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Гробът
на Васил
Левски

Ако ме обеся! поне ще ми
остане гроба в България
и всякой ще го знай
В. Левски

ИРЕД ИСЛ ОВ И Е
Почти веднага след появяването на първото издание
«а „Последните мигове и гробът на Васил Левски“
през 1985 година ръководството на Комитета за кул
тура и нредоедателството на БАН възложиха на Ар
хеологическия институт с музей (АИМ) да я обсъди
д я л о с т и о и да изрази своето научно становище. Об
съждането бе възложено на Секцията по средновеков«а археология и се състои на 14 септември 1985 г. На
3. октомври решението на Средновековната секция е
бия© одобрено на заседание на Научния съвет на АИМ.
Преценявайки материалите от Средновековната
секция и институтския Научен съвет, ръководството на
Българската академия на науките сметна, че трябва
да се организира ново обсъждане — този път в БАН
«@д ръководството на зам..-председателя академик НИ
КОЛАЙ ТОДОРОВ. То се състоя на 10, 12 и 27 фев
руари 1986 г. при участието на група специалисти —
ш м о н щ ш и на АИМ, включително преките участжици в разкопките през 1956 г. в „Св. Петка Самардлеижека“ — археолозите Стамен Михайлов и Георги
Джингов, Аз бях поканен да участвувам заедно с под
браните от мене специалисти — художника Михаил
Еенчев, научния сътрудник ври Националния институт

за паметници на културата (НИПК) и ръководител на
реставрацията на църквата „Св. Петка Самарджийска“
арх. Никола Мушанов; декана на Геодезичния факул
тет при ВИАС проф. инж. Георги Колев и медицинския
експерт д-р Спас Спасов-Разбойников.
Едно голямо (и щастливо) събитие предшествуваше тридневните обсъждания в БАН — намирането на
тридесет и седем от „загубените“ снимки на скелетните
находки, разкрити през 1956 г. в църквата „Св. Петка
Самарджийска“. Между тях бяха снимките на скелет
№ 95, за който тогава още възниква спор, че е на Левски.
На кого трябва да се благодари за това откритие —
дали на щастливата случайност, или на ревностното
желание на акад. Николай Тодоров да се използуват
всички възможности за привеждане в известност на
изчезналата документация — по това по-нататък отно
во ще поговорим; по-важното е, че оттук нататък се
създадоха нови, неочаквани възможности за научнр
осветляване на всички по-значителни факти и обстоя
телства, свързани с разкопките през 1956 г., и по-спе
циално за датирането на многооспорвания скелет № 95.
Тридневното обсъждане в Президиума на БАН,
документирано едновременно в три тома стенограми и
магнетофонен запис, макар да не завърши с общо ста
новище, изясни много, и то съществени моменти от
разкопките през 1956 г., създаде нови и широки въз
можности за изясняването на истината около гроба
на Апостола на свободата Васил Левски. Първото из
дание на тази книга бе написано при наличието само
на една снимка— публикуваната през 1961 г. от проф.
Михайлов снимка на скелет № 95. Тогава разполагах
с няколко публикации на проф. Ст. Михайлов, сега ма
териалите с а м о от обсъждането в БАН възлизат на
770 машинописни страници. Новите материали, които
потвърдиха направените в първото издание на тази
книга изводи за гроба на Васил Левски, н а л а г а т
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преосветляването на нещата чрез настоящото основно
преработено и допълнено издание, в което ще бъдат
публикувани както нови данни за разкопките през
1956 г., така и голяма част от новонамерените снимки.
ОТ АВТОРА
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Част първа
ВСТЪПИТЕЛНА

Глава

първа

СТРАННИЯТ СКЕЛЕТ И СПОРОВЕТЕ
ОКОЛО НЕГО
Апостолът на свободата Васил Левски е обесен,
както е известно, на 18 февруари 1873 г. (нов стил) в
София, на мястото, където се въздига сега неговият
паметник. Обесването е станало публично, погребва
нето му — също и въпреки това нито гробът, нито ко
стите му са могли да бъдат открити, когато е било
решено да бъдат положени в основите на строящия се
паметник. Оттогава възникват и споровете за неговия
гроб. По време на юбилейните годишнини спорът за
гроба на В. Левски ту се разпалвал, ту е утихвал, докато през 1956 г. отново се подема във връзка с напра
вените спасителни разкопки в малката софийска църква
„Света Петка Самарджийска“ (снимка А).
Нарекохме разкопките „спасителни“, защото съ
гласно разпореждане на Министерския съвет от 7 май
1956 г. тя е трябвало да се събори с оглед на преус
тройството на центъра на София „до нивото на улич
ното платно“. За почването на разкопките директорът
на Археологическия институт с музей издава заповед
№ 65 от 23 април 1956 г., която гласи:
„Предвид на срочното оформяване на булеварда в
центъра на София необходимо е да се направят раз
копки и проучвания на старата църква „Св. Параске
ва“. За целта Институтът разполага с една сума от
8000 лева. Възлагам на младшия научен сътрудник
Стамен Михайлов да ръководи разкопките и проучва
нията, а на мл. научен сътрудник арх. Сава Бобчев да
бъде в негова помощ, като извърши АРХИТЕКТУР-
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НОТО ЗАСНЕМАНЕ и други технически работи, свър
зани е разкопките.
(подписал) Акад. Кр. Мпятев“
Разкопките започват на 8 май, а на 17 май на
първа страница на в. „Труд“ се появява статия, оза
главена: „Проучвания около църквицата „Св. Параске
ва“ в центъра. Ще се открият ли костите на Васил
Левски“. Статията е редакционна (няма подпис) н в
нея се разказва как подир обесването на Левски, „за
да не се гаврят поробителите с костите му, честни бъл
гари разкопали гроба и тайно го пренесли другаде. . .
и сега се разправя, че костите на великия Апостол,
тъй като бил дякон, са пренесени в малката църквица
„Св. Параскева“ („Св. Петка Самарджийска“), нами
раща се в центъра на София . . . Тия дни (продължава
по-нататък статията) ще започне разкопаването на са
мия под (на църквата) до основите и там именно — -в
западната част, където е било преддверието, или пък
в източната, където е и сега олтарът, се предполага,
ЧЕ СА ЗАКОПАНИ КОСТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВ
СКИ“.
И така: предупредени са и гражданите на София,
предизвестен е и екипът, натоварен с разкопките, че съ
ществува възможност в преддверието на църквата или
в олтара да бъдат намерени костите, т. е. скелетът, на
Левски. И наистина. На 30 май 1956 г. археолозите по
падат на скелет в олтара, разположен отляво на пре
стола. (Виж фиг. № 1 — снимка на скелет № 95, на
правена на 31 май 1956 г.)
Намирането на тази находка, вписана в Дневника
на разкопките под № 95, съвпада не само с писаното
на 17 май във в. „Труд“, но н с една публикация във
в. „Мир“ от 1937 г.:, в която се твърди, че обесеният
ирез февруари 1873 г. В. Левски е бил изровен от гро
бищата и препогребан в църквата „Св. Петка Самар
джийска“ на бул. „Мария Луиза“ № 2 (сега бул.
„Георги Димитров“ №2) и „че този подвиг е бил извър
шен от Христо Хамбарков, с прозвището Гъската, който
бил във връзка с членовете на Софийския революцио
нен комитет“. (Виж в. „Мир“, бр. 10987 от 6. III. 1937 г.,
„Де са костите на Левски“ от Никола Станиев.)
Ръководителите на разкопките в църквата „Св. Пет
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ка“ — археологът? Михайлов и архитект Бобчев — не
са знаели за публикацията във, в. „Мир“, но тя, е била
известна ма професора от Духовната академия Христо
Гяуров, който е един от първите, дошли на 30, а след
това и на 31 май, да видят интересната находка заедно
с една втора, също много загадъчна — скелет без гла
ва, разкрит в южната половина на олтара и вписа» в
Дневника на разкопките под инв. № 79. Той, проф.
Гяуров, е. и първият, който съобщава на ръководителя
на разкопките Стамен Михайлов, че е попаднал на
гроба на В. Левски, и му връчва да прочете един сви
тък от събрани- спомени и показания на стари софийски
жители, в подкрепа на твърдението, че Левски е пре
погребан в църквата „Св. Петка Самарджийска“.
Доводите на проф. Гяуров не убеждават археолога
Михайлов, че се е натъкнал на отколе търсения гроб
на Левски. Не го убеждава и поразителното съвпаде
ние между писаното във в. „Труд“ за очакваното раз
криване на този гроб в олтара на „Св. Петка Самарджийска“ и действително намерения на 30' май скелет
№ 95 със „забити“ в олтарната основа долни крайни
ци. Археологът обявява, че те са „затиснати“ от ос
новите на олтарния зид, и тълкува това като необоримо:
доказателство, че скелетът е сварен от строежа на:
църквата, издигната на това място в края н.а XIV век,
и следователно не е възможно той да е на Левски.
Проф. Гяуров не се съгласява с доводите на Михай
лов и веднага започва да попълва и опреснява своя
та анкета с нови показания и спомени за времето, на
чина и обстоятелствата, при които тялото на Левски
е било отвлечено и препогребано в олтара на църква
та „Св. „Петка Самарджийска“.
Проф. Гяуров подновява своята анкета на 11 юни,
на 18 юли 1956 г. тя е вече завършена, а на 31 юли,
точно два месеца след разкриването на скелет № 95 в
северната половина на олтара на църквата „Св. Пет
ка“, той написва обширна статия, в която обобщава
резултатите от анкетата. Препис от нея заедно с всич
ки материали от анкетата своевременно са били пре
дадени в Института „Ботев—Левски“, оглавява» по
това време от известния биограф на Апостола Ива»
Унджиев.
(Анкетата е озаглавена: „Ръкописни документи за
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гроба на Васил Левски, събрани от проф. Христо Ни
колов Гяуров и предаден в Института „Христо Ботев н
Васил Левски“ при БАН, София, юни—юли 1956 год“)
Циклостилни копия от този труд и от своята ста
тия Гяуров връчва и в Археологическия институт при
БАН, и на различни други институции и лица, все с
едно и също предложение: костите, намерени в ол
тара на църквата „Св. Петка Самарджийска“, „ДА
БЪДАТ ИЗСЛЕДВАНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ И ОТ
УЧАСТВУВАЩИ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОП
КИ, ЗА ДА СЕ УСТАНОВИ КОИ ОТ ТЯХ СА КО
СТИ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА“. (Тук и на
всякъде другаде в текста подчертаванията и удебеленията са мои — Н. Хайтов.)
Статията на проф. Хр. Гяуров излиза в кн. 2 от
1959 г. на списание „Духовна култура“ все със същия
призив — да бъдат изследвани костите от „Св, Петка
Самарджийска“, и все със същия резултат — пълно,
от никого ненарушаване мълчание.
По-нататък ще се опитаме да отгатнем защо е
това необяснимо спокойствие — макар тази дума да
не е най-точната, а сега да видим какво още се случ
ва. През 1961 г. се появява научната публикация на
проф. Стамен Михайлов върху разкопките в „Св. Петка
Самарджийска“. В нея за становището на проф. Гяу
ров — че скелетът, намерен в северната половина на
олтара, може да е на В. Левски — е казано само, че
въпросното предположение „противоречи на археоло
гическите данни и не почива на научна основа“. (Виж
Ст. Михайлов „Църквата „Св. Петка Самарджийска“
в София, Изследвания в памет на Карел Шкорпил,
БАН, АИМ, София, 1961 г. Ще наричаме тази статия
оттук нататък „Публикацията от 1961 г.“)
През 1966 г. проф. Гяуров умира и около костите
и гроба на Апостола настъпва затишие чак до 1979 г.,
когато в кн. 11 на сп. „София“ се появява обширна
статия с предизвикателното заглавие „КЪДЕ Е ГРО
БЪТ НА ЛЕВСКИ“. В нея двамата автори — арх.
Сава Бобчов и Едуард Балтаджиян — възкресяват ста
новището на проф. Гяуров, че гробът на Левски е в
олтара на църквата „Св. Петка“, и го допълват с нови,
в това число и археологически доводи.
Тежест на тази публикация придава между дру

