, живущ в село Градоман,
Софийско
Роден съм в с. Градоман18, Софийско. Сега съм на
повече от деветдесет години. Като бях малък, майка ми
ме заведе в София да се уча. Учих се в училището, което
тогава се намираше при църквата «Св. Неделя», както
тя се нарича сега. При църквата «Св. Неделя» имаше
църква «Св. Архангел». Кбгато аз се учех, в една стая
на църквата имаше котли, в които се топеше восък и се
правеха свещи за църквата.
Моят брат Вучко, който беше много по-стар от мене,
се познаваше с Васил Левски; двамата бяха другари.
Васил Левски е дохождал два пъти в нашата къща в с.
Градоман и майка ми му е правела баници и погачи. Аз
съм виждал Васил Левски и помня какъв беше.
Когато са обесвали Васил Левски, присъствувал поп
Христо, от църквата «Св. Крал». Присъствувал и к л и 
саря от тази църква Никола Л уканов. Поп Христо причастил там Васил Левски. Когато циганите поставили
въжето на шията на Васил Левски и махнали бъчвата,
тялото на Васил Левски се обърнало към планина Вито
ша. Турците извикали: «Б ак, бак, комитата се обърна
към балкана.» Това ми разказваш е сам поп Христо.
П ознавах лично И лия Л азаров Д ж агаров, четника
от Ботевата чета. Не съм слушал от него за погребението
на Васил Левски, защото малко съм разговарял с него.
Слушал съм, това помня много добре, че след обес
ването на Васил Левски, той бил отнесен в един човал,
в къщ ата на една баба. Къщата на бабата се намирала
при сегаш ната ул. «Дунав». Понеже го носили нощно
време, светили с фенер.
Горните сведения записа проф. Христо Н . Гяуров,
както аз му ги казах. П отвърждавам, че Васил Левски
е бил отенесен нощно време в човал и с фенер в къщ ата
на бабата, намираща се при ул. «Дунав». Слушал съм
от мои другари, че бабата го занесла в нейната къща;
носили са го мъже.
Васил Левски не бил светец, но е по-голям от светец.
с. Градоман
28. V II. 1956 г.

Мито Яначков
(саморъчен подпис)
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Сведения за гроба на Васил Левски, дадени
от свещеник Благой Г. Златарев, служащ при храма
|Щ«Св. Параскева», гр. София, ул. «Раковски» № 58
'

5 Преди пет или шест години дойде в църквата «Св.
Параскева» ул. «Раковски» 58 един софийски гражда
нин, който носеше писмо до свещениците при храма.
Тъй като само аз бях в храма, той предаде писмото на
мене. В писмото се съобщаваше, че Васил Левски е бил
йогребан в олтара на старата църква «Св. Параскева
Самарджийска», намираща се в гр. София, ул. «Георги
Димитров» № 2. Писмото остана в мене. Тъй като Авакум
Браничев (н-ка отдел при Н.С. на ОФ) при една среща
е мене се заинтересува от съдържанието на писмото, аз
му го предадох. Какво стана с това писмо, не знам.
Гореспоменатият гражданин ми съобщи, че бил род
ственик на четника от Ботевата чета Илия Лазаров.
Преди няколко седмици отидох с проф. Христо Н.
Гяуров в дома на тоя четник (на ул. «Хилендар» № 7)
и там заварихме дъщерята на четника Анастасия Илиева
^Бокова. Тя ни каза, че гражданинът, който дохождал
Преди 5—6 години в храма «Св. Параскева» (ул. «Ра
ковски» № 58) се нарича Георги Миланов Димитров;
живеел на ул. «Александър Михов» № 53; неговия дядо
-Димитър Величков и бабата на Анастасия Ил. Лазарова
били брат и сестра. Същата, във мое присъствие, пот
върди , че това, което тя била слушала от баща си от
носно погребението на Васил Левски и което било запиШано под нейна диктовка от проф. Христо Н. Гяуров, е
апълно достоверно.

|

офия,.

В Елий 1956 г.

Свещ. Б. Г. Златаров

саморъчен текст и саморъчен подпис
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Васил Левски
Библиотека при Духовната академия, София, инв. № №-20
г 1956 г. — «Ръкописни документи за гроба на В. Левски, събрани
г проф. Христо Гяуров».
Авторът на анкетата проф. Христо Гяуров е бил през петде;тте години преподавател в Богословския факултет , известен

ститути — на първо място в Института «Ботев-Левски», тъй като
тези документи са му били «поискани» от този институт. (Виж пис
мото на Хр. Гяуров от 6 август 1956 г. до проф. протоирей Христо
Димитров — семеен архив.) Екземпляр от анкетата е бил депозиран
и в библиотекат а на Духовната академия при Светия Синод, а
също и в Софийския исторически музей. Раздаден е и на отделни
лица, като арх. Сава Бобчев, арх. Данко Митов и др.
Анкетата носи Дата 11 юни 1956 г., но явно това е датата на
завършването и размножението й на циклостил, защото със сигур
ност е установено, че поне част от нея (сведенията на Анастасия
Бокова, по баща Илиева Джагарова) са били предоставени за
четене на водещия Дневника на археологическите разкопки в «Св.
Петка Самарджийска» — Георги Джингов, още на 31 май, на дру
гия Ден след откриването на скелета «приписван» на Левски в
олтара на същата църква. (Виж Сборник «Археологически данни
по спора за гроба на Васил Левски», БАН, 1988 г., с. 144.)
Становището на д-р Боев по същия въпрос е доста по-раз
лично от това на Джингов. Според него проф. Гяуров го запознал
с анкетата си за гроба на Левски още при «започването на разкоп
ките» в «Св. Петка Сазарджийска» (8 май 1956 г.). (Сборник «Ар
хеологически данни по спора за гроба на Васил Левски», БАН,
1988 г., с. 147.)
Според Магдалина Станчева анкетата на Гяуров е съставена
«много преди започването на разкопките», още през «годините
1952—1953 г.» — «Този свитък на циклостил, за който говори д-р
Боев.» (Виж Сборник Археологически данни по спора за гроба
на Васил Левски, БАН, 1988 г., а също и Стенограма от обсъж
дането на «Последните мигове и гроба на Левски» от Н. Хайтов
в Секцията по Средновековна археология при АИМ на 14 септем
ври 1985 г., с. 50.)
Повече подробности по датирането на анкетата на Хр. Гяу
ров — в «Гробът на Васил Левски» от Н. Хайтов, 1987 г., с. 210—
22 .

8. ПИСМО НА ПРОФ. ХРИСТО ГЯУРОВ
ЗА ВЪЗНИКНАЛИЯ СПОР ОКОЛО ГРОБА НА
ЛЕВСКИ
«гр. ЛЕВСКИГРАД
Негово Всеблагоговейнство
проф. протоирей ХРИСТО ДИМИТРОВ19
Драги о-ц Христо,
Когато беше в София, ти знаеше, че аз се занимавам
с изследването относно гробр на Васил Левски. Изпра
щам ти по пощата, препоръчано, резултата от моите
старателни изследвания —- събрани от мене ръкописни
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документи за гроба на Васил Левски и една статия за
този гроб, написана от мене въз основа на тези документи
« (написани на циклостил).
Дядо Партений и професор академик Кръстю Миятев
ме помолиха да напечатам събраните от мене документи
и написаното от мене за гроба на Васил Левски, за да се
; има това пред вид при разрешаването на въпроса за запазКването на църквата «Св. Параскева Самарджийска».
На 3 т. м. имаше заседание една комисия в Министер
ство то на културата, която се занимава с въпроса за
-запазването на църквата. Тази комисия, като взе пред
|:ВИД разкритата древна и ценна иконография в църк* вата — подобна на иконографията в Боянската църква
| (иконографията бе разкрита след махването на пластовете
|н а д нея), а също така и преданието, че в олтаря е погре,бан Васил Левски, което предание е старателно изслед; рано от мене (на комисията бе известно това мое изслед! ване), взе решение да се ходатайствува пред Министер
с к и я Съвет да бъде запазена църквата «Св. Параскева
( Самарджийска» като- ценен старинен паметник.
На 8 т. м. аз отивам на летуване в с. Банкя. Ще бъда
| там 20 дни — до 29 т. м. Адресът ми там е:
с. Банкя, Софийско
Поцивна станция на църковните служители
улица «Калоян», № 3.
Сърдечен поздрав от мене и от моето семейство на тебе
,..и на твоето семейство!
Хр. Гяуров»

|гр. София
V III. 1956 г.

П. П. На 3 т. м. можах да узная точно от синодалния
|ивач (той работи сега в синодалната книговезница)
Гой свещеник е изповядал Васил Левски в конака.
( р Синодалният шивач Трайко ми каза, че го бил изпо
вяд ал неговият дядо хаджи поп Ангелко, който бил све
щеник в църквата «Св. Архангел» (намираща се при църката «Св. Неделя» —• в нейния двор) и имал къща на
Мястото, дето сега е Съдебната палата.
В деня преди обесването на Васил Левски, като се
|ръкнало, през нощта, едно турско заптие почукало силно
|а вратата на поп Ангелковата къща. Като му отворили.
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то казало да дойде с него хаджи поп Ангелко, като си
вземе епитрахила и кръста. Поп Ангелко отишъл с зап
тието и като се върнал в къщи, казал смутен и разтре
перан, че бил изповядал Васил Левски и че той — Васил
Левски щял да бъде обесен.
Хаджи поп Ангелко, като е отивал да изповяда Васил
Левски в конака, навярно, е отишъл в църквата «Св.
Архангел», за да си вземе епитрахила и кръста. Там
е заварил Христо Хамбарков, който правил свещи нощно
време в църквата (вж. показанията на сина му), и го е
взел със себе си, като се е страхувал да отиде сам в тур
ския конак, за да изповяда там Васил Левски.
Шивачът Трайко ми даде писмени сведения, подпи
сани от него. За тези сведения аз не говоря в моето цик-лостилно издание, защото ги получих по-късно. Присъе
диних ги обаче при ръкописните документи, които пре
дадох на института «Христо Ботев;—Васил Левски»,
тъй като тези документи ми бяха поискани от този ин
ститут.
Писмените сведения на шивача Трайко много ясно
и убедително потвърждават писмените сведения на сина
на Христо Хамбарков.»
Писмото е до проф. Христо Димитров, Семеен архив — Ботьо
Хр. Димитров в София.

17. «ТЯЛОТО Е ВЗЕТО ОТ БЕСИЛКАТА
И Е ПРЕНЕСЕНО В ЦЪРКВАТА. . .»
«Епископ Антоний:. . . През 1936 г. на 9 март, като
ученик в Семинарията, бях между един от най-добрите
по пеене и в един октет пеехме в Светия Синод на владиците в празник и в неделни дни. След една такава
служба, на 9 март беше 1936 година, получавах малкия
там хонорар за приятелите и слушам един разговор —
между наместник-председателя на св. Синод видинския
митрополит, тогава Неофит, и една жена, която му казва:
«Татко ни закле преди смъртта си да помним и да предадем на идните поколения, че той е носил Левски на гърба
си до църквата «Св. Петка Самарджийска» и там са го
погребали — набърже, по спешност, в светия олтар от
лявата страна на светия престол.»
100

Като се върнах в семинарията, записах в моя дневник
това дума по дума, както го чух.
I
На следващата година, 1937-а, бях вече студент в
^Духовната академия и ме назначиха за певец в църквата
«Св. Параскева» на ул «Раковски». В петъчните дни
|п е е х във филиала — в тази църква, малката, «Св. Петка
^ Самарджийска», която сега е в подлеза на ЦУМ. Когато
! веднъж подавах кадилницата на свещеника, той ми каза:
р «Сине, да внимаваш, като влизаш тука в олтара, че тука
| е погребан Левски, ама на никого няма да казаваш.»
И ми посочи точно мястото, къде е погребан. Аз си запи
сах и това.
В 1952 г. ме назначиха инспектор°в Духовната ака; демия. Тогава разказах на моя колега проф. Христо
Гяуров тия два факта, които го заинтригуваха и даже
|ед и н ден отидохме в «Св. Петка Самарджийска» и му по| сочих мястото, къде е Левски бил погребан.
През 1956 г. вече се заговори за построяването на
^ ЦУМ и трябваше да бъдат разрушени много сгради, между
Гкоито и църквата «Св. Петка». Аз веднага казах на проф.
ГГяуров, щото той имаше големи възможности, много
-връзки имаше, да направи нещо да се спаси църквата.
Той се разтича, срещна се с големци и за щастие попадна
и на един голям археолог от Полша, който беше дошел
в България, и му разказа, че нашите искат да разрушат
:тая църква, тя е старинна църква и вътре е погребан
Апостола на българска свобода Левски. . . И така, може
с негова помощ и намеса, църквата остана. Той им
кдал съвет да направят подлез — свое мнение и други
^може би са дали, разбира се, но той и своето мнение, че
йдин подлез може да се направи и църквата да си остане.
И така стана.
р ь Почнаха разкопките. Копаха и намериха скелета
точно там. Но за голямо съжаление, много работи у нас
остават и сега така. Последствията са известни — явиха
се опоненти и спорове. Каза се дори, че това може би е
|йло на жена. А в светия олтар не може владика да бъде
^погребан, а нели жена. Не може да се мисли за жена
бъобще в църква да се погребе. Владика не може. Сле
дователно, за да има там погребение, и то в олтара, до
Престола, което е най-голямата светиня, това значи, че
е някакво изключително погребение. По-изключително
©т това, което е на Левски, разбира се, не може да има.
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Турците навсякъде са можели да правят обиски, само
в олтара никога не са влизали, не са си позволявали,
което нашите за съжаление правят, влизат сега в олтара
и крадат каквото има.
Та така именно беше спасен тоя малък храм и остан
ките бяха предадени на музея в Духовната академия.
Там стояха около една седмица, в чувала бяха. И след
една седмица взеха ги оттам в Археологическия музеи,
този, който е до Народната банка и оттам изчезнаха вече.
Това е, което мога да ви кажа. Аз твърдя, че това е него
вото тяло, защото чух, както ви казах, тоя разговор, че
там е погребан. Има една версия сега, която изнасят
постоянно, че той е бил най-напред погребан в гробищата
за престъпници и оттам е пренесено тялото. Аз не го
приемам това. Жената, която каза, не поддържа това.
Тя каза, че е взето тялото още от бесилката и е пренесено
в църквата. . . »
Запис от разговор на Йордан Семов с Проватски епископ Ан
тонии, състоял се на 17 май 1985 Г. в Русе.

15. ГРОБЪТ НА ЛЕВСКИ —
В «СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
«През месец февруари 1956 г. с моя баща Иван М.
Тризлинцев минавахме покрай църквата «Св. Петка
Самарджийска»20. Баща ми настоя да влезем вътре. Там
все още имаше един стар свещеник и се продаваха свещи.
Моят баща ми каза, че знае от своя дядо свещеник
йерей Янаки Ив. Тризлинцев, че в църквата е погребан
Васил Левски. Попитах — къде може да е гробът на
Левски, тъй като нямаше никакви външни белези. Топ
посочи с ръка в посока на олтара. . . По времето, когато
баща ми сподели с мене сведението за гроба на Левски,
още не се поставяше този въпрос открито и настоятелно
пред обществеността, както стана по-късно след месе
ците май-юни 1956 година. . .
Дядо Янаки е съвременник на В. Л евски- Преди Ос
вобождението е живял в с. Бояна и е свещеник в Воин
ската църква. Когато В. Левски идвал в с. Бояна, го-

, стувал е на него. След Освобождението свещ. Янаки Ив.
Тризлинцев е служил в църквите в София «Св. Спас»,
«Св. Св. Седмочисленици» и «Св. Петка» (на ул. «Цар
Калоян»). Бил е председател на свещеническия съюз
В София — почетна организация по това време — и като
..Съвременник е знаел редица обстоятелства за гибелта
И Погребението на В. Левски.
В Починал е през 1917 г., а баща ми през 1974 г. Изоб
що не са предполагали, че въпросът за гроба на В. Левски
Може да придобие такъв актуален характер както е
|днес. . . »
АЛЕКСАНДЪР ИВ. ТРИЗЛИНЦЕВ
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Факсимиле 1. Страница от записката в оригиналния дневник на
архелогическите разкопки в църквата Св. [Петка Самарджийска,
от 31 май 1956 год. «а разкрмване^на скелет №~_95.
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ДОКУМЕНТИ И СВИДЕТЕЛСТВА
С В Ъ Р З А Н И [С А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К И Т Е
РАЗКОПКИ
В «СВ. П Е Т К А
САМАРДЖИЙСКА»
П Р Е З МАЙ- ЮНИ
1956 ГОДИНА

1. РАЗКРИВАНЕТО НА СКЕЛЕТ В ОЛТАРА
НА «СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
В ЛЯВО ОТ СВЕТИЯ ПРЕСТОЛ
«30 май 56 г. — сряда
Хубаво време. Работят 15 души. . .
Продължиха изкопите в апсидата върху цялата й
площ. На 100 см. дълбочина под кам. настилка в сев.
част на апсидата се откри редовно погребение. Край
ниците на скелета, от тазовите кости надолу лежи под
основите на зида. В чернозема се йамериха фрагменти
от глинени съдове, на дълбочина до 100 см. ( № 39). Под
стъпалото на дълбочина до 55 см. от тухл. под (на апси
дата) се вижда череп (разбит).
Дневник на разкопкит е на «Св. Петка Самарджийска» (оргинал). Архив на АИМ, кол. № 90, а. е. 5, с. 28—30.
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Факсимиле № 2. Страница от записката в преписания Дневник на
разкопките в Св. Петка Самарджийска от 31 май 1956 год. зася
гаща разкриването на скелет № 95.
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2. ПРОДЪЛЖАВА РАЗКРИВАНЕТО НА СКЕЛЕТА...
«31 май 1956 г. — четвъртък
Хубаво време. Работят 16 ДушиПродължават изкопите в апсидата.. Разчисти се ске
лета, открит в сев. част на апсидата в съседство до пре
стола (А). Дълбочина 75 см от тухл. под в апсидата.
Скелета е излязъл на 100 см. от зида. Разчисти се ху
баво и се снима. Направи се и рисунка. Никакви вещи
или предмети не се намериха.
Под стъклото на 55 см. от тухл. под в аспидата се
вижда череп (Б)».
Дневник на разкопките в «Св. Петка Самарджийска» (ори
гинал). Архив на АЙМ, кол. № 90, а.е. 5.
Повече подробности за Дневника на разкопките и датиране
на скелет № 95 виж «Гробът на Васил Левски» от Н. Хайтов, изд.
«Хр. Г. Данов» 1987 г., а също Сборник «Археологически данни
по спора за гроба на Васил Левски», БАН 1988 г.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА КОМИСИЯ,
КОЯТО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО «САМОЛИЧНОСТТА»
НА СКЕЛЕТА, НАМЕРЕН В ОЛТАРА
НА «СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
«Археологически институт До др. Директор на
Вх. № 427
Археологическия институт и
1 юни 1956 г.
Музей — Т у к
ДОКЛАД
от Стамен Михайлов, ръководител на разкопките
при църквата Св. Петка Самарджийска в София
Другарю Директор,
Разкопките в и около църквата Св. Петка Самард
жийска доведоха до твърде важни резултати. Оказа се,
че църквата е построена над развалините на по-стара
сграда, чиито форми, размери и предназначение за сега
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още не могат да се определят, понеже разкопаната площ
е все още незначителна.
Върху стените са запазени ценни стенописи от два
различни пласта. Има и трети пласт, но той е съвременен
и при това напълно унищожен, поради което не пред
ставлява интерес за археологическите проучвания.
В апсидата се откриха няколко погребения, едно от
които е отчасти под основите на църквата. Някои упо
рито разпространяват слуха, че това са костите на В.
Левски. В действителност тук имаме работа с погребе
ния, които са по-стари от църквата.
Във връзка с изложеното до тук моля Ви незабавно
да наредите да се вземат мерки за следното:
1. Да се определят техническите лица (художници,
реставратори и др.), които веднага да започнат систем
ното откриване, а след това и почистване на стенописите.
В случай, че църквата се разруши, тези стенописи трябва
да се свалят и донесат в музея.
2. Да се назначи комисия, която да установи на място
положението на погребаните в олтаря лица и вероятно
стта едно от тях да е В. Левски.
3. Би се извършила непростима грешка, ако се до
пусне паметникът да се разруши. За да не стане това,
необходимо е незабавно да се направи възражение срещу
последното решение на Министерския съвет по този
въпрос. Наложително е това изложение да се придружи
от една идейна скица или макет, който да показва как
ще изглежда паметникът отвън, когато се очисти от до
пълнителните пристройки и включи в новия консерва
ционен ансамбъл.
София, 1 юни 1956 год.
РЪКОВОДИТЕЛ
НА РАЗКОПКИТЕ: Ст. Михайлов
Архив на Археологическия институт при БАН. Документа е
приведен в известност при ретроспективната проверка на КДК през
1988 год. на разкопките в Св. П. Самарджийска през 1956 год.
Върху него няма резолюция. Не е известно да е назначена поиска
ната от Ст. Михайлов комисия, но се преустановява до разкриване
то на скелет К* 95, а гробната яма се засипва на 13. VI. 1956 г .
(Дневник ма разкопките с. 76)
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6. «КАКВО ЗНАЯ ЗА ГРОБА НА ЛЕВСКИ. . .»