гото и фактът, че арх. Бобчев участвува в разкопките
на „Св. Петка Самарджийска“ като помощник на ар
хеолога Стамен Михайлов и е един от малкото оче
видци при откриването на скелета „на Левски“ в се
верната половина на олтара.
Почти едновременно със статията на Бобчев и
Балтаджиян във в. „Пулс“ излиза — все в подкрепа
на Гяуров — страстно написана статия от юриста Ни
кола Гайдаров, историка Христо Йонков и художника
Жечко Попов (в. „Пулс“, 18. XII. 1979 г.). Така се
подема поредната фаза на стогодишния спор за ко
стите и гроба на Васил Левски.
Проф. Михайлов отговаря на Бобчев — Балтаджиян
също в сп. „София“ (кн. 3/80 г.). Отговаря им и с
писмено обяснение до Радио София от 28. II. 1980 г.
По-късно той участвува и в документалния филм „Ле
генда за Левски“ на режисьора Юри Жиров, показан
по телевизията на 16 юли 1980 г., където упорито от
стоява своята позиция, че скелетът, разкрит по време
на разкопките през май—юни 1956 г. в северната по
ловина на олтара на църквата „Св. Петка“, е женски
и е по-стар от църквата. Вместо обаче спорът да при
ключи, през 1981 г. той се разпалва с неочаквана сила
и така нашумява, че в. „Работническо дело“ пред
приема много навременната инициатива да събере спо
рещите около „кръглата маса“. Това става на 10. И.
1981 г. Разговорът (ако се съди по стенограмата) про
тича оживено, на места — бурно; изясняват се някои
въпроси, но позициите по основното — гроба на Лев
ски — не се доближават нито на милиметър.
Веднага след „кръглата маса“ публицистът Ге
орги Тахов излиза във в. „Пулс“ с две статии (от 11
февруари и от 10 март 1981 г.) с нови доказателства
и доводи, че гробът на Левски е в олтара на църк
вата „Св. Петка Самарджийска“. По същото време в
спора се включва със статия в подкрепа на Бобчев
още един участник в разкопките през 1956 г. — скулп
торът Димитър Бучински, комуто е било възложено
да разкрива старите стенописи в църквата „Св. Петка
Самарджийска“. Проф. Михайлов отговаря иа Гахоз
и Бучински, също във в. „Пулс“ (броя от 21. IV.
1981 г.), а по-късно и с едно непубликувано писмо до
главния редактор на вестника от 3 юни 1981 г., но
2. Н. Хайтов, т. Ш
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вместо да се изясни, спорът се повече затяга. Появя
ва се нова серия от статии (все във в. „Пулс“ между
28: април и 19 май 1981 г.) и вее в подкрепа на ста
новището, че гробът на Левски е в олтара на „Св.
Петка“.
На 3, VI. 1981 г. дискусията във- в. „Пулс“ при
ключва с редакционна бележка, в която се настоява
да се издирят костите, да се извърши върху тях ан
тропологическа експертиза, а междувременно на въз
становената църква „Св. Петка Самарджийска“ да се
постави надпис:
НА ТОВА МЯСТО. СПОРЕД НАРОДНАТА
ПАМЕТ, Е ПОГРЕБАН АПОСТОЛЪТ
НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Минават нови шест месеца от статията във
в. „Пулс“ без видими последствия, а в началото на
следващата, 1982 г. словесната битка: отново се подема»
този път на страниците на в. „Литературен фронт“»
който обнародва серия от интервюта и статии, свър
зани с гроба и костите на В. Левски,, от Петър Димков, Цанко Живков, Георги Тахов и Никола Гайдаров»
Заедно със статията на Гайдаров, позовавайки ее на
неговите доводи, на 15. VII, 1982 г, вестникът публи
кува и редакционна бележка, в която се установява
„ неп ростителното нехайство с костите, намерен» в
олтара на църквата „Св. Петка Самарджийска“, и ее
предлага „възможностите, разкрити по време на спора,
да бъдат доведени до своя логически завършек“.
За съжалеше, и заключителните благопожелания
на в. „Литературен фронт“ с нищо не променят не
щата. Това е причина за нова гневна бележка в „Пулс“
о® Г. Тахов, последвана от публикация на Цанко Жив
ков- в „Литературен фронт“. Всъщност е тези две ста
тии дискусията секва, без нито спорните, кости от ол
тара: на църквата: „Св, Петка Самарджийска“ да
бъдат намерени, нито прелирдйта за гроба на Левски
Ш е разрешена. Въпреки, че по, тоя спор в печата
между 1979 и 1983 г. са публикувани около 25 ста
тии, интервюта и бележки само от противната на
проф, Стамен Михайлов страна! Означава ли това-,
че цялата тази дискусия е била: празно губене на вре

ме? Вярно е обратното — че благодарение на нея проф.
Михайлов е бил предизвикан да добави към пър
вата си публикация за църквата „Св. Петка Самарджийска“ от 4961 г. още три отпечатани статии плюс
две непубликувани -(една за Радио София, друга за
в. „Литературен фронт“), две изказвания — едното на
„кръглата маса“ във в. „Работническо дело“, друго
то — във филма „Легенда за Левски“, и едно писмо
до главния редактор на в. „Пулс“. По този начин в
общо осем публични изяви той доизяснява археоло
гическите факти, на които се позовава; те получават
многостранно осветление и се създава отлична въз
можност разговорът да продължи с много по-подеми
изгледи да се стигне до пълната истина.
Тук се сблъскваме с въпроса:
има ли смисъл от нови
спорове за гроба и костите
«а Васил Левски,
след като последният от тях завърши, образно каза
ло, едно към едно, и въпросът за припознаването на
злополучния скелет, намерен в северната половина на
олтара на пърквата „Св. Петка Самарджийска“, оста
ва висящ?
Някои автори, сред тях е и биографът на Левски —
покойният Иван Унджиев, — макар и не във връзка със
опора от 4979—1982 година, изразиха открито съмне
ние, че гробът може да бъде намерен. Изработи се
дори нещо като философия на примирението, според
която Левски си можел и без гроб, след като него
вият образ бил в сърцето на всеки българин.
„Времето е заличило всички следи и много съмни
телно е дали гробът му ще бъде въобще открит ня
кога. За безсмъртния дух на великия Апостол обаче
това обстоятелство няма значение“ — пише Ив. Ун
джиев в биографията на Левски от 1947 г., стр. 1084.
Редно е да се^ попитаме: ако откриването на гро
ба на един от най-великите българи няма значение,
защо от сто години насам този гроб непрестанно за
нимава умовете и сърцата на хората, защо непрестан
но се търси и не се забелязват никакви признаци ин
тересът към откриването му да е спаднал?

Този интерес се проявява още веднага след осво
бождението на България от османското владичество,
коглто през 1878 г. се подема инициативата да се въз
дигне паметник за увековечаване паметта на обесения
Ипоил Левски. В писмото на Софийския градски съ
вет от 15. II. 1879 г., писано по този повод, четем:
„Един път за всякога Левский е вече успял да съгра
ди великолепен паметник в нашите сърца и души, но
за памят на потомството тук при нас се предприе въз
дигането, за слава негова, памятник край гр. София,
до Орханийското шосе, тъкмо на това място, гдето на
въже биде повесен и гдето ще се пренесът от гро
бищата както костите негови, така и главата на известний юнак и войвода Георгий Бенковски.“
„За памят на потомството“, „за слава негова“! —
ето за това са били търсени и ще продължават да се
дирят костите и гробът на Левски. Не защото е нужно
това на безсмъртния му дух, а защото е насъщна по
требност за нас, живите, както и за онези, които ще
дойдат след нас. Независимо, а може би и тъкмо за
това, че той е в нашите сърца. Та нима онези, на
които сме вече изградили гробове, гробници и мавзо
леи, не са били в нашите сърца? Вярно е обрат
ното — хилядолетният опит на човечеството го е до
казал, — че когато една забележителна личност
проникне в човешките сърца, тогава се появява и съ
щинската необходимост от материализиране на нейно
то присъствие в битието на народа с гробове, гроб
ници и мавзолеи, в коите се овеществяват и увекове
чават нашите чувства на обич и преклонение към тях.
Ако се установи къде е гробът на Левски, ще мо
жем да прибавим към националните светини, които
имаме, още една, може би най-дълго търсената и наймного очакваната. Ще се изпълни тогава и желанието
на Апостола да има гроб, всъщност последното негово
желание, изразено пред Николчо Цвятков, с когото е
бил заловен в Къкрина. По пътя към София Левски
му казва: „Ако ме обесят, поне ще ми остане гроба
в България и всякой ще го знай, а ако ме пратят на
заточение, ще ми изгният костите на далеко.“
През живота си Левски никога не е искал нищо
за себе си. Това е единственото, което пожелава в
навечерието на своята гибел! Дори само то е напълно
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достатъчно на онези, които разбират смисъла на тра
гичните му думи, да продължават търсенето и да не
спират, докато не се изпълни заветът „всякой“ да
знае неговия гроб.
Друга, също много важна причина да се търси
гробът на Левски, е насъщната историческа необходи
мост да се отговори на въпроса дали тленните му
останки са били оставени да изгният в гробищата за
престъпници в София, или са се намерили сърцати
българи да го отвлекат оттам и да го препогребат на
почетно място.
Твърди се от мнозина, че по време на обесването
на Апостола софийските българи били завладени от
такъв неописуем страх, че никой не е дори могъл да
помисли за препогребването му на друго място.
Извънредно важно е след това доста силно обви
нение да се установи наистина ли сред хилядите бъл
гари в София не са се намерили неколцина по-малко
изплашени, които да измъкнат Левски от Позорното
гробище. Ако не са се намерили — нека заслужено
се срамуваме и заслужено ни боли, но ако истината е
друга, защо да се обременяваме ние, а и поколенията
след нас с една несъществуваща вина?
Досегашните неуспехи по издирване гроба на
В. Левски са причина и за още едно твърде силно об
винение към българския народ, което гласи: „Обстоя
телството, че гробът на Апостола остана неизвестен,
не може да се обясни само с условията на робската
действителност, нито със събитията, които погълнаха
вниманието ни след Освобождението. Значителен дял
на вина се пада и на слабото историческо чувство на
народа, което при продължителността на робската не
воля обаче не би могло да бъде по-друго.“ (Ив. Укджиев, „Васил Левски“, София, 1947 г., стр. 1076.)
Че има за какво да бъде упрекнато чувството зз
историзъм у българина — има, но не съм никак си
гурен, че най-подходящият за това повод са неуспе
хите ни във връзка с гроба на Левски. Ами ако се
окаже, че той не е бил открит досега не по вина на
българина, когото обвиняваме?
Въпросът не е маловажен. Цялостното обвинение
към българина в липса на историзъм трябва да бъде
осветлено и ако се наложи — поправено, а дотогава
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затихващият и винаги отново разпалващ се интерес
към гроба на Левски ще вълнува душата на бълга
рина, докато истината не бъде докрай издирена1, не
зависимо дали тя ще ни възрадва, или огорчи. И в
единия, и в другия случай тя заслужава да бъде тър
сена и намерена — с всички сили и всички средства.
Кой има правото да участвува в търсенето
на истината за гроба на Васил Левски?
Възниквал е вече веднъж такъв въпрос: писано е
в едно писмо на АИМ при БАН, за което ще стане
дума по-нататък, че Секцията по средновековна ар
хеология е „единственият компетентен орган, който може
да се произнесе по обективността на археологическите
заключения“, т. е. по въпроса дали гробът на Левски е
в олтара на „Св. Петка Самарджийска“, или не е.
Никой не отрича, че в един с преобладаващи ар
хеологически елементи спор становището на Археоло
гическия институт може да има решаващо значение.
Но там е работата, че през цялото време на много
годишната дискусия за гроба на Левски Среднове
ковната секция при АИМ пазеше гробно мълчание и
не излезе с публично становище, нито пък изрази от
ношение към съдбата на явно загубените кости! Няма
и никакво указание колко още може да продължи
това мълчание, затова настъпило е време гробът на
В. Левски да се търси с всички възможни средства,
от всеки, който може с нещо да допринесе за осветля*
ването на този вълнуващ всеки българин въпрос.
Видяхме, че Секцията по средновековна археоло
гия (ССА при АИМ) не е на това мнение, че тя се до
могва до правото па „вето“ по всички археологически
въпроси. Това становище на ССА при АИМ бе потвър
дено и на обсъждането на първото издание ш книгата
ми за гроба на Левски през септемви 1985 г., когато
бях квалифициран като опасен „представител на широк
кръг от дилетанти, които се месят в работата н» спе
циалистите археолози“.
Ще кажа по този повод, че ако белег за дилетантщина е липсата на диплом за съответната специал
ност, тогава не само аз, но и моят основен опонент,
проф. Михайлов, следва да бъде наречен „дилетант“
поради факта, че той е завършил история на изку
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ствата. Освен това изобщо «е е уместно да се говори
за дилетантщина в случаите, когато един публицист
се заеме с изследването на който и да било „специа
лен“ въпрос, след като има неограничената възмож
ност да се ползува от консултациите, експертизите и
пр. на целия спектър от специалисти в нашата страна
и въобще от всеоръжието на съвременната наука. Ко
гато един публицист решава да пише за качеството
на бензина, произвеждан от „Нефтохим“, той може
да си послужи с химически анализи, но в никакъв слу
чай не е задължен да ги направи сам. Точно по съ
щия начин, когато един археолог иска да научи въз
растта, расата, пола и пр. на един скелет, той го пре
дава в ръцете на антрополозите. Ако би искал да
установи възрастта на самото погребение, ще при
бегне до консултацията на радиолозите. Ако се инте
ресува от намерените животински кости, той ще се
възползува от знанията на ветеринарните лекари; ако
иска да узнае какъв цвят е била изгнилата дреха на
покойника, ще предаде проби от пръстта под скелета
в лабораторията на химиците -и т. н.
(Така химичната Веселина Инкова установи, че на
мереният в един търновски гроб „пръстен на Калоян“
е всъщност на цар Калоян — нещо, което археолозите
начело с ироф. Стамен Михайлов, упорито отричаха.)
На всичко отгоре, в нашия случай с гроба на Лев
ски проблемът за датирането на спорния скелет № 95
се свежда в крайна сметка до един, и то елементарен
проблем: ДАЛИ ДОЛНИТЕ ^КРАЙНИЦИ НА СКЕ
ЛЕТ № 95 са били разкрити „ПОД“ апсидната основа
на църквата „Св. Петка Самарджийска“, или „ВЪВ“
нея. Това съвсем не е археологически или само архео
логически, а един АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЕН И
ГЕОДЕЗИЧЕН ВЪПРОС, защото решаването му е
свързано с устройството на апсидната основа.
Освен това при едно издирване, свързано с чест
та и интересите на един народ, каквото е изследва
нето на гроба на В. Левски, не може да има ограничения
в „.процедурите“, нито пък една научна институция може
да се домогва към обсебване на всички свързани с ней
ното ведомство истини. Истината — независимо откъде,
кога и през чия глава би могла да дойде — може да е
само добре дошла! — Стига да е истина!