«. . . Като скулптор художник на щатна работа в
Археологическия институт и музей — АИМ, аз бях нато
варен по време на разкопките в църквата «Св. Петка
Самарджийска» през май-юни 1956 г. да почиствам сте
нописите в същата църква. Така наблюдавах и извърш
ваните във вътрешността на църквата и особено в олтара
археологически разкопки, и не само това, но от време на
време, взимах участие в някои работи, когато трябваха
повече хора. С други думи, аз станах неволен свидетел
на тези толкова спорни разкопки. Отначало нямах ста
новище кой е крив и кой — прав, но по-късно, главно
под влияние на видените от мене факти, у мене се оформи
убеждението, че Левски е бил наистина препогребан
в църквата «Св. Петка Самарджийска» след обесването
му и заравянето му в позорните гробища на София. Моята
позиция в това отношение съвпада с тази на арх. Сава
Бобчев, който повдигна въпроса пред АИМ в един свой
доклад още през 1975 г. Аз също направих доклад до
АИМ от мое име през 1977 г., адресиран до директора на
АИМ, в който излагах своето отношение към спора за
гроба на Левски, но на този доклад не обърна внимание
никой.
Втори доклад написах през 1978 г. (на 20 декември) —
цели 40 страници, но и той остана за дълго време «за
мразен», без да се прави по него нищо. . .
. . . От преките свидетели на разкопките в «Св. Петка
Самарджийска», които са всичко четирима души, засега
освен мене е жив само ръководителят Стамен Михайлов.
Почина помощникът на Михайлов, арх. С. Бобчев, почина
наскоро и надничарят, когото Михайлов бе наел да му
води дневника — Георги Джингов. Сега съм на 80 години
и съм последният очевидец на това, как бе разкрит гро
бът, за когото се почна спор тогава, и още — дали е,
или не е на Левски. Моите дни, както и на всеки човек
на тази възраст, са преброени, но аз не искам да си отида,
без да съм разказал какво съм видял с очите си и съм
чул с ушите си за гроба на Левски. За едно гарантирам:
всичко ще бъде точно както съм го видял или пък чул
и съм сигурен, че това ще помогне за крайното изясняване
на спора за гроба на Левски.
Още едно основание да взема перото е, че в стено109

графския запис на моите изказвания за гроба на Левски
та кръглата маса в «Работническо дело» от 10. II. 1981 г.,
а също и във филма «Легенда за Левски» от 16 юли 1980
г. много от казаното е съкратено, а на други места —
изопачено. Сега искам и това да се оправи. Веднъж, през
1977 г. написах една работа за «САМАРДЖИЙСКАТА
ЦЪРКВА И ГРОБЪТ НА ЛЕВСКИ», но на опитите ми
ца я публикувам беше попречено от моите опоненти.
Гогава те имаха голяма сила. Сега не зная каква им е
:илата, но мисля, че по-трудно ще могат да ми попре
чат и моята уста този път няма да бъде запушена. . .
КАК БЕШЕ ОТКРИТ СКЕЛЕТ № 95
Че аз съм присъствал при откриването на скелет № 95
в църквата «Св. Параскева (Петка) Самарджийска» личи
и от дневника на разкопките, воден от Георги Джингов,
в който пише на с. 33 (29. V. 1956 г.) следното: «Скулп
торът Бучински почиства горния най-нов пласт мазилка
със стенописи след Освобождението, за да се разкрият
по-старите пластове мазилки със стенописи. Преобла
дават три пласта, а на някои места и четири.»
На с. 41 (31 май 1956 г., четвъртък) Т. Джингов от
белязва: «Бучински и К. Йорданов чистят фреските.»
Също и арх. Сава Бобчев отбелязва в своя дневник
на 29 май 1956 г .: «Скулпторът Бучински почиства гор
ния нов пласт мазилки със стенописи (след Освобожде
нието), за да разкрие по-старите пластове мазилка с
фрески.»
Документирано е моето присъствие в същия дневник
и на 1 юни 1956 г.
С това ясно се доказва, че аз наистина съм бил в църк
вата «Св. Петка Самарджийска» при откриването на
скелет № 95, което стана на 30 и 31 май 1956 г., макар
да не участвах пряко в «екипа» на разкопвачите. Бях
служебно назначен от директора на АИМ като скулптор
да се занимавам само с почистването на стенописите в нея.
Из църквата работих, облечен в стари, закърпени
сини работнически дрехи, с каскет на главата и приличах
напълно на обикновен работник. Работех бос, заьцото
беше кално. Това го правех поради следните съобра
жения: първо, от икономия, за да не късам дрехите и
обувките си, тъй като заплатата ми беше доста ниска —
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водех се на заплата като просто техническо лице. Вто
рото е и най-важното — аз много по-незабелязано наблю
давах, като работя сред разкопвачите, кой какво прави
и кой какво взема. Като забележех например, че някой
работи със свит в ръката си пръст, веднага се досещах,
че той стиска нещо малко, но ценно, докато го сложи в
джоба или в пазвата си. Тогава веднага го хващах за
ръката и взимах предмета. По този начин съм спасил
десетки ценни старинни предмети от изчезване по време
на много разкопки, в които съм участвал години наред.
Трябва да се знае, че по време на разкопките в църквата
«Св. Петка Самарджийска» през 1956 г. се бързаше мно
го, понеже се спъваха строежите в центъра на София,
и затова археолозите едновременно работеха на няколко
застрашени обекта — работехме дори и в събота следобед.
В църквата се работеше едновременно както из вът
решността й, така и отвън, и то с много работници —
* около 15—20 души.
Често работниците копаеха сами в олтара на църквата,
докато Г. Джингов правеше записки в дневника на раз
копките, седейки навън от нея, на по-светло и удобно
място.
Отговорникът на разкопките Стамен Михайлов идва
ше рядко, но Джингов беше постоянно и точен на вре
мето си. Той беше назначен — като студент археолог
последна година, за надничар, технически помощник на
научния сътрудник Ст. Михайлов, за да събира изкопа
ните предмети и да води дневника.
Арх. Сава Бобчев беше щатен архитект на АИМ и
назначен със заповед № 6 5 от директора на АИМ — ака
демик Кръстю Миятев, за да измерва и заснема архи
тектурните планове на църквата и на откритите в нея
гробове, скелети и по-важни находки, като каменни
кръстове, плочи и пр.
Археоложката Магдалина Станчева беше тогава уредничка на Музея за история на София и идваше на р аз
копките, но по-рядко.
Археолозите бяха започнали разкопките на 8 май
1956 г., а пък аз започнах чистенето на стенописите на
25 май с. г. Обстановката в църквата беше следната:
^мраморната квадратна голяма плоча, която е била поло
жена върху тухлената зидана колона на «олтарната тра
пеза», беше прибрана от църковното настоятелство,
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също и дървеният иконостас, и иконите, а дюшемето,
както в олтара, така и в наоса на църквата беше изкър
тено и «евакуирано» от църквата.
Аз чистех стенописите, като местех една висока дър
вена стълба и постоянно слизах от нея, за да я премест
вам на ново, неразчистено петно. Както си работех от
високо, все поглеждах надолу, за да следя кой какво
прави.
В края на май една сутрин рано в олтара на църквата
копаеха двама работници, а арх. Сава Бобчев чертаеше
плановете. Отгоре, от стълбата, аз видях, че единият
работник удари силно с кирката по един човешки череп,
който се откри, и без да иска, го счупи. Веднага слязох
при него°в трапа и го посъветвах да копае по-внимателно.
Това беше скелет № 95.
Когато по-късно се почна спорът за тоя скелет(че
е на Левски), чувал съм някои археолози да казват, че
той бил от византийско време и затова не бил черепът
цял. Те не знаят или нарочно забравят, че почти поло
вината от лицевата му част е разрушена от кирката на
невнимателния работник. Много по-виновни за нане
сената повреда бяха археолозите, които, макар и пре
дупредени, че в олтара се очаква откриването на гроба
на Левски, не надзираваха и не ръководеха копаненето
да става с угрипка и четка, както се полага по наредбата.
Когато скелет № 95 се разкри по дължина от главата
чак до коленете, арх. Сава Бобчев ме накара да видя дали
долните крайници опират до зида на апсидата (олтара),
илп продължават и в зида. Затова аз изчистих малко от
пръстта над костите (пищялките) в дупката на дълбочина
(в зида) около 30 см. и видях, че пищялките са здрави
чак до стъпалата на краката. Това го съобщих на арх.
Сава Бобчев, който рисуваше на скица скелет № 95.
Дупката в апсидния зид, в която влизаха пищялките
на скелета, беше висока около 20—25 см., широка около
30—35 см. и дълбока около 30—45 см. От двете страни
на тази дупка зидът беше непокътнат, а така също про
дължаваше и надолу под пищялките. Костите на краката,
както бедрените, ТАКА СЪЩО И ПИЩЯЛКИТЕ, БЯХА
НАПЪЛНО ЗДРАВИ.
ОКОЛО КОСТИТЕ ИМАШЕ ЧИСТА ЗЕМЯ И ТЕ
НЕ БЯХА ЗАМАЗАНИ С ХОРОСАН, КОЕТО ПОКАЗ112

ВАШЕ, ЧЕ ТОВА Е СКЕЛЕТ НА ЧОВЕК, ПОГРЕБАН
СЛЕД КАТО ЦЪРКВАТА Е БИЛА ПОСТРОЕНА.
Дупката, в която влизаха краката на скелет № 95,
беше в зида на апсидата, там, където завишаващият зид
на апсидата се отделя от правия римски ронлив зид,
на който е положена апсидната основа.
Арх. С. Бобчев в своята скица е нарисувал тази дупка
в зида закръглена отгоре като дъговиден свод поради
това, че двата края на дупката бяха запълнени със земя.
Камъните около дупката отляво и отдясно бяха със слаба
спойка и се ронеха много лесно. Над тези камъни имаше
хоризонтален ред от плочи (близо над костите), налепени
с хоросан, които служеха като «изравнителен пояс».
Този пояс от плочи и тухли продължаваше и вляво, и
вдясно — в двете страни. С това отговарям на Петър
Вълев, който в една статия, отпечатана в сп. «Археоло
гия», кн. 1 /1989 г., казва, че това било «козирка от
вар-мазилка». Нищо подобно, това са здрави плочи,
споени с хоросан по време на градежа на църквата.
Дясното рамо на скелет № 95 беше на малко по-голяма височина от лявото рамо и беше сложено върху
каменния зид на основата, върху която е издигната ол
тарната трапеза.
Това ясно личи на снимката на скелет № 95, обна
родвана още през 1961 г. от Стамен Михайлов в Сборника
в памет на Карел Шкорпил.
Скелет № 95 е на покойник, погребан с главата на
запад и краката на изток, по източноправославен хри
стиянски начин. Със скръстени ръце на гърдите, като
дясната ръка беше посвита, а лявата — свлечена надолу,
без дървен ковчег, което показва, че това е покойник,
погребан набързо (нелегално) в олтара на църквата,
като погребваните са извадили няколко камъка от ронливия зид на апсидата, за да го сместят, а така също и
рамото е легнало върху основите на олтарната трапеза.
По всичко личи ясно, че погребението е станало след
направата на църквата, инак, както дясното рамо опи
раше в зида на престолната основа, то щеше да бъде
разпиляно и разрушено.

8. Васил Левски
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ЗА ТЕЛЕНОТО

КОПЧЕ

(КОПЧЕТА)

Откриването на телените копчета е от голямо зна
чение за датирането на скелет № 95, при когото те бяхг
намерени. Това беше едно телено копче, състоящо се от
две части— «мъжко» и «женско», — кукичка с два края
завити и служещи за зашиване за дреха, и халкичка, зг
която кукичката се закачва, снабдена също със завит!
краища за зашиване на другия край на дрехата.
За това копче (копчета) се говори на много места ]
статиите, обнародвани по време на дискусията, затова ту]
за тях аз ще кажа нещо повече от това, което досега с
знаеше.
За телените копчета арх. Сава Бобчев пише в сво
дневник на 31 май 1956 г. следното:
«Хубаво време. Работи се с 16 души. Бучински раз
крива по-големи полета от стари френски.
Художничката Недкова екипира скелета в олтара
ДО СКЕЛЕТА ТЕЛЕНО КОПЧЕ: ЕРОБ НА АПО
СТОЛА?. . .
Художника (Цанко) Лавренов посети разкопките.
Понеже проф. Ст. Михайлов и Е. ДЖингов отричат да
имало телени копчета и изопачават моите кратки съоС
щения за мястото на намирането на тези копчета (дал
са били при краката, или при черепа), то се налага да с
опише случаят на намирането им.
Телените копчета бяха открити на 31 май 1956
по следния начин: един от двамата работници, които бя>
в трапа до скелет № 95, изчистваше пръстта около неп
като бръскаше с четка и с дълга шпакла изгребвап
пръстта откъм таза. После тази купчина от пръст я сл;
гаше на къса лопата (фараш) и пълнеше кофа. А вторш
работник взимаше кофата с пръстта и я изспиваше навт
от църквата.
В тази купчина от пръст, събрана на средата, щ
таза на скелет № 95, аз забелязах нещо зеленикаво и
досетих, че това е силно корозиран меден или бронз<
предмет. Слязох при работниците в трапа и извадих 1
купчината пръст копчето от две телени части, захвана'
едно о друго. Едното като халкичка (т. нар. женскс
а другото като кукичка (т. нар. мъжко). Тези копче
може да са бнли изгребани от работника с пръстта покр;
«петите» (края на пищялките) на скелета, също може ,
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се предположи, че са от пръстта, свлечена от гърдите на
скелета и събрана на «средната купчина», при таза. Но
факт е, че тези копчета са от скелет № 95, а не са от
друго място.
Копчетата ги видяха както арх. Сава Бобчев, така
и мкогото хора, които бяха наоколо. Такива свидетели
,може да посочим няколко. Някои от тях са още живи и
могат да се разпитат. Например гражданката Донка
Русева Витанова, живуща сега в жк. «Свобода», бл. 33,
София.
Г. Джингов в изказването си по първа програма на
Българската телевизия (на 16 юли 1980 г. от 21.35 до
22.30 ч. във филма «Легенда за Левски») заяви, че такова
телено копче не е видял. Но аз ще разкажа за това телено
копче (копчета) някои неща, от които ще се види, че
действително съм му дал теленото копче заедно с други
металически предмети.
Случаят беше следният. От няколко години прове
рявах теорията, че през пукнатините по основите на
сградите може .да се открият по-стари зидове, затова
посочих на Г. Джингов една голяма пункатина по сре
дата на южната стена на църквата «Св. Петка СамардЖийска» и му казах, че отдолу на това място сигурно
има напречен по-стар, навярно римски зид. Тогава този
зид още не беше открит и за него никой нищо не знаеше.
Казах на Джингов също, че в пукнатината между тух
ления под и стената сигурно са попаднали някои пред
мети от богомолците, като монети, халкички, пръстени
и пр. затова го накарах да изкърти с работниците една
от множеството подови тухли, за да се увери в моето
твърдение. Той се съгласи и изкъртихме една тухла
покрай южната стена на църквата, за да проверим, и
действително намерихме нападали един до друг, няколко
металически предмета: монети, иглички, пирончета, мъ
ниста, метални апликации и сребърни европейски мокети.
Между тези предмети най-силно впечатление ми нправи
една малка и тънка сребърна монета, на която имаше
гравирано равнораменно кръстче (византийско), без да
има други знаци. Затова, когато дадох всичките тези
предмети на Джингов, добре и ясно му напомних да ги
остави настрана, за да не ги размеси с някои други пред
мети, защото ще извикам нумизматика Николай Цанков
да ни обясни каква е тази монета с кръст, която за пръв
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път през живота си виждах. Т. Герасимов — нумизмати
кът на АИМ — тогава го нямаше, беше в командировка
из провинцията. Именно тогава, когато предадох всич
ките тези неща на Джингов, му предадох и теленото коп
че, което бяхме намерили с арх. Сава Бобчев. Джингов
ги остави (заедно с теленото копче), увити в хартийка,
настрана от другите предмети в чантата си.
Когато дойде при нас нумизматикът Николай Цанков
и му показахме с Джингов монетата с кръстчето, грави
рано на нея, той каза, че това е особен вид църковна
монета, и ни обясни, че този вид монети са били сечени
през турското робство в Цариград от християнската пат
риаршия с разрешението на турското правителство.
С тези монети са разполагали само църковниците за
вътрешна търговия по църквите — като купуване на
свещи, фитили, кибрит и пр., а номиналната им стойност
се е отчитала в килограми на среброто.
Николай Цанков и Г. Джингов ме поканиха да им
покажа къде съм намерил тази монета и аз ги заведох
при южната стена в средата на църквата (наоса) и там,
като откъртихме още една тухла, открихме още монети,
мъниста и пр.
По всичко личи, че при записването на всичките откри
ти монети заедно с теленото копче Джингов ги е записал
вкупом и затова в дневника четем на с. 79—80 следното:
«В НАСИПА ВЪРХУ ТУХ(ЛЕНИЯ) ПОД СЕ Н А 
МЕРИХА МОНЕТИ, ТУРСКИ, Н Е М С К И ,С РЕ Б Ъ РН А
ХАЛКА И ТЕЛЕНО КОПЧЕ № 125.»
Тази записка той е направил на 14 юни, четвъртък,
1956 г.
Най-важното е да се каже за тези копчета, които
открихме при скелет № 95, че те не бяха от мед—яснозелени, а от месинг — мед и цинк (пиринч), зелено-пепе
ливи по цвят, каквито са произвеждани през XX век.
Такива телени месингови копчета се намират из «Кишевите гробища» във Враца и датират от XIX в. Те са
по 7 мм дълги и са по-устойчиви, «биковити», от медните
по-стари копчета, които лесно се изправят, понеже медта
е мека.
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НЯКОИ СВЕДЕНИЯ
ЗА П РЕП О ГРЕБЕН И ЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
През 1964 г. ние с арх. Сава Бобчев ходихме при акад.
Ив. Гошев и го запитахме за много неща но погребението
на Левски. По въпроса, казвали ли са приживе Илия
Джагаров и Хр. Хамбарков някому, че те са били пре
погребали Левски в олтара на църквата «Св. Петка Са
марджийска», Гошев ни отговори, че той е чул от няколко
стари селяни и софиянци да твърдят, че Хамбарков и
Джагаров са казвали многократно за това погребение,
но никой не им е вярвал и са ги считали за малко «от
качили», и дори ги съветвали да не говорят никъде по
този въпрос, понеже погребенията в олтарите на църк
вите са били забранени и било «грехота«, и църква с
такова погребение била считана за «осквернена». Друго
щеше да бъде, ако Левски е бил признат от църквата
за светия. Но той не е признат. Нарушителите погреб
вани даже е трябвало да ги «анатемосат». Затова те са
казали за препогребението в олтара само на някои се
ляни, техни близки, които после са идвали в деня на
обесването на Левски и са палили свещи отляво на север
в олтара, долу ниско, вътре, а даже и отвън.
По същата причина е криело и духовенството, че
Левски е погребан в «Св. Петка Самарджийска». Сму
щавало го е каноническото нарушение.
През 1936—1938 г. била съставена комисия във Воен
ния музей в София по случай 100 години от рождението
на Левски за издирването на костите му. В тази комисия
са влизали директорът на Военния музей Асен Дончев
(1887—1963) и домакинът на музея Ангелов, родом от
с. Биримирци (до София). През 1962 г. аз говорих с тези
два?у!а членове на комисията, които ми казаха, че са били
чели из вестниците от 1937 г. съобщението, в което се е
посочвало, че Левски е бил погребан в олтара на църк
вата «Св. Параскева (Петка) Самарджийска» на ул.
«Мария Луиза», затова поискали разрешение от начал
ника на военни паметници и гробове — Куюмджиев, и
от Митрополията, за да разкопаят олтара и да проверят.
Обаче началникът Куюмджиев и Митрополията откаказали и забранили да се правят разкопки в олтара на
църквата «Св. Параскева (Петка) Самарджийска».
Понеже има три църкви в София на името на свети
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цата Параскева и Петка и това се използва от някои
спорещи по гроба на Левски да се внесе объркване, ще
дам пояснение и по този въпрос. Преди известно време
аз самият не бях много наясно и затова отидох при Васил
Пандурски — бивш уредник на Църковно-историческия
музей в София, и го запитах какво знае той. От него
научих, че светиците са две — едната се е казвала св.
Параскева Епиветска, която е живяла в първите години
на създаващото се християнство. Тя е от Мала Азия.
Втората се казва св. Петка Българска. Тя е живяла през
XI век в някакво село край Бяло море.
Но за да се изясни как баба Мария и дъщеря й Ана
стасия Бокова са разбирали понятието «Стара Света
Параскева», то ние двамата с Васил Пандурски отидох
ме през 1978 г. в дома на Анастасия Бокова на ул. «Хилендар» № 7 в София и разпитахме дъщерята на Ана
стасия — Павлина, която е внучка на баба Мария Джагарова и е родена в 1909 Т. Казва се Павлина Кралева
по мъж. Тя нш каза следното: «През 1935 г. баба Мария
ни отведе с майка ми Анастасия при църквата «Св. П ара
скева», намираща се на ул. «Раковски» и ул. «Цар Си
меон», и ни каза: «Това е новата църква «Св. Параске
ва». След това ни отведе на ул. «Мария Луиза» и ни
каза: «Това е църквата «Стара Света Параскева Самарджийска» (за разлика от новата църква «Св. Параскева»,
намираща се на ул. .«Раковски»).
После влязохме вътре, в олтара, наляво, тя ни посочи
и каза: «Тук е погребан Левски». След това тя (баба Ма
рия) ни отведе на ул. «Клементина» (днес бул. «Ал.
Стамболийски) и ни каза: Това е църквата «Св. Петка».
През 1978 г., за да узнаем нещо повече за гроба на
Левски, с юриста писател Никола Гайдаров отидохме в
дома на Илия Джагаров, намираща се на ул.. «Хилендар» № 7 в София, към Централната гара. Там наме
рихме неговите внучки Павлина Димитрова Болярска
и Николина Лефтерова и ги разпитахме какво знаят за
тяхната баба Мария и за дядо им Илия Джагаров. Ни
колина не можеше да говори, но от Павлина Болярска
(по мъж) научихме много неща.
След една седмица аз ходих у тях, за да ми даде снимка
на дядо си: сниман с четнически дрехи, седнал.
Тогава аз повторно запитах Павлина за гроба на
Левски и тя ми каза следното, което записах тогава:
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.— Както дядо ми Илия, така също и Христо Хам
барков, са били хора прости, неграмотни, не са чели
списанията, вестниците и биографиите, за да знаят, че
тогава се е търсил гробът на Левски, че да го кажат.
Поп Кръстю Стоилов бил малко по-образован човек,
понеже бил поп. Но баба ми Мария казваше, ЧЕ Х РИ 
СТО ХАМБАРКОВ-ГЪСКАТА, КОЙТО БИЛ МНОГО
СТРОГ И РЕШ ИТЕЛЕН, го бил заплашил, че ако на
руши клетвата и каже някъде за погребението на Лев
ски, много зле ще изпати.
Хамбарков бил много строг и решителен и затова
:^ 1 0 п Кръстю се много страхувал, та нигде нищо не е смеел
да каже за това погребение. Все пак дядо ми е бил каз
вал за това погребение пред някои свои добри приятели
в с. Локорско, та затова са идвали .селяни в София и са
палили свещи пред гроба на Левски в олтара.
Накрая, когато той вече бил много болен, се решил
и казал за тази тайна, за да бъде използвана за история
та. Затова е казал пред семейството ни за греба на Васил
Левски.»
Това ни разказа Павлина Димитрова Болярска.
Илия Павлов Джагаров е починал през 1902 г., а
Павлина е била родена през 1909 г. Значи тя не е го
ворила с дядо си, но е била много любопитна и разпит
вала баба си Мария подробно и многократно, от която е
научила тези данни за дядо си Илия, които тук записахме.
Прочетох на Павлина Болярска обнародваните спо
мени от Никола Станев, записани от разказа на баба
Мария, отпечатани във в. «Мир» през 1937 г., и тя каза,
че има нещо малко променено. Баба й за пръв -път е
казала пред нея и пред още две ученички, когато те са
учили за Васил Левски. Тогава била на 17 години (Пав
лина е родена в 1909 г.). Значи през 1926 г. баба й Мария
е съобщила, че Васил Левски бил погребан вечерта в
същия ден, когато е обесен, а през нощта Христо Хам
барков го откопал и отнесъл с чувал в една малка къ
щичка, намираща се на север от църквата «Св. Ссфия»,
някъде из малките улички, под днешния бул. «Дондуков».
В къщичката живеела една самотна баба. Там тялото на
Левски е било прикрито и стояло още една нощ, дето
ритуално е»'бил подготвен за погребение, и чак през
третата нощ Христо Хамбарков е повикал дядо й Илия
Джагаров, като с него са взели Левски в чувал и го пре
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несли тайно в църквата «Св. Петка Самарджийска». А там
ги чакал поп Кръстю и тримата с тайна клетва «никой
да не казва на никого за това погребение» го погребали
ка север в олтара.
Павлина е чула и друг път баба й да разказва, че
Левски е бил погребан в църквата «Св. Петка Самарджий
ска», в олтара, чак през третата нощ след обесването му.
Според нея твърде е възможно баба й да е казала пред
журналиста, че Левски е бил погребан чак през третата
нощ след обесването, като не се е впуснала да разказва
повече подробности, а самият журналист, без да вникне^
е прибавил от себе си, че тялото е висяло на бесилката
два-три дни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дотука написаното е сбито извлечение от книгата,
която съм написал за моите наблюдения и мнения по
гроба на Левски. Тази книга е дадена в издателство
«Народна младеж», но при сегашната хартиена криза,
поне докато съм жив, не вярвам да излезе. Затова съкра
тих книгата, като оставих най-главното с надежда, че
то ще намери място в някое списание. Потикна ме към
това решение наскоро прочетената от мене статия на инж.
Петър Вълев в сп. «Археология», където разсъждава
върху някои снимки на скелет № 95 и прави заключение,
че не е имало «гробна ниша», в която да са били пъхнати
пищялките ка скелет № 95. Но аз съм разчиствал тази
«ниша» до петите на пищялките, за да може да я нарисува
художничката на АИМ Вера Недкова, за да може да я
скицира и Бобчев. Пипал съм и нишата чак до нейното
дъно, също и костите в нея. Фотографирана е тази ниша,
всеки може да я види на снимката в Сборника на БАН
от 1988 г. Признаха си и археолозите, защитници , на
Михайлов — Овчаров и Бояджиев, че тя съществува, и
дори изчислиха какви са нейните размери — също в спи
сание «Археология». В скицата на арх. Бобчев тя е опи
сана до последното камъче заедно с костите на стъпалата.
Ето това ме накара — макар нито желание да имам, нито
време — да направя резюме от книгата си и да кажа
истината за гроба на Левски, каквато съм я видял, чул
н разбрал.
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При такива учени не е чудно, ако някой утре каже,
че не е имало църква «Света Петка Самарджийска», че
не е имало и Левски.»
21. XI.. 1990 г.
София
Д. Бучински — «Какво зная за гроба на Левски» (разказ на
очевидец), сп. «Летописи», кн. 7/1991 г.