Глава втора
ПРЕДИШНИ ОПИТИ ЗА ИЗДИРВАНЕ
ГРОБА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Преди да преминем към доводите „за“ и „против“
становището, че В. Левски е препогребан в църквата
„Св. Петка Самарджийска“, да се запознаем с опи
тите за издирването иа неговия гроб.
За първия от тези опити научаваме от доклада
на главния агент на Славянското благотворително об
щество в София П. В. Алабин до Петербургското бла
готворително общество, с дата 28 октомври 1878 го
дина.
.. За Левски и Бенковски — четем в този до
кумент — е взето решение да се въздигне паметник по
приложения план. Понастоящем продължава завърш
ването на този паметник. Той се издига на мястото,
където е обесен Левски — при влизането в града до Орханийското шосе. Под този паметник от бял камък и
гранит ще се положат останките на Левски, които ще
бъдат пренесени от ПОЗОРНИТЕ ГРОБИЩА, КЪДЕ
ТО Е БИЛ ЗАРОВЕН. Главата на Бенковски, пре
дадена на земята в православните гробища, ще бъде
пренесена под същия паметник. Първата лепта за из
граждането на този паметник аз внесох от името на
Славянското благотворително общество в размер на
567 франка в това число — изпратените от Петербург
78 франка . . .
П. В. Алабин“
За няколко неща от особена важност става дума
в този доклад: първо — че изграждането на памет
ника „продължава“ (започнат е бил през август
1878 г.). Научаваме где е мястото на паметника, т. е.
где е бил обесен Левски, и освен това — за намерение
то да се положат под него останките на Апостола и
главата на Бенковски. И, второ: въпреки че изграж
дането на паметника е било вече започнало, КОСТИ
ПОД НЕГО НЕ СА БИЛИ ПОЛОЖЕНИ.
В доклада на П. В. Алабин се документира още и
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многозначителният факт, че ОСТАНКИТЕ НА ЛЕВ
СКИ СА БИЛИ ЗАРОВЕНИ В ПОЗОРНИТЕ ГРО
БИЩА. Към този факт по-нататък отново ще привле
чем вниманието на читателя, а сега да продължим с
паметника. От едно писмо на Софийския градски съ
вет до общинските съвети под № 93 от 15 февруари
1879 г. се вижда, че събирането на волни пожертву
вания за паметника на „най-деятелний и самоутвърженнй патриот, неуморим поборник за политическото
възрождение на българите, Священо диякон Игнатия
Левский“ продължава. Тъкмо в това писмо намираме
и обещанието, че в него ще се пренесат от гробищата
„както костите негови, така и главата на известний
юнак и войвода Георгий Бенковский . Гова отново по
твърждава, че при захващането на паметника през
1878 г. кости в основите му не са полагани!
Сериозен тласък получава работата с изгражда
нето на паметника през 1884 г., когато се образува и
нова комисия под председателството на члена на Со
фийския революционен комитет, съратник на Левски —
Христо П. Ковачев. В едно от първите заседания на
комисията се решава да се измести паметникът от мя
стото, където е бил започнат, за да се вижда отда
лече, и отново се постановява да се положат в осно
вите’ му костите на Левски. Решението се повтаря и
в протокола на комисията от 27. II. 1885 г., а и в по
становлението на същата под № 5 от 23 юли 1885 г.
„Тъй като (четем в това постановление) народнии
българский поборник, покойния' Левский, на когото
настоящата комисия е натоварена да въздигне памятник, е бил тука в София мъченически обесен и него
вите драгоценни кости са погребани там на близо до
местото на обесването му, то за това Г-н Ковачев
мисли, че е много хубаво и своевременно да се изва
дят по подобающия начин священиите останки на зна
менития 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. Коцов и Георги Ана
стасов знаяли мястото, гдето се намира гроба, който
съдържа в себе си священий прах на храбрий наш бо
рец Левский, защото те са присъствовали при погре
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бението 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 ся знае от спомена
тите Г. Г. — само местността, гдето се намира, то за
това ще трябва да се откопаят няколко гробове, за
да може да се намерят костите на починалия герой,
които се познават по следующите знакове: 1) костта
от главата на Левский зад дясното ухо е разрушена от
куршум, който го е пробил в време на нещастното
негово хващане от турските власти, и 2) на горната
челюст от страна има един преден зъб на половин
счупен. По тия знакове, каза Г. Ковачев, много лесно
може да се намерят костите на Левский.“
Комисията приема предложението на Хр. Ковачев
и се разрешава да се похарчи необходимата за изпъл
нението на постановлението сума.
В току-що цитирания документ не се назовават
гробищата, където е погребан Левски, както е в до
клада на П. В. Алабин, а се споменава, че той е по
гребан „наблизо до мястото на обесването му“, но че
става дума именно за Позорните гробища, можем да
съдим от следния факт: според Хр. Ковачев е тряб
вало да се „ОТКОПАЯТ НЯКОЛКО ГРОБОВЕ“, за
да може да се намерят костите на починалия герой.
Това може да означава само едно: че на гроба на Лев
ски не е имало обичайния за едно редовно погребение
кръст, сигурен белег, че то не е извършено в редов
ните, а в Позорните гробища.
Любопитна подробност в постановлението от 23
юли '1885 г. са указанията за белезите, по които могат
да бъдат разпознати костите на Левски — друг въ
прос е колко са надеждни те. Най-важно в постанов
лението е обаче удостоверяването на факта, че до
23 юли 1885 г., когато са били положени основите на
паметника на сегашното му място, костите на Апосто
ла не са били открити, инак нямаше да се говори за
тях в протокола на Комисията като за бъдеща за
дача. Не е за вярване да са били търсени след това,
като се знае, че на 6 септември (стар стил) става съе
динението между Княжество България и Източна Ру
мелия, а на 2 ноември започва избухналата по този
повод Сръбско-българска война.
За доизграждане на паметника Народното събра
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ние през 1888 г. отпуща сумата 20 000 лева. Седем го
дини по-късно, на 22. X. 1895 г., е извършено търже
ственото му откриване с реч на Стоян Заимов. В нея
за костите на Апостола нищо не се споменава — което
е невъзможно, ако те са били открити и положени в
основите на паметника.
Още едно допълнително указание, че костите не
са били намерени, е и фактът, че в сметките за израз
ходваните за паметника суми, където са отбелязани
дори най-незначителните разходи, никъде няма каквито и да било разноски по разкриване на гроба, въ
преки че необходимите за това средства са били пред
видени.
(В запазената и до днес в Софийския градски и
окръжен архив ведомост от 1884/1886 г. за приходите
и разходите по направата на паметника, където са от
белязани всички разноски, включително и дребни пера
от по 2 лева за купуване на 4 броя „празни газови
тенекета“ — разход за изравяне и пренасяне на кости
няма. (Виж СГОДА, ф. № 1-К, оп, № 3, арх. ед. № 175*
л. 3.) Това е още едно указание, че до полагане на
кости изобщо не се е стигнало.
След дълго затишие интересът към гроба на Лев
ски отново ее разпалва през 1937 г., когато се е праз
нувала стогодишнината от раждането на Апостола.
В печата се появяват голям брой статии, спомени и
разкази на очевидци, съвременници и др., в това чиело и писмото на Никола Станчев, публикувано във
в. „Мир“ от 6 март 1937 г., със спомена на Мария
поп Павлова, за което стана вече дума, че Левски е
бил препогребан в олтара на църквата „Св. Петка Самарджийска“.
Въпреки напълно достъпната възможност твърде
нието на Мария поп Павлова да бъде проверено —
потребни са били само няколко надници, — то е оста
вено без внимание дори от онези, които искрено са
искали костите да бъдат открити. А че такива енту
сиасти е имало, за това говорят възникналите по туй
време няколко общоградски комитети и „комисии“ по
откриване гроба на Левски. Само че те търсят нався
къде другаде, но не и в олтара на църквата „Света
Петка Самарджийска“.
При павирането на ул. „Бъкстон“ например (сега
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бул. „Ген. Христо Михайлов“), която е трябвало да
премине през гробището край бившата Сметна палата
(до Министерство на земеделието), нарочна комисия
търси между извадените останки и скелета на Левски,
но гробът му и след тези енергични, макар и самодей
ни опити остава все така неизвестен.
Дотук всички начинания са граждански, частни
и нито едно държавно учреждение, научна или друга
институция не се включва в инициативата. За пръв
път срещаме това през 1938 г. От един протокол с
дата 11 юли 1938 г. научаваме, че по заповед на От
делението за военни музеи и паметници е назначена
деветчленна комисия, на която е възложно да се за
познае „със събраните досега сведения по издирване
гроба и костите на Апостола и да се произнесе за по
нататъшната работа по тия издирвания“. Комисията,
на която е било добре известно твърдението на Мария
поп Павлова, вместо да провери какво има под олтара
на „Св. Петка Самарджийска“, решава да търси ко
стите на Левски в основите на неговия паметник.
Започва нескончаема преписка между Отделение
то за военни музеи и кмета на столицата, която про
дължава до 1942 г. (последното писмо на упоритото
Отделение до столичната община е от 3 юни 1942 г.).
Написват се десетки покани, възражения, обяснения,
докато най-сетне столичната община е заставена да
извърши сондажи в основите на паметника на Апо
стола, за да се провери предположението, че може
в основите му да са положени и неговите кости. Ръ
ководството на операцията е възложено на инж. Квартирников. Сондажите установяват, че основата на па«егника е с размери 6,20/6,20 метра, зидана с големи
30/40 см и 50/60 см каменни блокове със специален
много^здрав разтвор, „който не се троши с обикновено
длето“. Пробивът достига на дълбочина 3 метра, де
монтират се две гранитни плочи „непосредствено до
основата на паметника и се установява, че не съще
ствуват никакви следи, от които да може да се съди,
че на това място се намира някакво помещение, гроб
ница или друго подобно, в което да се съхраняват
костите на Апостола“. (Доклад на директора на Ар
хитектурно-градоустройствената дирекция при Столич
ната голяма община арх. Т. Горанов, с дата 27 XI
1939 г.)
28

През 1983 г. е била съставена Комисия, която
да се произнесе по спора за гроба на В. Левски, огла
вявана от акад. Косев. На нея са били известни ре
зултатите от сондажите на инж. Квартирников, но
прави странно впечатление, че не са били направени
съответните изводи, както се вижда от изказването на
М. Станчева на третото предварително заседание на
въпросната комисия. Това изказване гласи: „Все пак
от гледна точка на спокойствието на общественото мне
ние, трябва да се каже по-категорично, че НАЙ-ВЪЗМОЖНАТА ТЕЗА Е, ЧЕ КОСТИТЕ (на Левски) СА
ВГРАДЕНИ В ОСНОВИТЕ НА ПАМЕТНИКА. Имен
но това трябва да се подчертае — че иай-мнйго въз
можности дава тази теза. По този начин Паметникът
ще се утвърди като свято място за поколенията“ (Про
токол от 18 юли 1983 г., стр. 2).
Ако не греша в тълкуванието на този доста от
кровен пасаж, М. Станчева препоръчва на Комисията
да застане по-категорично зад хипотезата, че костите
на Левски са вградени в паметника, преди всичко за
ради „спокойствието на общественото мнение“, а не
поради едни или други обективни основания.
Аз пък ще кажа: да се ^предлага ново издирване,
т. е. ново разкопаване на паметника, след като вед
нъж това било вече направено и костите не са на
мерени, не може да има никакъв друг смисъл (а и
цел), освен да се залъгва общественото мнение и да се
отсрочва окончателното решаване на спора за гроба
на Апостола.