Поради големият й обем, статията се помества със съкраще
ния. В «Летописи» тя излиза посмъртно (Бучински умира в нача
лото на 1991 г.) Неговите усилия да публикува наблюденията си
от разкопките в Св. Петка Самарджийска от 1956 год. и в част
ност — разкриванетоЪа скелет № 95, датират от 4 април 1977 год.
когато същия депозира за разглеждане в АИМ свой доклад «САМАРДЖИЙСКАТА ЦЪРКВА И ГРОБА НА В. ЛЕВСКИ». Сек
цията по средновековна археология при АИМ отхвърля на свое
'заседание през март 1979 г. предложението на Бучински за публи
куването въпросния доклад и от тогава той прави непрекъснати,
но неуспешни опити да го обнародва.
През 1987 год. Д. Бучински стъкмява въз основа на доклада
си от 1977 година ръкопис от 110 машинописни страници озаглавен
«ЗА ГРОБЪТ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ» и го предлага за издаване
в «Народна младеж». След две годишно растакане ръкописа се «из
губва» което предизвиква неговия автор да направи от черновката
му извлечение предназначено за спис. «Летописи» и всъщност та
зи публикация е първият успешен опит на Д. Бучински да обна
родва своите мнения и наблюдения по разкопките през 1956 годи
на в Св. Петка Сам-ска. Специфичната стойност на този разказ е
че е написан от очевидец, всъщност, един от четиримата преки уча
стници в разкопките от 1956 г. и единствения от тях, който не ус
пява да проникне в печата приживе. Това е и главното основание
на съставителите да бъде включен макар и частично в настоящия
сборник.
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7. ОЧЕВИДЕЦ НА КОПЧЕТАТА, НАМЕРЕНИ
В ГРОБНАТА ЯМА НА СКЕЛЕТ № 95
«Другарю д-р Спасов,
Приятно изненадана, отдавна съм получила Вашето
писмо-запитване, за което съм особено поласкана и бла
годарна. Доколко обаче бих могла да бъда полезна било
на Вас, като експерт-антоповетрист, или пък на кау 
зата въобще, не зная. Защото това, за което съм писала
и се е оказало в архива на Сава Бобчев, е свързано със
събитие, станало преди 30 години — през един от пос
ледните дни на месец май 1956 г. (30 или 31 май, не мога
точно да кажа). Освен аз с група мои състуденти, него
ден там бяха надошли много хора от къде ли не. А ар 
хитект Сава Бобчев (вече покойник, за съжаление!),
който беше долу, сред разкопки и навалица, обясняваше
твърде възбуден и с голяма словоохотливост на дълго и
на широка за уникалното откритие ■
— скелетът на Апо
стола. Спомням си обаче добре, че в ръцете си той дър
жеше някакви мокри, позеленели от влагата вероятно
копчета, за които твърдеше, че са били от навоите на
този, който е създал по цяла България тайна мрежа от
революционни комитети, за освобождението на България
от 5-вековното турско иго. . . »
Писмо на Донка Русева Витанова до д-р Спасов, участник
в организираното от БАН обсъждане (през февяуари 1986 г.) на
проблемите свързани с гроба на Левски. Личен архив на д-р Спасов.