Глава трета
КОЙ Е ЛЕВСКИ И В КАКВО
Е НЕГОВАТА МАГИЯ
Многократните опити да бъде открит гробът на
Левски, макар и неуспешни, в едно отношение са без
спорно полезни: те показват насъщната потребност да
се знае къде са „священите останки на знаменити
покойник“. Те говорят още за особената обич и осо-
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беиото отнвшение на българина към този наш нацио
нален герой.
Рядко в историята на България заслугите на ня
кого са били така единодушно и бързо признавани,
както е с Апостола на свободата. Редом с него са ра
ботили не по-малко знаменити, многозаслужили за
националното ни освобождение мъже, но прозвището
„апостол“ бе дадено на Левски. Знаменателно е, че
първото публично възпоминание за него е било орга
низирано на празника на Кирил и Методий от сърат
ниците му, заточени в Диарбекир, още през 1875 го
дина! През същата 1875 г. Левски е вписан в Ботевия
календар като български светец, а през 1878 г. е била
подета инициативата за въздигане на паметник.
Левски е първият от видните комитетски дейци,
за когото се пише биография — авторът й Г. Я. Кир
ков я издава още през 1882 г. Една година по-късно
излиза биографията от Захари Стоянов и двете й хи
ляди бройки светкавично се разпродават. В биогра
фията от 3. Стоянов Левски е провъзгласен за херой,
а костите му са обявени за свещени. Човек има чув
ството, че всички почетни посмъртни звания, като „по
борник“, „велик“ (преди да бъдат други с тях удо
стоени), са вече приложени към името на Левски.
Обичайното волнодумство на българина, което не
е пожалило, както е известно, ни живи, ни мъртви,
нито великите, нито обикновените чада на родната
наша земя, никога не се е одързостявало да се до
косне до Апостола. Нашите историци и писатели за
всекиго са казали по някоя и друга, заслужена или
незаслужена, горчива дума, но за Левски е направено
необикновено, смайващо изключение.
И още един особен факт: не може да се твърди,
че в историята и литературата на следосвобожденска
България на Левски е отреждано първо място. Него
вото име е вървяло обикновено след Раковски и поч
ти винаги след имената на Каравелов и Ботев. Инсти
тутът „Ботев—Левски“ започва с името на Ботев. Не
Казвам, че това е грешка в степенуването на заслу
гите, само го отбелязвам, за да обърна внимание на
последвалото странно преподреждане на имената, при
което звездата на Левски все повече заблестява, а за
едно с това в съзнанието на народа (белезите за това
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са много) името на Левски заема все ио-широко п
по-съкровено място. По-нататък ще се опитаме да обя
сним тази своето рода историческа кристализация,
а сега — няколко думи за биографията на Апостола.
Всъщност нищо през първите 24 години от жи
вота на този човек не предвещава неговата необикно
вена съдба. Родил се е в подбалканското градче Карлово в занаятчийско семейство (баща му се занима
вал с боядисване на шаяци); родителите му не са нито
влиятелни, нито богати. Бащата на Левски — Иван,
ослепява, след това умнра и семейството изпада в
тежка немотия. Това е причина майка му да даде своя
първороден син Васил на брат си, архимандрит хаджи
Василий, да му слугува при събирането на светогор
ска милостиня, срещу задължението да го изпрати покъсно на „високо“ учение в Русия.
Все в името на по-високото учение хаджи Василий
успява да убеди своя племенник да го въведе в мо
нашество. Това става през 1858 г. — лятото, когато
бъдещият Левски е на 21 години.
Минават три години, вуйчото не изпълнява обе
щанието си. Племенникът му, вече дякон Игнатий,
продължава да му служи, но междувременно, през
1861 г., в Карлово се основава читалище. Там проник
ват революционните вестници на Г. С. Раковски, кои
то по-будните младежи четат в захлас, чете ги и дя
кон Игнатий, и както сам той признава, оттогава е
и решението му да се посвети на своя народ.
През 1862 г. смиреният монах предприема дръзка
постъпка: сваля расото и яхнал коня на вуйчо еи,
който не е по това време в Карлово, заминава за
Белград, за да участвува в сформираната Първа бъл
гарска легия. Там се запознава с чутовния Раковски,
участвува в боевете с турския гарнизон в Белград и
проявява голяма храброст. Скоро обаче българският
полк, вместо да навлезе в България, както се е очак
вало, е разпуснат — така са диктували по това време
интересите на сръбското правителство — и през 1863 г.
пролетта неспокойният монах се връща в родното си
Карлово.
Следващата година (1864) той става учител. През
1867 г. заминава за Влашко, влиза в четата на П. Хвтов като знаменосец и до разпущането й през август
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1867 г. прохожда с нея Стара планина, участвува във
Втората легия, пак в Белград, но през март 1868 г.
тя се разтурва и Левски, след много страдания и раз
очарования, пристига в Румъния (юли—август 1868 г.).
Подир кратък престой в Румъния, на 1 декември
1868 г., дякон Игнатий започва своето велико дело —
да организира комитетска мрежа в България, като
предприема и първата — ще я наречем „разузнава
телна“ — обиколка из поробеното си отечество.
С две големи неща Левски е заслужил високото
си място в нашата история. Едното — той пръв до
стига до мисълта, че българският народ не бива да
чака освобождението си отвън, а трябва да си го из
воюва сам, като се вдигне на общо въстание. Второто
е, че сам пристъпва към осъществяването на своята
идея.
Сега звучи странно да наричаме тази идея „нова“,
но факт е — до 1869 г. никой вън или вътре в Бъл
гария не се е сещал или по-точно казано — не е вяр
вал, че можем да се освободим със собствени сили
отвътре.
Според Раковски въстанието в България е можело да бъде вдигнато само с чети, организирани на те
риторията на някое от християнските княжества — Сър
бия или Румъния. Това е четническата идеология на
Г. С. Раковски, която бе изпробвана от Хаджи Ди
митър през 1867 г. и от Ботев през 1876 г. — известно
с какви последствия.
Другият, по-младши идеолог на революцията —
Любен Каравелов, изповядва почти същото: „Ние сме
съгласни (пише той), че без съюзници е невъзможно
да достигнем своите цели и че без чия да е помощ
ние не ще да бъдем в състояние да се борим с османлиите.“
Едва ли друг българин в нашата история се е
заемал с по-необхватна, с по-рискована, да не ка
жем — с по-отчаяна задача от тази, която си е поста
вил и започнал да осъществява Левски в началото на
1869 г., без ничия външна подкрепа, без никакви сред
ства, само с две голи ръце — преди да бъде съставен
в Букурещ Български революционен централен коми
тет (БРЦК) под председателството на Каравелов и
без да има в началото „упълномощие“ от него. Лев
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ски е бил но това време на 34 години (роден е на
6 юли, стар стил, 1837 година).
Четири години по-късно в „заспалата“ според ня
кои България, в резултат .на „гигантската деятелност
на този наш патриот“ (както се изразява 3. Стоянов),
възникват стотици стройно организирани революцион
ни комитети, основано е Привременно правителство
със седалище Ловеч, хиляди хора са посветени в „свя
тото дело“, както са наричали тогава комитетската
организация. Когато подготовката на въстанието е в
пълен ход, на 22. IX. 1872 г., един от помощниците на
Левски — фаталният Димитър Общи, напада и обира
хазната в Арабаконак, против волята на Левски. Око
ло месец след това, на 19. X. 1872 г., стават първите
разкрития. На 27 октомври призори Общи е аресту
ван, без да окаже съпротива, и почти веднага започва
да издава цялата комитетска организация. Два месеца
по-късно, на 27. XII. 1872 г., турската полиция успява,
след кървава борба, да залови и Левски в ханчето
край село Къкрина. На 18 февруари (нов стил) 1873 г.
легендарният Апостол на свободата, осъден на смърт —
увисва на бесилото край София, без никого да е из
дал, въпреки направените от Д. Общи и неговите дру
гари пълни разкрития.
Така загива „неустрашимият бунтовник, който но
сел на гърба си цяла България“ (думите са на 3. Стоя
нов), но святото му дело не умира; след време то се
подема от нови апостоли, които прензграждат старата
комитетска мрежа и повдигат през 1876 г. въстанието,
наречено Априлско, за което Левски се беше трудил
и мечтал.
Не по-малко важно е и другото, с което Левски
влезе в паметта на своя народ: това е примерът на
саможертва, човешката и нравствената му чистота.
В името на великата своя идея Левски се бе отказал
от всички земни радости, с изключение на една ■- да
се бори за свободата на България. Повече от дните
и нощите му са преминали в обикаляне на градове,
села, махали и манастири, в тайни срещи и събрания,
в пламенни проповеди, в писане на писма и в непре
станно падиграване с шпионите. На кон, на крак или
с писалка в ръка, той не е бил нито миг в безопас
ност, не е имал нито минута свободна и въпреки това
3. И . Х ;||\ю и , г. I I I

33

ннкън не е чул от този невероятен мъж някому за
нещо да се е оплакал. Повечето му съвременници са
го запомнили с лъчезарна усмивка, с меденото му сло
во и с бунтовните песни, които в захлас е пял дори
в студ и мраз — както пише за него Ботев в едно
писмо и го нарича „необикновен човек“. Никой не го
е видял да пуши, да пие, не го е чул да псува или
ругае. Малцина знаят, че през цялото време, докато
Левски обикаля из България, той е с незараснала
рана — последица от коремната операция, която му е
била направена през 1867 г. в Белград и останала
незатворена (както научаваме от едно писмо на него
вия съратник и приятел Христо Иванов—Големия) чак
до 1872 година. Всеки разход, дори изпиването на
една боза, Апостола е отбелязвал в своето тефтер
че, където е отчитал „народната пара“. Бил е властен,
но не и властолюбив, решителен, дързък и безстра
шен, понякога суров, но никога жесток. Безкрайно из
обретателен, той е успявал да излезе от най-трудните
положения и схватки с преследвачите. За да разгледа
и опознае високите турски сановници, Левски, с по
мощта на Д. Трайкович, отива на сватбата на сина
на Ахмед паша в София, въпреки че по това време е
бил търсен „под дърво и камък“. Неустрашимостта
му е била съчетана с бистър и способен на дълбоки
проницаиия, подвижен ум. Той е изрекъл думите:
„Ние сме във времето и времето е в нас“, които ще
останат в световната съкровищница на човешката ми
съл. А собственото си място в живота определя така:
„Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя — губя
само себе си.“
|
Уязвимото място на безстрашния бунтовник са
неговият демократизъм и благородство. Тези му доб
родетели, при суровата революционна обстановка, се
превръщат в негов основен недостатък. От преклоне
ние към „вишегласието“, т. е. волята на мнозинството
в Ловчанския комитет, Левски скланя да се даде на
Димитър Общи пълномощно, за да развива комитетската организация в Тетевенско и Орханийско, дори
в София, въпреки че сам е бил против тази порочна,
непостоянна и въобще подозрителна личност. От чо
вещина и снизхождение, вместо да стовари върху него
суровото комитетско правосъдие, когато Общи започва
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да „цепи и разлага организацията“, той предоставя,
все в духа на вродения (му демократизъм, възникна
лите сблъсъци с Общи да бъдат решени от оглавя
вания от Каравелов Централен комитет в Букурещ.
Само че в Букурещ не са бързали особено с поиска
ното от наклеветения Апостол правосъдие. Решението
се бави цели три месеца и идва, когато обирът в Ара
баконак е вече извършен, наскоро започват арестите
и градената с толкова мъки и любов комитетска орга
низация се сгромолясва.
Надценил способността на някои от комитетските
си другари да упражняват вишегласие, Левски скъпо
заплаща за щедро даденото им доверие.
Природата рядко влага в един човек много доб
родетели; рядко храбрите и дръзките са и най-благородни; още по-рядко най-властните са и най-демократични. Не винаги най-умните са най-безкори!стни, даровитите — иай-скромни. А у Левски всички големи
качества са сбрани в едно неповторимо светло съ
звучие.
В него са еднакво застъпени душевната мекота с
революционната твърдост, мечтателят — с човека на
делото, способността да води — със смирението на
мъдреца, дарбата да заповядва — с готовността да се
подчинява. Взискателен е към другите, но най-много
към самия себе сш. Силен е, но груб — никога, а ду
шевната му чистота служи за огледало на всички,
които са се докосвали до него. Само с това може да
се обясни, че той става водач, без да има властния
характер на Стамболов и Бенковски, хайдушката сла
ва на Хитов, огненото перо на Раковски или пък ли
тературните дарби на Каравелов. Той водеше хората
чрез магията на своята цялостно завършена личност —
този Прометей на българската свобода.
Така Левски влезе в нашите сърца едновременно
като Апостол на свободата и Апостол на човещината,
а неговото име стана символ на нравствена сила, пре
върна се в оплодяващо начало и причастие за всеки
българин.
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Глава четвърта
ПОСЛЕ ДНИТ Е МИГОВЕ НА Л Е В С К И.
К Ъ ДЕ Е ПОГРЕБАН
В биографията на Левски Иван Унджиев посве
щава много страници на различните известия относно
неговия гроб, за да приключи накрая с думите: „Въпро
сът остана пак открит и гробът на Апостола не можа
да бъде намерен. Времето е заличило всички следи и
много е съмнително дали ще бъде въобще открит ня
кога“ (Ив. Унджиев, „В. Левски“, С., 1947, стр. 1084).
Двадееет години по-късно Р. Стоянова прави нов,
изчерпателен опит да систематизира известията за
местопогребването на Левски, но за съжаление в из
водите си тя не отива по-далече от Унджиев и свърш
ва с, кажи-речи, същото заключение: „Тялото на Лев
ски е било заровено някъде наблизо до бесилката, но
гробът не е установен и остава неизвестен“ (Р. Стоя
нова, сп. Музеи и паметници на културата, кн.
3/1965 г.).
Интересно е, че както Унджиев, така и Р. Стоя
нова или напълно са пренебрегнали, или не са били
запознати с доклада на П. В. Алабин, където е ясно
казано, че останките на Левски са заровени в Позор
ните гробища. Освен това те явно са били затруднени
от многото известия по въпроса за местопогребването
на Апостола и главно от отчайващите между тях про
тиворечия и преди всичко — от липсата на какъвто
и да било надежден първоизточник.
По една щастлива случайност сега вече разпо
лагаме с такъв първоизточник, който идва да потвърди
писаното в доклада на П. В. Алабин на 28. X. 1878 г.
Това е един кратък разказ от изповедника на Левски
пред бесилото - ИКОНОМ ПОП ТОДОР СТОЯНОВ
МИТОВ, учител и свещеник при църквата „Света Не
деля“ в София през 1873 год., когато Левски е бил
обесен.1 Разказът е записан от Захари Стоянов, ве1 Иконом поп Тодор Стоянов Митов е роден в Пирдоп на 7
март 1836 г., а е починал на 6 декември 1891 г. в София на 55-годишна възраст. Той се е познавал добре с Левски и е бил съ-
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ч
роятно след 1885 г., в една малка тетрадка, редом с
други кратки записки.
Съдържанието на тази драгоценна тетрадчица, съхрзнявана в Народната библиотека „Кирил и Мето
дий“, не е публикувано досега. Нечетливите в нея ня
колко страници — половината задраскани, очевидно
не са заинтригували никого. Пръв оцени тяхното зна
чение проф. Д. Панчовски, който бе любезен да ми я
предостави за работа.
Ето и съдържанието на въпросната записка:
‘
(За) Левски от поп Тодора
Убесен на 26 февруари вторник заранта рано.1
В казармата, 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 голямо — В София се във втор(ник) бе
сили — Мазхар паша благороден — Стоял на въжето
до пладне — Публика нямало. Изповед (та) станал (а)
до самата бесилница — Бил вързан с белекчета, пре
кръстил се, преди да приеме причастие. — Казал, че
свещенодиякон — 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 престъп
ниците, на североизточната страна от град София,
гдето са сега казармите за конвоя, в един хендек. Ко
мисари: Али Саид паша и хаджи Иванчо — на Ахмед
паша на сватбата . . . (Левски отишел на гости в са
лона, 1871 г.) Облечен бил на бесилката с дълга
дреха (турски ямурлук). Нищо не говорил. Малко
движение направил.“ (НБКМ - БИА II А 8675.)
Повечето от изнесеното в това известие може да се
прочете не в един, а в няколко вече публикувани спо
мена за Левски, посветени на неговата изповед, но
тук за пръв път намираме две нови, с изключителна
важност съобщения: какви са последните думи на
мищленик на комитетското дело, учител и свещеник — преди
Освобождението, а след Освобождението — депутат във Вто
рото Народно събрание. — Б. а.
1 Датата явно е сгрешена. В действителност обесването е
станало на 6 февруари (18 февруари по новия стил). — Б. а.
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Левски и, второ, още по-ценно, КЪДЕ Е БИЛ ПОГРЕ
БАН ТОЙ. Разбира се, имаме десетки становища за
меетопогребването му от първа и втора ръка, но нито
едно от тях не е от доказан очевидец, както е случаят
с поп Тодор.
От общо осемнадесет спомена или съобщения в
литературата, които свързват изповедта или погреб
ването на Левски със свещеник, шестнадесет сочат
името на поп Тодор (Ст. Заимов, М. К. Буботинов,
Ив. Кършовски, Ив. Вазов — два пъти, Д. К. Бурски,
Т. Васильов, митрополит Мелетий, д-р Хр. Танталов,
М. Павлова, П. М. Матеев, В. Икономов, Д. С. Мари
нов, Г. Клисаров, Ст. Кечеджиев, Н. Митаков).
Очевидно, участието на поп Тодор в изповядва
нето на Левски е безспорно. Това се предоказва и от
самата записка: няма съмнение за нейната принадлеж
ност, документът е безупречен, остава да обсъдим
дали разказаното от поп Тодора е наистина вярно,
като съпоставим новонамерената записка на 3. Стоя
нов с всички досега известни съобщения за ролята на
поп Тодор като изповедник на Левски.
Първото известие в печата, че поп Тодор Митов
е съобщил някому за изповедта на Левски, е от рево
люционния деятел Иван П. Кършовски. (Кършовски
изрично подчертава, че предава своя разговор с ико
ном поп Тодор.) Ето преразказа на КЪРШОВСКИз
.. Повика ме едно заптие да отида да изповяд
вам Левски при обесването му. Отидох заедно със зап
тието до мястото, гдето щеше да бъде обесен В. Левски.
Там заварих мютесарнфина (Мазхар паша), мно
го турци и войска. В. Левски стоеше вързан до стълба
на бесилката, слаб и блед, но с поглед смел и остър.
Когато ме съгледа, че ида, 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.
— Пай аз ефенди — ми каза мютесарифинът, —
иди там, та според вярата ви извършете вашето —
като ми посочи към Левски.
Аз отидох при Левски и откакто го изповядах,
почнах да чета отредената за случая молитва и ко
гато споменах името „раба божия Василий“, Левски
ме пресече и каза:
— Споменувай ме в молитвите си, отче попе, с
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името „йеродякон Игнатий“ — и елед малко мълча
ние прибави: — Моли се, отче, не за мене, а за оте
чество България!
След като свърших обряда, Левски беше вдигнат
върху едно буре и окачен на въжето. Преди да бъде
избутано 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., стр. 1, 2 и 3.)
Седем години по-късно за изповедта на В. Лев
ски от поп Тодор пише при това не веднъж, а два
пъти и ИВАН ВАЗОВ в своите спомени, посветени на
София от 1880 година. Ето какво четем в този преинтересея очерк от патриарха на българската литература:
„Най 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 изпо
вядал на предсмъртния му час, ми разказа как е ста
нало това. Повикан от пашата, той дошъл тука и ви
дял Левски, обиколен от турски войници, от много
турча и кадъни, които го ругаяли. Левски бил много
изнемощял от страданията, със сухо, пребледняло, страдалческо лице. Поп Тодор бил много уплашен, понеже
били близки приятели с Левски, и се боял да не би
да е направено някакво опасно за него признание. Но
работата била друга. Пашата се обърнал към све
щеника: „Папаз ефенди, сторете с тогова според както
е вашият закон!“, и посочил Левски. Поп Тодор при
ближил до Левски и го поканил да се изповяда, Лев
ски няколко време с тих шепот му се изповядал ..
(„Българска сбирка“, кн. 10/1905 г. Ив. Вазов.
„София на 1880 година“, спомени.)
В същата книжка е поместено едно допълнение,
пак от Иван Вазов, озаглавено:
КЪМ ОЧЕРКА „СОФИЯ ПРЕЗ 1880 Г.“
(Нови данни за биографията на Васил Левски)
Когато вече беше отпечатан горният ми очерк в
първата кола на настоящата книжка, аз случайно се
срещнах с г. Димитър Димов (Папащата), близък
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приятел на Левски и бил в София във време на обес
ването му. Като му отворих дума за епизода — по
следните 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 всъщ
ност работата:
Поп Тодор е бил повикан да причести дякона.
Той дошъл с причастието на лобното място. Пашата
му заповядал да причести осъдения на смърт с ду
мите, които аз предадох, и се оттеглил настрана,
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 на
празно да изкопчат от попа нещо за Дяконовата из
повед. Поп Тодор запазил тайната, както му повелява
дългът. На Папащата само после казал следующето:
— Когато Васил се изповяда, той прибави тия
думи: „Сичко, каквото съм сторил, сторих го за отече
ството!“
Аз счетох за нужно да предам тия подробности за
последните минути на великия революционер, защото те
бяха до днес неизвестни, а и в г. Заимовата книга „Жи
вотът на Васил Левски“ ги няма, доколкото помня.“
За трети път се появява преразказ за изповедта
на Левски от поп Тодора в книгата на писателя Сти
лиян Чилингиров „Васил Левски“, 1923 г. „За по
следните дни на Левски (четем в тази книга)
М. К. Б. ни дава следното описание, което според мен
е най-достоверното от всички, дадени досега. Авто
рът му, изглежда, е имал възможност веднага след
Освобождението да чуе от очевидци и участници това.“
Следва преразказът на М. К. Б. (Михаил К. Буботянов):
„На 1873 лето, 6 февруарий, вторник, пазарен ден
в София — 2 часа преди зори, в двора на пашовия
конак — на мястото на днешния княжески дворец,
стана необикновено разшевание на пашовските сеймени. По заповед на Мазхар паша, тогава Средецкий
губернатор, се изпрати един мулезимин да обади на
иконом поп Тодор Митов да се приготви да извърши
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предсмъртното напътствие на един разболял се поли
тически престъпник, като му остави и един чаушин
да го придружи до надлежното място . . .
Иконом поп Тодор, приготвен за половин час, се
намираше с чаушите над цариградското шосе, зад
градските обкопи, на мегдана пред беледийското хан
че, дето два взвода жандармерия бяха вече разредени
в кръг, и ето че се зададе губернатора на каляска
със свитата си, състояща от десетина души жандармски големци. Веднага след тях биде приведен на сре
дата на мегдана току-що извадений из тъмницата Ва
сил Левски, конвоиран от един взвод заптии и 4-те
взвода аскер, облечен с костюма си, в който бил хва
нат от властите при ханчето, с тежки окови на нозете,
но без присъдний иллям на гърдите. Мазхар паша,
обърнат към свещеника, заповяда му да се приближи