8. ДОКЛАД ОТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ И ТОДОР
ПАВЛОВ ЗА ЗАПАЗВАНЕ «СВ. ПЕТКА
САМАРДЖИЙСКА«
«ДО П РЕД СЕД А ТЕЛ Я НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ»
ТУК
№ М-96 от 12. XII. 1957 г.
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ДОКЛАД
от ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ — Министър на просветата и
културата
и акад. ТОДОР ПАВЛОВ — Председател на Българска
та академия на науките
ОТНОСНО: Запазва не на църквата
«Св. Петка Самарджийска» в София
като исторически паметник на
културата от национално значение
Другарю Председател,
С разпореждане на Министерския съвет от 8 май
1956 г. във връзка със завършване работите по изграж
дане първата част от центъра на София, е решено да се
събори надземната част на църквата «св. Петка Самард
жийска» до нивото на уличното платно, а останалата
част да се покрие с железобетонна плоча, като се остави
подходящ отвор за слизане и достъп в църквата под улич
ното платно.
Археологическите и исторически проучвания, които
се направиха през последните няколко месеца, както и
почистването и реставрирането на част от стенописите
на църквата, ни дават основания да поставим отново
пред Министерския съвет въпроса за запазване в ней
ната цялост църквата «св. Петка Самарджийска», като
исторически и художествен паметник на културата с
извънредно голямо национално значение. . .
. . . Запазването на църквата «св. Петка Самарджий
ска», редом с постройките от римско време в двора на
Министерството на електрификацията, с джамията пред
централната баня и оградата на Народния музей, заедно
с редица други старинни паметници ка културата, както
и изтъкването им в градостроителните ансамбли, гово
рят за голямото културно наследство, създадено през
вековете в София и дават по-богато идейно съдържание
на нашия столичен град.
Понастоящем се. правят проучвания и във връзка с
твърдението, че тялото на апостола на свободата Васил
Левски е било пренесено и погребано в църквата «св.
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Петка Самарджийска». Тези проучвания не-са приклю 
чени, но има данни, които подкрепят това твърдение.
Решението да се събори църквата до нивото на улич
ното платно и да се покрие с железобетонова конструк
ция е равозначно с унищ ож аването й, тъй като частта,
която ще остане под уличното платно с височина от 1.60
до 1.80 м., няма да даде никаква представа за архитек
турно-обемното изграж дане на църквата, а всички Ценни
стенописи, които са в горната част на църквата и я правят
забележителен паметник на културата от национално
значение, ще бъдат унищожени. . .
П редлагаме М инистерския съвет да приеме следното
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е :
1. О бявява църквата «св. П етка Самарджийска» в
гр. София за исторически паметник на културата с н а
ционално значение.
2. Отменя разпореждането от 8 май 1956 г. относно
преустройството на църквата «св. Петка Самарджийска».
3. Задълж ава Градския народен съвет в София, съ г
ласувано с Министерството на просветата и културата и
Б ългарската академия на науките, да изработи в срок
до 1. V I. 1957 г. градостроително решение на площад
«Ленин» със запазване на църквата «св. П етка С амард
ж ийска».
-1
Изпълнението на настоящето разпореждане се възлага
на М инистъра на просветата и културата, Председателя
на Градския народен съвет в София и П редседателя на
Б ългарската академия на науките.
М И Н И СТЪ Р

НА

П РО СВЕТАТА И К У Л Т У Р А Т А :
В. Ч ервенксв
и за П Р Е Д С Е Д А Т Е Л НА БЪ Л ГА РС К А ТА АКАДЕМ ИЯ
Н А Н А У К И Т Е : (п) С. Гановскш
Архив на М инистерския съвет № М-96 от 12. X II. 1957 г.
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9. «СВЕДЕНИЕ ЗА КОСТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ«

«СВЕДЕНИЕ
за костите на Васил Левски от арх. Сава Бобчев
жив. бул. П. Евтимий 23 — София
В 1956 г. когато се откри скелета на В. Левски, Ди
митър Бучински, който беше скулптор на Народния
археологически музей, почистваше стенописите в църк
вата св.'Парскева Самарджийска в София.
В края на 1978 г. заедно със скулпторът Димитър
Бучински ходихме в домът на художника Димитър Ризов (Возир) и той ни каза, че е прибрал костите на В.
Левски през 1956 г., като ги е сложил в чувал и заедно
ги занесъл на проф. Хр. Гяуров. Каза също, че костите
ги е взел Хр. Гяуров.
София, 23. III.

1979 г.

ДАЛ СВЕДЕНИЕТО: (п) арх. Сава Бобчев»
Личен архив на доц. арх. Сава Бобчев.
Относно костите н а скелет № 95 (за който възниква спорът
че е на Левски) Димитър Ризов, с псевдоним «Возир», дългого
дишен уредник на Църковния музей и участник в Комисията за
издирване костите на Левски през 1937 г., е направил следното
изявление във филма «Легенда за Левски», излъчен на 15 юли
1980 г. по Българската телевизия:
« . . . Аз ги прибрах костите. . . Бяха поставени в гроба, при
брах ги в чувал. И питам моя шеф акад. Гошев какво трябва да се
направи с тях. Трябва да е, казвам му, духовно лице, тъй като е
намерен при апсидата, според правилата на християнската църква.
В тоя момент се заинтересува и проф. Гяуров. Проф. Гяуров ги
изнесе. Събрах ги в един чувал, дадох ги на него и нататък. . . (Виж
Сборник «Археологически данни по спора за гроба на Левски»,
БАН 1988, с. 119.)
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ДО АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ. . .

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 необходимото да бъде събрана цялата, в поголямата си част неизвестна досега документация от
разкопките — дневници, скици, снимки и др.
Под мое председателство в БАН бе проведено обсъж
дане в три целодневни заседания, предшествувано от
запознаване на всички участници с наличната докумен
тация и материали от предишни дискусии по въпроса.
По време на заседанията бе дадена възможност на уча
стниците в разкопките, на ръководството на Археоло
гическия институт, на писателя Николай Хайтов и на
експерти — застъпници на двете противоположни тези
да изложат и аргументират обстойно своите становища.
В Института по криминология и криминалистика при
Министерството на вътрешните работи бе извършена се
риозна експертиза на наличия снимков материал, въз
основа на която бе представено и определено заключение,
с Смятам, че на основата на новонамерените материали,
извършената експертиза и проведеното 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 исто
рическите свидетелства, въпроса за поставяне на паметна
плоча в църквата с надпис, удостоверяващ, че въз ос
нова на исторически сведения в олтара на църквата
е бил препогребан от родолюбиви българи Апостола на
свободата Васил Левски.
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Същевременно Издателството на БАН ще публикува
всички документи от разкопките, становищата на участ
ниците в обсъжданията и извадки от стенограмите на
правени по време на заседанията, възлизащи на 810
страници, които се намират на разположение в моя ка
бинет.
Предоставям на Вашето внимание изготвения от мен
доклад.
*
'
АКАД. (п) Н. Тодоров
Архив на БАН:

12. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДА
НА АКАД. Н. ТОДОРОВ
«За служебно ползуване
Екз. № 3

П Р О Т О К О Л № 10
за заседанието на Бюрото на Президиума
и Научния секретариат
на Българската академия на науките
състояло се на 24. IV. 1986 година
. . . Бюрото на Президиума и Научният секретариат
разгледаха въпросите по дневния ред и взеха следните
РЕШЕНИЯ
1. По доклад на зам. председателя акад. Н. Тодоров,
във връзка с изпълнението на задача, възложена му от
председателя акад. Ангел Балевски, БП и НС решиха:
Одобряват доклада с направените изводи за извър
шената работа по изясняване на наличните факти, свър
зани с проведените през 1956 година разкопки в църквата
«Св. Петка Самарджийска».
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Одобряват да се публикува в пресата приложеното
кратко съобщение за резултатите от обсъжданията и ана
лизите по този въпрос.»

24. IV. 1986 г.
Архив на БАН

БЕЛЕЖКИ

1. Това гробище е късно. То се използува интензивно едва по
времето на екзекуциите през 1877 г. На 15 ноември 1877 г. в
София са екзекутирани няколко софийски книжари. Използу.
вано е и при ексцесиите през Априлското въстание през 1876 г.
Тридесет-четиридесет години по-късно тези факти се бъркат с
екзекуциите от Софийския процес през 1873 г.
2. Изразът «някой си Лъвский» на К- М. Нешов не е случаен. Спаз
вайки изискванията за съхранение на рев. тайна Апостолат не
се е разкривал пред всекиго. При залавянето му в Къкрина,
по личното му свидетелствуване на процеса, се е представил
като «Петко ТърновЛи» — търговец от Търново. В публ. в бр.
7 от 1992 г. на в. « П о г л е д » , не се изключва връзката между
^последен псевдоним на Апос^ода» и препогребението му в
«Св. Петка Самарджийска» в София.
3. Д . К о ц е в още далеч преди ареста на Левски се отдръпва от
рев. комитет в града, още повече че се премества да работи в
Пловдив. Той е брат на добре информираната Йорданка Филаретова. Георги Анастасов е един от нейните куриери, добре при*
крит, тъй като е на работа в конака и са му имали Доверие.
Съмнително е, дали са присъствували на самото погребение на
Левски. По приемливо е да са знаели гроба от други лица.
4- М и н ч о х. Н е д е в , по сетне Отец Мина, от й. Дъбене, Кар
ловско е един от най-ранните куриери на Левски. Ближни са с
него от учителствуването на Апостола в ближното на с. Дъбене —
с. Вбйнягово. В писмото си до Найден Геров от 1 февр. Левски
уточнява следното: «Напротив, ако ли ни доди сами, то ще доди
за то писмо человек висок, черноок, дългообраз на име Минчо х.
Недев из същото село.» Вж- ДТС « В а с и л Л е в с к и ■ Ж и в о т . Д е л о .
И з в о р и . » , том I, 1929 г. с. 6.
Същественото в настоящата публикация — в записката е
спомената църквата «Св. Петка». Геле Китов и Кола Новачки са
9. ВасилЛевски
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революционни дейци от с. Обрадовци и Биримирци край София.
Вж. Л. Дойчев, « Л е в с к и в с в е т л и н а » (1943 г.) с. 408.
5. Екзекуцията е проведена от надзирателя на затвора, потурнакът Али Баба Ращид. Екзекутори са циганите Банин, Шаин и
Бекир. Вж- П. Икономов, « М а т е р и а л и з а Х р - Б о т е е а т а ч е т а »
Плевен, 1926 г., с. 40. Също Г. Тахов, «Изплакано с болка, напи
сано с кръв * . . », Лит. фронт, бр. 30, 27 юли 1989.
6. Въпросителната е на Г. Прошек.
7. Г. Прошек изрично споменава, че костите на Левски не са вло
жени в основите на паметника. Той Лично не знае къде са и
къде е гробът. Смята, че се е «загубил някъде в казармите на
конвоя.»
8. Ръкописът е в НБК.М II А 8675, с бележки на Захари Стоянов.
9. От бележките на Захари Стоянов и твърденията на поп Тодор
става ясно* че при заравянето главата на Г. Бенковски не е
положено особено усърдие. Гробарят Николчо и Христо Павлов
изкопали дупка с мистрия в началото на днешното Княжевско
шосе — местността Халкасъ капусу. Вж- за това 3. Стоянов,
Записки по българските въстания, 1962, с. 481.
10. П о п Т а к и — поп Христо Николов. Таки — от Христаки.
11. Г е о р г и С т о й к о в — кръчмар, търговец и секретар-ка
сиер на комитета в селото.
12. В а с и л Б у ш а р а н о в — Васил Братанов Бушаранов. В
процеса срещу В. Левски е осъден на заточение в Мала Азия.
13. Съществена подробност в публикацията от 1911 г. — за разли
ка от някои по-късни спомени, където «очевидецът» твърди, че
Левски е пренесен от бесилото До мястото на погребението с
кола, тук се твърди, че за трупа са използували «кюмурджийски кош». Несъмнено — звучи далеч по-достоверно. За пренасяне
«с волска кола» твърди баба Анастаса Янева (1937 г.), а за
«конска каруца», че с нея трупът е отнесен чак до гробището
при Окръжната палата — Стоян Маринов (1937 г.).
14. Т р а й к о в и ч — Димитър Трайкович (1818—1880
г.)
И г н а т и и Р и л с к и — светско име на Христо А. Панов.
Н е ш о к н и ж а р — Никола Стефанов Крушкин — Ч олака.
х. Н и к о л а В а р д е в .
х. С т о я н В а р д е в — х . Стоян НедеЛков Вардев — Табаков,
х. К о ц'е — х. Коце Ивашов.
Г е о р г и Д ж у м а л и е в — Георги Стоицев Абаджиев,
родом от Гор4«а Джумая.
Таке Чукурлцйски — вер. свещ. Христо (Христаки) Николов.
Всички споменати кщижари, с изключение на Никола Вардев,
са обесени на 15 ноември 1877 г.
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Включването на тези лрца в рев. комитет в София е некритичен подход към фактите от страна на Д . К- Бурски. Той неправи
разлика между двата революционни комитета — преди обесва
нето на Апостола и по-късния, възобновен комитет.
15. Скулпторът В а с и л е в — проф. Марин Василев (1867—
1931 г.). За него виж Д- Б. Йончева «М арин Василев». С.,
1958 г. Този запис на Д. К- Бурски е най-големият му принос
по въпроса, който вероятно сам не е съзнавал.
16. Бащата на осведомителя Г ъ л ъ б X р а н. о в също е военен.
Вж. «Български алманах за 1893 г.». стр. 936. Служи като ка
питан в 6-и’ Търновски на Н .Ц .В. полк. На съседни страници,
като негови съвременници са посочени Ботевите четници Спас
Соколов и Димитър Ночев (стр. 930 и 932), протоерей Христо
Павлов (стр. 932), мюфтията Осман Нури Ефенди, съвремен
ник на обесването и др. Остава отворен въпросът — с кола ли е
пренесен трупът на Левски, или в обикновен кюмурджийски
кош.
17. В’: Ш а н о в е един от изтъкнатите турколози и османисти в ми
налото. Участвува в ръководството на НБКМ преди 1944 г.
Публикува шифрованата телеграма № 1117 до Мютесарифлъка
на Търново от 24. XI. 1872 г. Вж. сп. «Векове», кн. 3, 1974 г.,
стр. 70.
18. В-бр. 28 на в. «Пулс» от 13. VI. 1982 г. е публикуван втори
спомен на съвременника на Левски от Градоман — по оригина
лен запис с подпис, представен в редакцията от Ал. Алек
сандров.
19. Най-ранният труд на проф. Хр. Димитров е «Проповед за
празника Света великомученица Неделя». Пловдив, 1910 г.
Занимава се с история и църковна археология. Трудове: «Катехетика» (1927 г.), «Записки по омилетика» (1939 г.) и др.
20. Съхранява се в личния архив на проф. В. Маринов.
Иметро Тризлинцев, видоизменено от Тризлата — местност
в северозападната част на Витоша. Според Ст. Илчев, «Речник
на личните и фамилни имена у българите» (1969 г.) стр. 493.
Името отговаря на местността в Кладница, Пернишко: «зъл за
трима», също: «тризна» — «гощавка и помен за покойник». В
«Български алманах за 1895 г.» на стр. 209 лицето е вписано
между свещениците като Янаки Иванов. В същия списък са
Христо Павлов, Гълъб Вучков, Илия п. Тодоров и др. негови
съвременници.
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ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ
ЗА ГРОБА НА АПОСТОЛА