при Левски и свободно да извърши верозаконните по
треби. Щом приближи свещеника при Левски, пашата
се оттегли на 7—8 разкрача и същевременно даде знак
да направят същото и хората от свитата му . . .
Що за себе е изповядал в случ(ая Левски, не е
могло да бъде предадено от свещеника-изповедник,
Обаче в общи думи: отец поп Тодор ми е приказвал,
че Левски стоял бодър и в присъствие на духа казал:
„В младините си бях йеродякон Игнатий, напуснах
службата в съзнание, че бях повикан да изпълнявам
друга, по-належаща, по-висока и по-свещена служба
към поробеното отечество, която . . . дано!“ Тук Левски
се просълзил и помолил свещеника да се помоли богу
за йеродякона Игнатий . . .
Щом свещеника се оттеглил, пашата заповядал да
окачат илляма на гърдите на Левски. Тая смъртна
присъда биде тутакси прочетена от пашовия главен
кятипин. Героя стоеше бодърствен посред мегдана —
приблизително там, дето величествено се издига па
метника му. Тука по заповед на Мазхар паша свалиха
оковите от нозете на Левски и Хасан чауш го поведе
20 разкрачи наляво в търнака, дето стърчеше бесилницата. Окото на Левски не трепна. След това се из
командува закачването Левски на бесилото от двама
цигани, които с присмех люшнаха героя да продължи
бабаитлъка си . . .
Привечер Мазхар паша заповяда да снемат тялото
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на Левски и да го заровят там при бесилката, след като
се извърши опелото му по християнски обряд.“
(Първоизточникът на този преразказ — Михаил К.
Буботинов, е роден в София през 1839 г. Завършил
гимназия в Солун, а след 1856 г. е учител в Софийското
класно училище. След Освобождението Буботинов става
секретар на първото общинско управление в София, за
кратко време е и кмет. Починал 1912 г. — Б. а.)
През 1934 г. излизат спомените на Тома Васильов,
в които също се говори за изповедта на Левски. Васи
льов изрично отбелязва, че за нея лично му било раз
казано от самия поп Тодор.
От едно писмо на Д. К. Бурски от 25. III. 1937 г.,
отправено до Отделението за военни музеи при Мини
стерството на войната, узнаваме, че братът на извест
ния карловски революционер Петър Попов — хаджи
Кюсе, бил написал писмо на поп Тодор да го пита за
Левски и че той му оттворил и дори начертал място
то, където бил погребан — „около метериза“ на гра
ницата между турските стари гробища на София.
Вижда се, че най-малко на шест души, освен на
Захари Стоянов, е разказал поп Тодор историята с из
повядването на Левски и свързаните с това подробно
сти. Нека сега да ги сравним и да видим има ли в тях
разлики, които да поставят под въпрос искреността на
разказа пред 3. Стоянов.
В преразказа на Кършовски намираме две неща в
повече от документирания разказ пред 3. Стоянов: ед
рото е, че Левски извикал от бурето: „Боже, избави
България“, второто -- че поп Тодор е бил доста упла
шен, „разтреперан и изтръпнал“. Че поп Тодор е бил
наистина уплашен да не би Левски нещо да продума и
да го изложи пред пашата, твърди го и Вазов, което
прави това обстоятелство достоверно. Подобни унизи
телни неща мъчно се изтървават, а когато се кажат,
то почти винаги съвпадат с голата истина.
Не може да се каже същото за възгласа на Левски
„Боже, избави България“. След като в основния разказ
се твърди, че той „нищо не говорил“, трябва да се
разбира — нищо след изповедта. Същото намираме и в
преразказа на Вазов — „Левски не произнесъл вече
друга дума“ (друга дума — след изповедта).
Левски е бил чужд на всякаква показност, а и съ
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стоянието му, описано в основния разказ като „хладен“,
не съответствува на възгласа „Боже, избави България“.
Явно пресилено е и писаното у Кършовски за пог
леда на Левски — „смел и остър“. Очи, в които напи
рат сълзи, не могат да бъдат толкова остри, колкото
му се е искало на родолюбеца Кършовски. Същото
може да се каже и за твърдението в преразказа на Буботннов, че Левски „стоял бодър“ (казано е „бодърствеи“) и окото му „не трепнало“. Това не е в съзву
чие с чутото от Вазов, че „Левски е бил много изнемо
щял от страданията, със сухо, пребледняло, страдалческо лице“. За просълзяването на Апостола се говори
и в основния разказ, и в разказа на Буботинов, така
че и този факт трябва да се смята за установен.
Много убедително звучи у Вазов, че той (Левски)
„видел и приел със студено спокойствие смъртта си“.
Това съвпада и с твърдението в основния разказ, че
Левски „бил хладен“.
Що се отнася до последните думи на Левски, показа
нията на поп Тодор пред 3. Стоянов и пред Вазов, са по
смисъл едни и същи. В разказа пред 3. Стоянов думи
те на Левски са: „Каквото правил, е мислел, че
е за народа, и проси прошка от бога и от народа“, а
във Вазов е: „Сичко, каквото съм сторил, сторих го
за отечеството си.“ По-вероятно е така да е завършил
последната си изповед Васил Левски и това да са ПО
СЛЕДНИТЕ МУ ДУМИ.
Твърдението на Буботинов, че тялото на Левски е
било свалено „привечер“, не съвпада с казаното в до
кументирания разказ, че „висял на въжето до пладне“.
За добавка на Буботинов може да се смята твър
дението му, че по заповед на Мазхар паша тялото на
Левски е било заровено „там при бесилката, след като
се било извършило опелото му по християнски обряд“.
Първо, „там при бесилото“ не е имало християнски
гробища, а погребение „по християнски обряд“ не е
могло да стане вън от гробището. Закопаването на
Апостола в гробището за престъпници означава на
първо място (както ще видим по-нататък), че първен
ците от българската религиозна община не са поис
кали тялото му от съда, за да го погребат по християн
ски. Като временен председател на тази община през
февруари 1873 г. поп Тодор не може да не се е усещал
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гюне мъничко виновен за това. Ето защо така дълго е
била премълчавана, дори потулвана истината за гроб
ното място на Левски. Скривано е било и съдържа
нието на изповедта на Левски пред иконом поп Тодо
ра — то се вижда от факта, че и в шестте преразказа
по този въпрос изповедникът е опазил своята профе
сионална тайна, разкрил я е само пред 3. Стоянов,
така че и по съдържанието иа изповедта не може да
има никакво съмнение.
И накрая: общото на всички преразкази е, че не е
имало българи при обесването. Публика нямало —
твърди поп Тодор пред 3. Стоянов и сигурно така е
било, като се има предвид ранният час — „заранта рано“. (Знаем от друго едно известие, че приготовления
та за екзекуцията са почнали „два часа преди зори“.)
И така: шестте преразказа имат един и същи из
точник, въпреки няколкото незначителни, добронаме
рени украшения, за които стана вече дума. Ценно в
тях — затова ги и цитирахме така щедро — е, че обо
гатяват основния разказ с нови подробности: числото
на войниците, поведението на Мазхар паша, вътреш
ното състояние на самия поп Тодор, неговото повик
ване и пр., и пр„ което разширява нашите познания за
обстановката, в която са протекли последните мигове
на Левски.
Разказът на поп Тодор, стигнал до нас чрез
3. Стоянов, е ценен преди всичко защото е записан,
а това го прави документ. Благодарение на това каза
ните от пои Тодор думи, записани в 15 реда, довеждат
до нас няколко неизвестни досега важни истини за по
следните мигове на Левски. Една от тях е истината за
неговата изповед и
за „греха“ на Левски.
Левски се е изповядал пред свещеника на Сопотския девически манастир поп Енчо един неделен ден,
в началото на декември 1872 година, преди да поеме
своето последно пътуване за Ловеч. Ето какво изрекъл
той, според разказаното от пловдивския митрополит
Максим на 16. V. 1935 г. пред една високопоставена
особа, на която показвал скривалището на Левски в
Сопотския девически манастир.
„Уважаеми отче, моите грехове са много и за тях
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българският народ ще ме съди, но имам един грях,
които ми тежи на душата . . . Този грях е, гдето убих
момчето (слугата) на Денчо Халача от Лбвеч. Аз не
исках да го убия, но това ми се наложи, ' иначе той
щеше да ме удуши. Още щом влязохме в двора .с,цел
да вземем касата на Денчо Халача, защото ни тряб
ваха пари за оръжие, той, слугата, се спусна върху
мен и успя да ме стисне за гърлото. Всички опити, кои
то направих да се освободя от ръцете му, не успяха,
аз го боднах малко с камата, за да го заболи, та дано
ме пусне, но и това не помогна. Той оше по-силно ме
стисна и аз почувствувах, че моят край наближава, и
тогава се реших да го пробода с камата си . . .“ („Тази
прощална изповед на Апостола“ от Ил. Бояджиев, в,
„Учителско дело“ от 13. II. 1965 г., а също и ръкописът
на иконом Василий Г. Славчев „Един спомен“, личен
архив — Н. X.)
Да поясним за какъв обир е дума: През август
18/2 год. Васил Левски е трябвало да изпрати пари
на Л. Каравелов, за да бъдат изплатени някакви не
гови (на Каравелов) борчове за печатницата, вероятно
във връзка с намерението на Левски да откупи тази
печатница и да стане комитетска. Левски решава да
достави нужните средства силом от ловчанеца Денчо
Халача, който бил обещавал преди това да даде нещо
за комитетската каса, но излъгал. Много трябва да е
била неотложна работата, за да се реши благоразум
ният Левски на обир посред бял ден, на 14 август 1872
год., и то в една къща съвсем близо до конака, на
„пъпа“ на града.
Няма да разказваме подробностите, те не са ни
нужни, ще отбележим само, че обирът, извършен в
празната по туй време къща на Халача, не излязъл
сполучлив: Левски намерил само около 1400 гроша,
затова решава, заедно със своя придружител Вутьо
Ветьов от с. Видраре, да почакат завръщането на сто
панина и да го попритиснат за още пари. Чакали дели
три часа, но вместо да дойде Халача, пристигнал него
вият слуга, 20-годишният Колю. Като забелязал два
мата облечени в червени арнаутски дрехи „обирджии“,
тон започнал да вика. Левски се опитал да го укроти,
ала упоритият младеж не само не млъкнал, но се и
опитал да задържи Апостола. Тогава именно Левски се
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: принуждава да му нанесе удар, а след това с кървава
кама в ръката да си пробие път през събралата се
пред портата навалица.
Знае се, че Левски много съжалявал за това убий
ство, наложено му от лошо стеклите се обстоятелства.
В едно писмо до Л. Каравелов от 26 август 1872 г. той
пише с явна мъка: „Жалко за невинното момче.“ Пред
: Мария Сиркова той казал, че на „убитото момче ще
върнат пенсия на баща му“ (Непубликувани бележки
на 3. Стоянов, НБКМ БИА II А 8675). Явно кървавата
случка в двора на Денчо Халача е поставила «а изпи
тание вътрешното равновесие на Левски и свързаните
с това угризения той на два пъти изповядал като свой
единствен грях. Двойно засечените сведения по този
повод идват да ни преуверят, че иконом поп Тодор е
казал пред Захари Стоянов самата истина.
ДРУГИ ИЗВЕСТИЯ ЗА ГРОБА
И ПОСЛЕДНИТЕ МИГОВЕ НА ЛЕВСКИ
Стана вече дума, че до 1943 г. са се появили в пе
чата доста спомени и съобщения, свързани с послед
ните мигове и с гроба на Левски, но заслужаващите от
тях внимание са 38. Десет вече разгледахме, остават
28, След, като имаме разказа на иконом поп Тодор, за
дачата ни с разглеждането на тези спомени се облек
чава извънредно много, защото 15 от всичките 28 раз
каза могат да бъдат отхвърлени като явно несъстоя
телни. В шест от тях се поддържа, че Левски е зака
чен на въжето „полумъртъв“ или „безчувствен“ след
изтърпените от него физически мъчения и опита му да
се самоубие чрез блъскане на главата в стената на зат
вора. Тази легенда тръгва от една дописка за обес
ването на Апостола във в. „Независимост“ от 11 ав
густ 1873 г., възприема се от 3. Стоянов, проф. д-р Па
раскев Стоянов, Филип Симидов, Ст. Заимов, д-р Хри
сто Танталов и дори от известния наш историк проф.
Ал. Бурмов (сп. „Отец Паисий“, кн. 1 и 2, 1936 г.).
Едва ли е необходимо да изясняваме, че тази вер
сия не отговаря на истината.
В оставалите девет на; брой несъстоятелни разказа,
появили се около стогодишнината от рождението на
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Апостола през 1937 год., се твърди, че тялото на Ле&ски е било погребано в българските гробища при Ок
ръжната или още „Сметната“ палата, където е сега
сградата на Националния аграрно-промишлен съюз на
бул. „Христо Ботев“. Това са спомените на Стоян Ма
ринов, Александър Тилев, Владимир Икономов, Д. С.
Маринов, Йосиф Ходновски, Г. Клисаров, Ст. Кечеджиев, Ст. Стоянов и Н. Митакоз. Само един сред тях
(Ст. Маринов) твърди, че е очевидец, останалите са
„чували“. Знаем от разказа на поп Тодор пред 3. Стоя
нов и от доклада на В. П. Алабин, че Левски е погре
бан в гробищата за престъпници и ако се доверим на
тези два източника за местопогребването, деветте дру
ги, които в това отношение им противоречат — автома
тично отпадат.
От останалите — правдоподобните 13 спомена и
съобщения — ще разгледаме първо тези на непреките
свидетели на обесването на В. Левски.
Според Ст. Заимов тялото на Левски е било по
гребано „в старите софийски гробища“ (Ст. Заимов,
„Васил Левски — дяконът“, С,, 1895 г.). Старите со
фийски гробища наричат изоставените, „напуснатите“
гробища, в които заравяли престъпниците, затова ги
наричат „гробищата за престъпници“. Някои ги нари*
чат още Позорните гробища.
П. М. Матеев твърди, че тялото на Левски е било
„заровено до мястото на бесилката, от палачите, в
©копа, точното място на който не може да се опреде
ли“. (В. „Мир“ от 1. III. 1937 г.)
Мястото на окопа е всъщност отлично определено
в една скица, приложена към статията на Ст. Н Коледаров (в. „Мир“ от 4. VIII. 1937 г„ фиг. № 3). От
скицата се установява, че въпросният „окоп“, наричащ
още „хендек“, е започвал от Стамбол капия, дето горедолу е сега Народното събрание, преминавал на север
край Орханийската капия (където е паметникът на
Левски), закривявал и продължавал към северозапад,
приблизително по сегашното трасе на бул. „Волгоград“
и там някъде разделял територията на града от „ста
рите гробища“, където погребвали престъпниците, на
ричани още „болничните“, „напуснатите“ или просто
гробището на престъпниците.
Ровът (окопът, хендекът) не свършвал тук, а про

47

дължавал (според спомените на Д. Пенев от 1937 г.,
стр. 49) към днешния Лъвов мост, минавал по днеш
ната ул. „Козлодуй“, завивал на юг и през днешния
площад „Възраждане“ и „Солунска“ се отправял към
Стамбол капия, ограждайки цяла тогавашна София.
Според Д. Пенев този ров бил в дъното си широк 5—6
метра, 5—6 метра дълбок, а широчината му горе до
стигала 12—15 метра. В града не е могло да се проник
не освен по няколкото моста над това защитно съоръ
жение, изкопано най-вероятно в началото на XIX век за
отбрана срещу кърджалиите.
Мястото на гробището за престъпниците по ски
цата на Коледаров се пада на изток от бул. „Волго
град“, но местопогребването на Левски, ако се съобра
зим с казаното от П. М. Матеев, че тялото му е заро
вено „до мястото на бесилката“, „В ОКОПА“, трябва
да попада в очертанията на „Волгоград“ около пресеч
ките му с бул. „Бирюзов“ и ул. „Чаталджа“.
МЯСТОТО, КЪДЕТО Е БИЛ ПЪРВОНАЧАЛНО
ПОГРЕБАН ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Ето какво пише Д. Кацев—Бурски за местопогреб
ването на Апостола: „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 разпитват софиянци, за да узнаят
гроба му, обаче още тогава почват противоречивите
сведения и напътствия. Синът на Андрея Начев, зет на
Левски — Пачо, 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 оказало вярно.
При чествуването 25-годишнината 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“
(Д. К. Бурски, писмо до Отделението за военни музеи,
25. III. 1937 г. — архив на ВИМ).
По-нататък Бурски пише в писмото си до Отделе
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нието за военни музеи, че през 1922 г. разпитал Ценко
Ленов, който в 1873 г. бил мухтар на махалата, в райо
на на която спадало и бесилото при Орханийската ка
пия; Ленов казал на Бурски, че „състоянието на бъл
гарите и комитетските хора било толкова тежко след
обесването на Левски и разтакаването на виновни и
не (виновни), че никой не смеел да отиде край бесил
ката, та камо ли да поискат неговия труп за погребе
ние“. (Явно трупът не е бил искан.)
Според Ценко Ленов погребението на Левски ста
нало „същия ден (в деня на обесването) в ъгъла меж
ду двата пътя, които се кръстосвали при турските гро
бища, гдето е сега царският манеж. Това било място,
покрито с храсти и ботраци, и било отделено с трап от
турските гробища. Двадесет и четири дни по-рано там
бил погребан Д. Общи, а до него, по към пътя, погре
бали и Левски“. (Д. К. Бурски, „Къде е погребан Лев
ски“, в. „Политика“ от 5 март 1929 г.)
Важно е у Ц. Ленов споменаването гроба на
Д. Общи. След ужасяващите издайничества пред след
ствената комисия, няма съмнение, че не се е намерил
кой да поиска тялото на Общи за редовно погребение
и той се е озовал в гробището за престъпниците. Щом
и Левски е заровен близо до него, става напълно ясно,
че и на неговото тяло е била отредена същата участ.
Две по-стари свидетелства поддържат същото: ед
ното е на Д. Тодоров, който пише, че тялото на Лев
ски е „погребано в старите болнични гробища“ (Д. То
доров, „В. Левски“, София, 1923 г.). Същото повтаря и
писателят Т. Г. Влайков: „тялото на Левски било по
гребано в старите болнични гробища“, с тая важна
допълнителна подробност, че той сочи и къде са се на
мирали те — „един мегдан зад казармата на княжеския
конвой“ (Т. Г. Влайков, „В. Левски“, Къса биография,
С., 1898, стр. 84).
Припомняме твърдението на поп Тодор в разказа
пред 3. Стоянов, че Левски, е „закопан в гробищата за
престъпниците, гдето са сега казармите за конвоя, в
един хендек“. Ясно е, че у Т. Г. Влайков, Д. Тодоров и
поп Тодор става дума все за „гробището на престъп
ниците“. Нека да доизясним, че казармите на княжес
кия конвой по-късно се превръщат в гвардейски казар
ми, наричани още „кавалерийски“. Всичко това е било
4, Н. Хайтов, т. III
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разположено на територията, ограничена днес от бул.
„Владимир Заимов“ и бул. „Бирюзов“. На севео "от
казармения район и неговите обори е била навремето
местността Кюлюдите.
Какво разказват очевидците
за обесването и погребението на Васил Левски
Славчо Тошев Войнички. Заедно с други жители
на Подуяне твърди, че „тялото на Левски било захвър
лено, където са сега оборите на гвардейския полк“.
(В. „Зора“ от 15. IV. 1938 г. И. Велков, „Нови сведе
ния за обесването на Левски“.)
Дамян Богоев Врабчев: „Левски е погребан в на
пуснатите гробища.“ К. Николов, който публикува спо
мените на Д. Богоев, предава по-нататък неговите (на
Богоев) обяснения, че тези гробища са се намирали по
склона „северно от сегашните казарми на гвардейския
конен полк“. „Върху тия гробища сега — пише Нико
лов
са построени по склона къщите по северната ли
ния на бул. „Дондуков“, източно от бул. „К. Стоилов“
(днешния „Волгоград“ — б. м.). Тоя склон е с падение
на север към Кюлюците и жп линия, в местността Кюлюците сега е построена Работническата болница.
В напуснатите гробища тогава погребвали самоубийци,
намерени убити хора, застреляни, обесени, изобщо
хора, които не заслужавали почтено погребение.“ (В.
„Слово“ от 5. III. 1938 г. „Какво разказва за Левски
друг негов съвременник“ — К. Николов.)
Д. Богоев повтаря по-нататък отново: „Левски по
гребаха в гробницата при Кюлюците“ — и с това той
прави връзката между „напуснатите гробища“, дето
заравяли престъпниците, и „гробищата при Кюлюцн*
те“ — което е едно и също.
Атанаса Янева, софиянка, разпитвана през 1937 г.
от Общогражданския комитет за издирване гроба яа
Левски: „В деня на обесването, след залез-слънце,
волска кола отнесе тялото на Левски през мостчето
над хендека (окопа) и заскърца към близките гроби
ща.“ Янева стояла с баща си на балкона на тяхната
къща до хендека, докато колата, водена от коларя и
придружена от няколко заптии, прекосила полското
землище и занесла тялото на Левски към гробището
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при Кюлюците „без поп“. (Ст. Н. Коледа ров, „Гробът
и костите на В. Левски намерени“, в. „Мир“, 4. VIII.
1937 год.)
Нов елемент е тук „волската кола“, придружена от
заптии, „без поп“. Това допълва пестеливия разказ на
поп Тодор относно погребването. Интересно, че споме
нът на Атанаса Янева напълно съвпада с този на
Алексанка Н. Харитова, също софиянка и също
разпитвана от Общогражданския комитет за издирване
гроба на Левски. Докато бащината къща на Атанаса
била край „окопа“ (рова) и тя могла да види от бал
кона с баща си заминаването на волската кола с тя
лото на Левски, бащата на Алексанка имал кръчма
при Стамболкапия. Там идвал да се почерпва от време
на време и някой си Кръстю кацарят, който „извър
швал погребението на обесените заедно с негов другар
от еснафа — също кацар, и с помощта на своята вол
ска кола“.
Алексанка твърди, че след Освобождението в кръч
мата на баща й се явили двамата кацари, облечени в
нови дрехи, за да се срещнат там на уговорената от
баща й среща със сестрата на Левски — баба Ана.
Двамата кацари й посочили мястото — „гробът на
Апостола, нейде зад кавалерийските казарми, наблизо
до християнските гробища“. („Де е гробът на Апо
стола“ — „Вестник на вестниците“ от 21. IV. 1937 г.)
В този разказ погребението с волска кола се по
втаря. Алексанка твърди за местопогребването „нейде
зад кавалерийските казарми, зад християнските гро
бища“, а там са именно гробищата при Кюлюците,
за които говори Дамян Врабчев, „старите , изоста
вените“, „гробищата за престъпниците“.
Преминаваме към един очевидец, който не гово
ри за местопогребването на Левски, но затова пък
дава твърде подробни сведения за облеклото и физи
ческия образ на Левски. Това е
Г. С. Потайников. Бил е през 1873 г. дванайсет»
годишно момче. Потайников твърди, че от предния
ден вече се знаело сред турците, че „тая нощ щял да
бъде обесен най баш комитата на Орханийската ка
пия“. Заедно със своите приятелчета турчета той оти
шъл на обесването.
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Физическия образ на обесения Потайников опис
ва така: „Беше на около 35—40 години . . . над тила
на главата му имаше подутина, голяма колкото една
покварка или голема курабия. Главата му — накло
нена към лявото рамо, малко наведена напред; коси,
вежди — черни, мустаци — черни, малки и редки, очи
отворени. . . Лице — обло, мургаво, със строг израз.
Ужас ме ^обзе, като познах в лицето на този обесен
човек, който дохождаше при баща ми и слизаше като
пътник в Хаджимановия хан, с черен кон, оседлан със
самар, козиняви дисаги, конски чул и япанджак от
сива хаба, но всякога със селски цървули . . . “ (П. М.
Матеев — „Жив свидетел за Левски“, в. „Мир“ от 18.
III. 1937 г.)
Четем това тъй подробно описание с леко смуще
ние: как е могъл да разгледа Потайников голямата
като „курабия“ подутина „над тила на главата“, ако
главата е била „вързана“ (точните думи на поп То
дор са: „била му вързана главата“). Има две въз
можности: или превръзката да е свалена от палачите,
преди да му надянат примката, за да открият врата,
или ^да е минавала тя през раненото ухо „под бра
дата“, както твърди Марин поп Луканов. При това
положение напълно е възможно подутината „на тила“
да е останала открита. Единствено противоречие тука
е, че Потайников описва веждите, косите и мустаците
на обесения като „черни“, а лицето „мургаво“. За’ мур
гавото лице има обяснение: лицата на обесените по
синяват от застоялата кръв, а след час или два силно
потъмняват. Що се отнася до косите на Левски, те
са били към по-зрялата му възраст тъмнокестеняви
до червени — могат да се видят същите коси във Военноисторическия музей в София, съхранени от май
ката на Левски след неговото самоволно разстригване. Не е изключено тъмнокестенявите коси на Левски
да са се сторили на Потайников „черни“. Лицето на
Левски мнозинството негови съвременници описват
като „обло“, в това отношение описанието на Потай
ников не събужда никакви съмнения.
Следва едно от наш-интересните показания за
гроба на Левски — на очевидеца Александър Младе
нов, записани и публикувани от Павел Алексиев във
в. „Мир“ от 2. III. 1937 г. Спомените се отнасят за
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ранната сутрин, когато е станало обесването. Ето ня
кои характерни за тоя разказ подробности:
„Правеше впечатление, че не се виждаше бъл
гарин, само тук-там по някой турчин. Срещнахме Лев
ски, беше заобиколен от турски войници и тръгнаха
по едно вървище, което ни изведе на бул. „Цар Осво
бодител“. След това се присъединиха и други хора.
Левски ходеше прегърбен, с наведена глава. От къ
щичките надничаха хора, но не смееха да излезат на
вън. При бесилката имаше 10—15 турни и един наш.
Свещеникът, когато започнаха да го бесят, изпъди нас,
децата, да не гледаме и ние слезохме при реката, ко
гато чухме, че е вече обесен, ние се върнахме. Те
режеха вече въжето и го хвърляха, всеки да си взе
м е . .. След това тръгнаха за гробищата, ние за в къщи.
Гробищата се намираха в днешния квартал, включ
ващ улиците „Оборище“, „Дунав“, бул. „Дондуков“,
ул. „Кракра“, ул. „Регентска“. Тук е погребан Апо
стола на българската свобода. Тези гробища бяха
смесени български и турски. Погребаха го привечер,
а сутринта, като отишли наши християни да занесат
нещо за ядене и пиене, НАМЕРИЛИ ГРОБА РАЗРО
ВЕН И ПРАЗЕН. ЛЕВСКИ ГО ИЗВАДИЛИ ОТ ГРО
БА, ИЗЧЕЗНАЛ: кой го беше откраднал — не можех
ме да узнаем, нашите или турците. . . На другия ден
ние, децата, любопитни, отидохме и видяхме един
гроб разровен, празен, пресна пръст.“
Правдиво е в този спомен казаното за малкото
присъствуващи при обесването — „10—15 души турци
и един наш“, и в това отношение той напълно се по
крива с разказа на поп Тодор. Много убедително зву
чи изпъждането на децата от свещеника и особено
характерната за подобни случаи подробност с ряза
нето на парчета от въжето, за да си вземе от него
„всеки“. (Известно е суеверието, че парченце от въже
на обесен се носи като талисман.)
Що се отнася до местопогребването на Левски,
указанията, които дава Ал. Младенов, ни насочват
към напуснатите гробища, определени за престъпни
ците, защото в този район други, освен тях и турските
гробища, няма. И в това отношение разказът на Мла
денов издържа на проверката с разказа на поп Тодор.
Споменът на Ал. Младенов е толкова важен, кол-
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кото и основният разказ на поп Тодора поради факта,
че в него се разказва как гробът на Левски -е бил на
другия ден намерен разровен и празен. Само четири
дни след въпросната статия на П. Алексиев във
в. „Мир“, в същия вестник излиза спомен за Левски
на Мария поп Павлова, предаден от Никола Станчев,
в който пише: „Моите сведения съвпадат и се допъл
ват с тия на г. Павел Алексиев, който ги излага в
брой 10984 от 2 март, т. г. на в. „Мир“.
По-нататък четем:
„Като зет на стария софийски род — Поптошеви,
в семейството ни дохождаше старата софиянка и близ
ка приятелка — баба Мария поп Павлова, известната
в рода ни баба Цеци, дъщеря на покойния 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-годишна възраст. Тя е жена на Илия Лазаров от с. Локорско, Софийско, починал на 29 януари 1902 г. По
следният е бил четник от Ботевата чета и жена му,
баба Мария, получаваше поборническа пенсия и жи
вееше до своята смърт на ул. „Хилендар“, гдето имаше
къщичка, направена на „поборническо място“.
Обесването и погребението на дякон Левски ми
го е предала баба Мария със следните подробности.
Денят на обесването на Левски е бил студен и
ветровит. При обесването му не е смеял никой бъл
гарин да присъствува, освен по двама или трима пред
ставители на тогавашния еснаф, които по заповед са
били заставени да отидат. Левски е висял на бесил
ката 1—2 денонощия и през това време само младежи
десетинагодишни са имали смелостта да минават по
край бесилката. Тялото на Апостола е било погреба
но 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 от
говаря само при клетва, че няма да бъде предадена
на турските власти. И със своята искреност и добро
душие ми добави, че тялото на дякона Левски е откопано от тогавашния клисар при днешната църква
„Св. Парашкева“ на ул. „М. Луиза“ и погребано в
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олтара на същата църква. (Гръцкото „Св. Параскева“
е побългарено „Св. Петка“ — б. а.) Този подвиг е из
вършен от покойния Христо Хамбарков—Гъската, кой
то е бил във връзка с членовете на софийския рево
люционен комитет.“ (Н. Станчев, „Де са костите на
Левски“, в. „Мир“ от 6 март 1937 г.)
Явна грешка в този разказ е, че тялото на Левски
висяло на бесилката едно-две денонощия. Другото,
като например твърдението за малкото българска „пуб
лика“ при обесването, напълно се покрива с разказа
на поп Тодор и другите спомени.
Най-важно тука е, разбира се, съобщението, че
тялото на Апостола е било изровено и препогребано
от Хр. Хамбарков—Гъската, който е бил по същото
време — това от други източници ще го научим —
клисар при църквата „Св. Петка Самарджийска“.
Съобщението е категорично. Представете си, че
тогава, на другия ден след излизането на вестника, на
7. III, 1937 г., някой бе копнал в олтара на „Св. Пет
ка“ и бе се натъкнал на скелета в северната половина
на олтара, който през май 1956 г. бе разкрит при
„спасителните“ археологически разкопки! Щеше ли да
има колебание, че това е гробът с костите на Левски?
За съжаление, не само никой не се е наканил да
копне, но на това известие, макар да е най-определеното, надеждното и най-лесно за проверяване, никой
не му обръща внимание. Пет дни след неговото обна
родване туркологът В. Шанов сигнализира в Отделе
нието за военни музеи (писмото е заведено на 16 ав
густ 1937 г.):
„Поддържам съобщението (не си спомвам от
кого), поместено във в. „Мир“, в което се казва, че
на втория или трети ден от погребението на Левски
намерили гроба
му отворен и тялото му задигна
то .. . Това пренасяне на тялото ще е станало твърде
тайно, за да не се знае чие тяло се пренася, та да
не се разбере от турските власти. По тази именно
причина след освобождението на България никой не
е знаел да каже с положителност где се намира истин
ския гроб на Левски.“
Не е било голяма работа сформираната при От
делението за военни музеи по туй време комисия да
намери в. „Мир“ и да види за какво става дума. Да
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допуснем, че са пропуснали, но в протокола на ко
мисията, назначена от Отделението за военни музеи за
издирване гроба на Левски с дата 20 септември 1938 г.
става дума на стр. 2 за твърдението на М. Павлова,
че „костите на Левски са в църквата „Св. Петка Самарджийска“. Значи все пак комисията, в която са
влизали освен военни, но и учени, като проф. Гошев,
директора на Археологическия музей Кр. Миятев и др.,
са били отлично запознати със статията на Н. Стан
чев или все едно — с разкритието на Мария поп Пав
лова. Същото необяснимо пренебрежение към спомена
на Мария поп Павлова срещаме и по-нататък — Ив.
Унджиев например въобще не пише за този спомен
в прегледа на известията за гроба на Левски.
I Това между другото, а сега да си се върнем на
думата и да обобщим: от общо 13 сведения за обес
ването и погребването на Левски само петима са оче
видци на обесването — Ценко Ленов, Сл. Войнички,
Ат. Янева, Ал. Младенов и Г. С. Потайников. Другите
като съвременници — само са „чували“. От всичките
13 на брой очевидци и съвременници само един говори
за закопаването на Левски в „окопа“ (хендека), всич
ки останали сочат пряко или косвено за местопогребване на Левски „старите“, изоставените, напуснатите,
позорните или все едно гробището за престъпници при
Кюлюците, зад манежа, княжеския конвой, гвардейска
та или кавалерийската казарма, което е едно и също.
Удивително, изненадващо и едновременно — обод
ряващо единодушие! Ободряващо в смисъл, че т. нар,
очевидци не са лъгали „на поразия“, както някой се
беше изразил. Работата е в това, че не е имало кой
да обясни разноезичието в техните разкази, произходящо от различните названия, които те са употребя
вали във връзка с местопогребването, и да обърне
внимание, че става дума за едно и също — „гроби
щето за престъпниците“.
Покритието на въпросните спомени с разказа на
поп Тодор пред 3. Стоянов не само придава пълна
достоверност на този документ, но в една обратна
връзка спомените зазвучават, макар и не във всички
отношения — като свидетелства както за местопогреб
ването, така и за последните часове на Левски преди
обесването.
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За времето, когато Левски е свален от бесилото,
остав*а р сила казаното от поп Тодор, че „стоял на въ
жето до пладне“.
Що се отнася до последните думи на Апостола,
Стоян Заимбв твърди, че те са: „За едно нещо, дядо
попе, ще Ви помоля: който ви пита за Дякона ЛевскГй,
кажете му, че той, Дякона, за българската свобода
загина.“ (Ст. Заимов, Васил Левски — дяконът, 1895 г.)
Казаното не е в стила на Левски, а е чисто по стоянзаимовски. Левски (ако се съди по писмата му) не е
имал обичай да си служи с двойните и тройните повто
рения, за да придаде по-голяма художествена убеди
телност на казаното. Това са неприсъщи нему рито
рически похвати.
Същото може да се каже и за провикването на
Левски, че „той е първият, но че след него са хиля
ди“ — както твърди Дамян Богоев. (Между другото
Дамян Богоев не е очевидец на обесването, а всичко,
което знае, го е чувал от поп Христо Павлов, който
уж бил изповядал Левски. Това прави неговите пока
зания несигурни, с изключение на казаното за местопогребването на Апостола.)
Според Атанаса Янева (споменът й е предаден от
художника Г. Черкезов във „Вестник на вестниците“,
бр. 94 от 12. VII. 1967 год.): „Бодро вървел Апостола,
а когато наближил бесилото, извикал на палача: „При
готви се, идва овен, да го заколиш.“
„Преди въжето да умори момчето (според Славко
Тошев Войнички), то извикало с ясен глас: „Братя
българи, аз си отивам, ама и турците си отиват!“
С. Стойков—Сокола приписва на Левски думите: „Да
живей България“, изречени с ясен глас, когато бил
вече наближил няколко крачки от бесилката.
Има и други, още по-художествени варианти, като
например този, че на отиване към бесилото Левски
запял популярната навремето песен:
Сега усетих, че в сърцето ми
черна кръв закапа . . .