Досегашните статии и проучвания, които третират
въпроса за гроба и костите на Васил Левски, имат в помалка» или в по-голяма степен дискусионен характер.
Този подход е обясним и закономерен, Левски е емана
ция на българския дух. Той се оказа необходим на всекиго. Всеки може да открие в него нещо, което му е не
обходимо в битието му на съвременник и българин. С де
лото си той се издигна над временните политически противоборства и сам се превърна в идея, която може да
води народа ни в критични моменти от историята.
Не случайно първият въпрос — къде е гробът на Левски
е зададен от Софийския митрополит Мелетий Зографски,
с мирското име Димитър Христов Миладинов (1832—
1891 г.) от Струмица, Македония. Това той сторил при
парастаса за йеродякон Игнатий (В. Левски) още през
1882 г., на Връбница, в Съборната църква. Това е вре
мето на младото княжество и на княз Александър Б а 
тенберг, когато вече е повдигнат въпроса на Съедине
нието.
Крайно любопитно е, ако проследим и подновяването
на интереса по години по този въпрос, достоен не само
за историята, а и за народопсихологията. В. «Нова бъл
гарска трибуна» се връща към въпроса «Где е гробът
на Левски» в бр. 448 през 1911 г. само месеци преди
избухването на Балканската война. Разбира се, статии
се появяват и в други години, но за тях винаги е имало
някакво събитие с особена важност в решаване съд
бините на отечеството. Не случайно «голямото избух
ване» в интереса към гроба на Левски е през годините
1937 и 1938. Нека си спомним какво става в Европа
по това врехме. Надига се и предстои Втората световна
132

война. Не е ли във връзка в тази съвкупност от зако
номерности публикацията на в. «Мир» — «Гробът на
Васил Левски според един официален документ» в бр.
12340 от 27. IX. 1941 г, само месеци преди обявяването
на войната, която отне милиони човешки живота. Оказа
се, че Л е в с к и е т ъ р с е н в моменти на самоза
щита, когато той действително е бил необходим на на
цията. Не е необходимо да слагаме в тази аналогия и
1956 г. когато не само пл. «Св. Неделя» бе преименуван
на пл. «Ленин», а и тоталитарната система навлизаше
дълбоко в структурите на културата и страната. Т. е.
да се говори за черепи и кости, да се търси гробът на Васил
Левски, да се оспорва това търсене и да не прекъсва
и н т е р е с ъ т към проблема не е само исторически,
археологически, или какъвто и да е въпрос, а закономер
ност — видима и обяснима от съответната историческа
дистанция.
В един разговор в печата проф. Васил Гюзелев из
рично подчерта — . «Историята ни е необходима!». В
един абзац, където стана дума за мнението на един наш
учен, че не е необходимо да се търси гроба на Левски,
пак този наш историк не без основание подчерта: «В
никакъв случай не изразявам съгласие с неговото мнение
относно гроба на Васил Левски. Дълг е на историците
и археолозите да го издирят, за да стане този гроб една
от нашите национални светини. Смятам, че в това отно
шение са направени ценни и любопитни проучвания.
Крайно време е някой от изтъкнатите ни учени да на
пише статия, с която да обобщи резултатите от издирвани
ята и те да станат достояние на цялата ни общественост.»,
Едва ли има какво да се прибави към казаното от
този уважаван наш историк. Не е ли парадоксално, че
не на наш учен, а на гръцкия историк проф. П. Мицопулос се падна изключителният шанс да открие гроба на
Самуил в столицата Преспа? Все в тази връзка с проф. Васил
Гюзелев стана дума и за гроба на Калоян, Ще си разреша
още един цитат от разговора, на който присъствувах,
публикуван и в печата, тъй като засяга изключително
важни страни от историческото ни минало:
«Мнението си изразих още по време на самото откри
ване на гроба и пръстена — като член на комисията,
и като директор на Националния исторически музей
през 1977 г. Тогава бе открита изложбата «Изкуство и
133

култура на Средновековна България». Отново избухна
спор за пръстена. Реших го категорично и наредих да
бъде поставен надпис: «Златен пръстен на българския
цар Калоян». Намесиха се от Археологическия институт
и. ,. . Но само Калояновият гроб ли е? Колко други неща
не се дооценяват и не се решават правилно. Ще ви кажа,
че дори е известен гробът на цар Симеон Велики, и гро
бът на княз Борис I. Направено ли е нещо, за да станат
те известни на обществеността. Популяризирани ли са
резултатите от изследванията?»
Далеч съм от мисълта, че само проф. В. Гюзелев мисли
така. Бих могъл да цитирам и редица други изказвания
на не по малко заслужили историци. В случая обаче
става дума за «некропаметта» на една нация и нещо по
вече от нея — почитта към синовете на отечеството. Не
толкова заради миналото, колкого заради днешния и
утрешния ден. Не случайно в началото на тези редове
посочих хронологията в интереса към костите на Васил
Левски и неговото последно убежище.
Както се каза и в уводните думи на този сборник,
ние се опитахме да съберем на едно място всички поважни документи и публикации за гроба на Левски.
Голяма част от тях се публикуват за първи път.
Екипът, осъществил сборника, няма никакво намерение
да налага едно или друго мнение за мястото на гроба.
Заедно с това ние предоставяме на читателите и изсле
дователите една по-обширна, но подбрана библиогра
фия. В нея са събрани всички мнения, без да си присвоя
ваме правото да ги тълкуваме или да акцентираме върху
някои от тях. Нека читателите и проучвателите имат
възможност за поглед от различни гледни точки. И не
само това. Разказвайки спомени за «обесването на Л ев
ски», в някои случаи съвсем искрени, част ог участ
ниците в дискусиите правят съвсем очевидни грешки.
Така е в спомена на Димитър Венедиков, поместен във
в. «Мир» бр, 10892 от 1937 г. След повече от 60 години
от събитието той обърква две екзекуции — тази на Л ев
ски, с обесването на Стоян Вардев—Табаков. При това,
сам твърди, че е присъствувал единствено на обесването
на Стоян Вердев — за другата бесилка «научава», че
е на Апостола. Но не само в това са несъответствията, а и
в самата датировка на двете екзекуции — различни по
време. Той твърди, че Левски е обесен след Стоян Вар-
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дев, което не е вярно. Исторически доказано е, че Стоян
Вардев е обесен на 15 ноември 1 8 7 7 г . На същата дата,
по същия процес при «Шарен мост» (Лъвов мост), до
другата «входна врата» към града увисва на бесилото
Георги Стоицев Абаджиев, а на «Витош сокаги» (бул.
Витоша) Никола Стефанов Чолака. Четвъртият входен
пункт на града — Говеждият пазар близо до Окръжната
палата става лобно място на Киро Геошев, известен
като Киро Селянчето. Твърдейки, че е присъствувал на
една от тези екзекуции през 1 8 7 7 г . Д . Венедиков не би
могъл да бъде «след това» на обесването на Левски, нито
да твърди, че на бесилката на Стоян Вардев е обесен
и Левски, екзекутиран на 6 февруари 1 8 7 3 г . При ек
зекуцията през 1877 г. той е на десет години (не пълни),
така че през 1873 г. би трябвало да е на около шест го
дини — нещо абсурно да се приеме като свидетел. Род
ствениците на Стоян Вардев може би са го заровили в
гробището при Окръжната палата, но то е по-късно. По
този факт се подвеждат и други автори на спомени. Но
дори само тази публикация затваря кръга около проб
лема — заровен ли е Васил Левски в гробището «зад
Окръжната палата». Т. е. библиографията има изклю
чително значение за изясняването на редица въпроси.
Нека читателите и изследователите сами да решат —
кое е невярно, кое заслужава внимание, кое твърдение
е близо до истината. Твърде необосновано е да се придър
жаме към патетичната и незащитена фраза: «Идея, а
не гроб и кости.». По този начин бихме могли да отре
чем цялата материална култура, завещана ни от мина
лите поколения, паметта и въобще — историята. Колкото
и да парадира за т ъ р с е н е н а с м и с ъ л а , тя е
израз на исторически негативизъм и научно безсилие.
Всеки има право на отношение, що се отнася до соб
ствената му позиция, но едно е неоспоримо — историята
е необходима. Не толкова заради вчерашния, а заради
днешния и утрешен ден. Защото, както документират
и самите публикации — истината за гроба на Левски е
необходима на този народ. А е възможно да става и понеобходима — колкото повече се отдалечаваме от датата
на гибелта му. Точно затова считаме, че всички усилия
в това отношение са не само необходими, а и оправдани.
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ЗА ИМЕНАТА НА ТРИТЕ СОФИЙСКИ ЦЪРКВИ
СВ. ПЕТКА (ПАРАСКЕВА)

В пътеписа на пътешественика Стефан Герлах (1578
г.) са упоменати две църкви в София на името на свети
цата Параскева. Това са «СТАРА СВЕТА ПЕТКА»,
на днешната ул. «Цар Калоян» и «СВЕТА ПЕТКА СА
МАРДЖИЙСКА», в днешния подлез пред ЦУМ, на
по-сетнешния бул. «Мария Луиза». В различни години
имената на двете църкви са се споменавали с известни
разлики. Изобилен фактологичен материал за имената
им дават Сборник Народни умотворения, кн. 22—23 —
в статията «Бележки и приписки в Софийските църкви»
от Д. Спространов, отразени и в някои по-сетнешни негови
трудове, а също така П. Динеков в труда си «София през
19. век» (1937 г.) и сборниците от приписки, летописи
и документи «Писахме да се знае» (1984 г.) на В. Начев и
Н. Ферманджиев и «София през Възраждането» на КВъзвъзова и Л. Драголова (1988 г.).
Третата църква в София на името «Св. Параскева»
се изгражда около 1928 г, В «Юбилейна книга на град
София» (1878—1928) тя фигурара като «втора Св. П ара
скева» на ул. «Раковски».
За опростяване задачата с имената на двете по-стари
църкви с името «ПАРАСКЕВА», побългарено на «СВ.
ПЕТКА», ще проследим как са се наричали те до 1900 г.,
т. е. в края на миналия век и особенно как са се назо
вавали до 1873 г. — времето на обесването на Апостола.
В ПРИПИСКИТЕ се срещат следните споменавания
на църквата СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА:
1761 г. м. юни «СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
1768 г.
«СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
1781 г.
«СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
1786 г.
«СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
1802 г. м. юни «СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
1804 г. м. септ. «СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»
1818 г. м. март «СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИСКА»
1826 г. м. юни «СВЕТА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА Х РИ 
СТОВА ПАРАШКЕВА САМАРДЖИИСКА»
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1836 г. м, май «ПАРАСКЕВА САМАРДЖИИСКА»
1 8 3 7 г. м. март «СВЕТА
В ЕЛ И К О М У ЧЕН И Ц А
ПАРАСКЕВА»
1841 г. м. септ. «П РЕП О ДО БН А
ПАРАСКЕВА»
1853 г. м. апр. «СВЕТАЯ ПАРАСКЕВА САМАРДЖ И»
Ц Ъ РКВА ТА като спомоществувател на «Софронието»
(Неделника) на Софрони Врачански:
1856 г.
«СВЕТА ПЕТКА САМ АРДЖ ИИСКА»
КОНДИКА НА СВЕТА ПЕТКА САМ АРДЖ ИИСКА:
1825 г. м. май, с. 1 «СВЕТА ПЕТКА САМ АРД
ЖИИСКА»
1825 г. м. май, е. 2 «СВЕТА ПЕТКА»
1826 г. м. декем. «ХРАМ ХРИСТОВИ В ЕЛ И К О М У 
ЧЕНИ Ц А ПАРАСКЕВА»
1827 г.
«СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИИСКА»
1830 г.
, «СВЕТА ПЕТКА»
1836 г.
«СВЕТА П ЕТКА (ПАРАСКЕВА)»
1860 г.
«СВЕТА ПАРАСКЕВА»
1862 г,
«СВЕТА ПАРАСКЕВА»
1864 г.
«СВЕТА ПАРАСКЕВА»
Разписка приложена към Кондиката:
1871 г. м. април «СВЕТА ПЕТКА»
СПОМЕНАВАНИЯ С Л Е Д О СВ О БО Ж ДЕН И ЕТО
В Кондиката:
1886 г. дек.
«СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИИСКА»
В Протокол и решение на Духовния съвет.
СГОДА, фонд 1156, опис 1, арх. ед. 1.:
1890 г.
«САМАРДЖИЕВА СВЕТА П ЕТК А »
1890 г.'
«СВЕТА ПЕТКА»
В

« Б ъ лгарски

1893 г.

алм анах

за

1893», с. 894:

«СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИИСКА»

ПРИПИСКИ ЗАСЯГАЩИ Ц ЪРКВАТА
НА УЛ. «ЦАР КАЛОЯН»
1819 г. м. апр. «СВЕТА ПЕТКА СТАРА»
1841 г. м. септм. «ПРЕПОДОБНА ПАРАСКЕВА
РА ЗТЕРА Н А Я , СТАРА ГЛАГО ЛЕМИЕ» (Динеков, с. 60)
1853 г. м. март 1856 апр. «СВЕТАЯ ПАРАСКЕВА
РАЗТЕРЕНАТА».
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Прозвището подсказва, че в тези години църквата е
I развалини — вероятно частично. Навярно е пострадала
|Т кърджалийските нападения ок. 1802 г., или по време
[а земетресението през 1818 г.
КОНДИКА НА ЦЪРКВАТА НА
КАЛОЯН»:
1865 г. м. май «СТАРА
СВЕТА
СВЕТА
1866 г.
«СТАРА
1867 г. м. май «СТАРА
СВЕТА
1868 г.
СВЕТА
«СТАРА
1870 г. л. 1 4 - 6 «СТАРА
СВЕТА
1 8 7 0 г. л. 15-а «СТАРА
СВЕТА
1870 г. л. 65-а «СТАРА
СВЕТА
СВЕТА
1870 г. л. 65-6 «СТАРА
В

« Б ъ лга р ски

1893 г.

УЛ. «ЦАР
ПЕТКА»
ПЕТКА»
ПЕТКА»
ПЕТКА»
ПАРАСКЕВА»
ПЕТКА»
ПАРАСКЕВА»
ПЕТКА»

а л м а н а х за

1893.», с. 894:

«СВЕТА

ПЕТКА
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МАЛКА»

ОБОБЩ ЕНИЕ

Нито веднъж църквата на ул. «Цар Калоян» не е
спомената без определението СТАРА, освен през 1893 г.,
след Освобождението, когато е вписана като «СВЕТА
ПЕТКА МАЛКА». Преди това е спомената като СВЕТА
ПАРАСКЕВА РАЗТУРЕНАТА (1853 г. — 1856 г.),] но
през 1841 г. е уточнено — «Разтераная, СТАРА глаголемие». Т. е. тя е точно определена в съзнанието на
софиянци като «Стара».
Второ. Нито веднъж църквата на днешния бул. «Мария
Луиза» не е спомената с определението «Стара». Обик
новено тя е вписвана като СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА. Така е цитирана 12 пъти. Среща се и като
«Параскева», или «преподобна», или «Великомученица
Параскева». На печата от църквата от 1839 г. е «Св.
МУЧ. ПАРАСКЕВА САМАРДЖИИСКА».
При църквата на ул. «Цар Калоян» не се среща нито
едно споменаване само като «СВЕТА ПЕТКА».
При църквата на бул. «Мария Луиза» се срещат н я
колко такива споменавания:
1825 г. — «СВЕТА ПЕТКА»
1830 г. — «СВЕТА ПЕТКА»
1836 г. — «СВЕТА ПЕТКА (ПАРАСКЕВА)»
1871 г. — «СВЕТА ПЕТКА»
1890 г. — «СВЕТА ПЕТКА».
В записката на Минчо х. Недев от 1873 г., годината на
обесването, упоменаването на «СВЕТА ПЕТКА» може
да се отнася единствено до СВЕТА ПЕТКА, ИЛИ ПАРА
ШКЕВА САМАРДЖИЙСКА. Отделен въпрос е, какво
би означавало запалването на свещ в тази църква в памет
ка Левски.
След завършването на новия храм «Св. Параскева,»
на ул. «Раковски» през 1828 г., вече през 1956 година,
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шгато Хр. Гяуров прави своята анкета се появява и за
:<Св. Параскева Самарджийска» определението «стара»,
по-точно «старата» — но вън от кавичките на наимено
ванието. Объркване в това отношение не би могло да
има. Както споменах, за «стара» Св. Петка—Самард
жийска се говори изключително след построяването на
най-новата й съименница — на ул. «Раковски». Едва
тогава тя става «старата църква» — «Св. Петка», или
«Св. Параскева». Това е видно от известната Заповед
№ 65 от 23 април 1956 г. на директора на Арх. институт
и музей.
Цитирам дословно:
«Предвид на срочното оформяне на булеварда в цен
търа на София, необходимо е да се направят разкопки и
проучвания на старата църква Св. Параскева. За целта
Институтът разполага, с една сума от 8000 лв. Възлагам
на мл. научен сътрудник Ст. Михайлов да ръководи
разкопките и проучванията, а на мл. научен сътрудник
арх. Сава Бобчев да бъде в негова помощ като извършва
архитектурно заснемане и др. технически работи, свър
зани с разкопките.»
Академик:

(п)

Кр. Миятев

Текстът едва ли се нуждае от коментар. Изяснено е,
че църквата се намира «на булеварда» («Мария Луиза»)
и че е в старшинство в случая към «Св. Параскева» за
вършена през 1928 г. А че става дума именно за «Самарджийската църква» личи от печата, на който ясно *е из
писано: «Св. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА САМАРДЖИИСКА». Нещо повече — върху печата, който
публикуваме, личи името на свещ. Христо Николов,
т. н. Поп Такия, зарегистриран с личния му подпис.
Настоящето изясняване на имената на трите софийски
църкви е от голямо значение. То третира имената както
в дълбочината на времето, така и промените във всяко
от тях. Светицата е една и съща, но вариантите са точно
определени. Те почиват на фактология, която при добро
съвестно ползуване, не може да бъде объркана.

!
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