— и т. н.
Приведох тези нови „данни“ за пълнота, без да
смятам, че е необходимо да ги оборвам. Те са прека»
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лено показни, за да бъдат приписани на Левски. Не
говите най-вероятни последни думи са казаните пред
иконом поп Тодора:
СИЧКО, КАКВОТО СЪМ СТОРИЛ,
СТОРИХ ГО ЗА ОТЕЧЕСТВОТО
Спомените на четиримата очевидци на обесването
с нищо особено не допринасят за осветляване физи
ческото състояние и поведение на Левски преди екзе
куцията. Двама от тях сварили Апостола мъртъв, един
ствен Александър Младенов го е видял, когато низамите са го водели към лобното място „прегърбен и
с наведена глава“. Това звучи убедително и напълно
естествено дори за един национален герой. Авторите,
които премълчават насълзяването на Левски, за да
го направят по-суров и героичен, са изтръгнали найестествения и човечен признак на мъката, свила сър
цето му в този последен трагичен миг. Те забравят,
че един човек, тръгнал на смърт, може да се насълзи
не само от жалба за живота си, макар че и така да е,
няма в това нищо унизително. Те се опитват да ге
роизират поведението на Левски, като го правят потвърд, „бодър“ и „остър“, и дори нехайно весел пред
бесилото (толкова весел, че дори запял) и старателно
избърсват. . . старателно премълчават сълзите в очите
му, без да подозират, че така те просто го смаляват.
Ако е вярно, че Левски не е изпитвал страдание
през последните си мигове, това би било не твърдост,
а коравосърдечие; не сила, а безгрижие за онова, кое
то се е случило и е могло да се случи след тежкия
удар върху комитетската организация. Едно е да уми
раш, когато чуваш зад себе си победното ура на свои
те другари, далечния тътен на последната битка —
тогава може да се умира и без сълзи. Може да се
умре дори с усмивка. Друго е да прекрачиш към
смъртта с трагичното чувство, че твоето дело, святото
народно дело, остава незавършено и доведено до ръба
на пропастта. Когато всичко около тебе се срутва —
съдби, надежди, мечти — и ти си видял някои от хо
рата, на които си вярвал, в най-грозния им образ —
тогава не се умира без сълзи.
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Това, че Общи прави пълни, даже неионсканн раз
крития, Левски го е предчувствувал и може би — очак
вал. Това, че Анастас поп Хинов не само издава,
но обикаля от кауш в кауш, увещава и останалите да
издават и свършва с това работата на десет души сле
дователи — и за това Левски трябва да е бил под
готвен. (Хинов е човекът, който заплашва Левски в
едно писмо, че ще го „клъцне по челото“, и наистина
изпълнява своята закана.) Издават обаче и най-вер
ните, като Вутьо Ветьов, когото Левски много обичал
и в когото много вярвал; прави разкрития и Васил
Бушаранов; издава, и то пръв от всички заловени ^по
обира на хазната, и даскал Иван Фурнаджиев, който
заявява на следствието, че иска да му се признае ка
чеството на доносчик и да се възнагради, защото е
направил разкрития, за които не са го питали. А Ву
тьо Ветьов, когато разказва случката с убиването на
момчето в Ловеч, изопачава нещата във вреда на Лев
ски. Простите издават от простотия, а по-умните и
просветените — от страх, от завист, от корист и роб
ска поквара.
Левски не е могъл да забрави това. А как ли се
е усещал той, когато на масата на извънредната след
ствена комисия се изтърсва от едно чувалче целият
комитетски архив, строго съхраняван уж в Букурещ
в заключените чекмеджета на Каравеловия дом? Сега
вече знаем, че чувалчето с комитегските книжа е било
предадено за съхранение у доверен човек от Сръб
ското дипломатическо агентство, за да не попаднат
те при обиск в ръцете на румънската полиция. Шу
реят на „довереното лице“ решава обаче да ги про
даде на турците и така комитетският архив попада в
ръцете на следствената комисия в София. Левски не
е могъл да знае това и не е могъл друго да си по
мисли, освен че „нещо“ се е случило, а това „нещо“
не е могло да бъде друго, освен или румънската по
лиция да е претърсила къщата на Каравелов и да е
иззела книжата, или Каравелов да е онова, което в
наше време се нарича с думите „агент-провокатор“,
т. е. издайник.
Смайваща мисъл! Смайваща и ужасяваща. Как
во ли е усетил Левски при това досещане — нека да
е само едно мигновено подозрение, а поне от подозре»

59

нието той, пък и всеки друг на неговото място, не ще
да е могъл да се спаси.
За всички тези вътрешни бури в душата на Апо
стола можем само да гадаем, но във всеки случай
оттук нататък (след появяването на комитетските пис
ма на масата на следователя) неговите отговори ста
ват монотонни и в тях се усеща някаква умора. Опи
тите за лична защита като че приключват и единстве
ното, което го държи на крака, е непоколебимото
решение да спаси от преследване незаловените още
комитетски хора, а организацията — от пълен раз
гром.
Освен това, в трагичната последна равносметка на
Апостола не е могло да не се включат собствените
действия, бездействия и грешки — такива ще да са
били мислите, които са го разпъвали върху кръста на
неговата вътрешна голгота.
Не слагаме в сметките физическата болка, която
е догризвала остатъците от телесната и душевната
му сила.
Ето защо Левски е бил „изнемощял, със сухо,
пребледняло, страдалческо лице и със сълзи в очите,
преди да стъпи върху зловещото буре и да поеме по
следния си дъх . . .
Едно е положително: Апостола е на първо място
сред ония, за които може да се вярва, че в послед
ните си мигове са плакали не за себе си, а за поро
беното си отечество.
Художниците са го рисували във всякакви пози,
аз бих го нарисувал, ако да можех, както го описва
поп Тодор — с белекчета на ръце, превързана глава
и напиращи сълзи в очите.
И това, мисля, ще бъде истинският образ на Апо
стола на свободата и човещината — Васил Иванов —
Левски.
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Глава пета
ОТГОВОР НА КРИТИКАТА ПО ВЪПРОСА
ЗА МЕСТОПОГРЕВВАНЕТО
И ПОСЛЕДНИТЕ МИГОВЕ НА ЛЕВСКИ
При обсъждането на първото издание на тази
книга в Средновековната секция при АИМ през сеп
тември 1985 г. бях упрекнат от историчката Цв. Павловска, че съм д е г е р о и з п р а л Левски, като съм го
обрисувал по „образ и подобие на християнски велико
мъченик . . . с белезници, прегърбен, разплакан едва ли
не“ (Виж Стенограмата от 14. IX. 1985 г., стр. 96, архив
на БАН.) Цитира ли (Хайтов) в неговата библиогра
фия документалното наследство на Левски? — попита
ме тя. — Не! Цитира статийки, публикации, БучннскиМучински и разни измислени съчинения.“ (Смях в за
лата.)1
Явно, едно съчинение може да е сериозно (според
Павловска) само ако е цитирано „документалното на
следство“, независимо дали е имало, или не е имало
нужда да се цитира. За нея всичко друго е „БучинскиМучински“, та макар сред тези „Мучински“ да попа
дат автори като 3. Стоянов, Иван Вазов, Ст. Чилингиров, Ив. П. Кършовски, В. П. Алабин, а пък и са
мият проф. Стамен Михайлов.
Не е беда твърдението на Павловска за цитирани
те от мене съчинения, че са „измислени“ — вероятно тя
не си е направила труда да провери в библиографията
дали са реално съществуващи. Странното е, че тя, ма
кар да е професионален историк, държи Левски да бъде
описан не според първоизворите, а както на нея й се
иска, което ме кара да я попитам защо да премълчава
ме, че ръцете му са били закопчани в белезници, когато е факт, че той е бил доведен при бесилото не само в
белезници, но и с окови, и този факт е многократно от
белязан. Защо да не бъде Левски „прегърбен“ и „изне
1 Думите в скоби в пряката реч на цитираните липа — тук
мои добавки за пояснение вз
текста. — Б. а.
и навсякъде в тази книга, са
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мощял“, ако очевидците са го видели именно така! За
що трябва да се скрива, че очите му са били насълзени,
след като евидетелствува за това човекът, който после
ден го е погледнал в очите? Павловска явно не харесва
този образ, защото не отговаря на нейните физкултурни
представи за Апостола, но това не е повод да иска и от
другите да го виждат като Архангел Михаил, с крила
на раменете и поразяващ в ръцете меч.
Величието и героизмът на Левски са в това, че
дори под сянката на бесилото и вече с примка на вра
та той не изменя на святото комитетско дело и не
прави никакъв опит да смекчи положението си, било
като извърши нови разкрития — както Д. Общи, —
или като го удари на молба. Колкото по-страшна е
била за Левски очакващата го смърт, толкова по-ви
соко се извисява неговият подвиг, толкова по-силен и
обаятелен става той, все едно дали е разплакан, или
не, прегърбен или изправен, във или без окови.
Позволих си така подробно да обсъдя едно незна
чително по същината си изказване, защото с въпроса
за героизирането и дегероизирането на историческите
личности постоянно се сблъскваме — и в историче
ската, а и в художествената литература. Това е въ
прос основен и при изграждането образа на Левски,
рисуван, в повечего случаи, именно както на Пав
ловска й се иска: без вериги и белекчета, без прегърбване и насълзяване, с блясък в очите, изправена гла
ва и изпъчени гърди, нееломим и неуязвим. Този па
раден суперменеки образ така много и дълго ни е бил
натрапван, че сме комай забравили за истинския —
от плът и кръв — и сме заживели, малко или много, с
един иконописен образ, лишен от голямото страдание
и големия подвиг, свързан с това страдание.
Павловска ме обвини още, че съм направил опит
да дегероизирам не само Левски, но и Каравелов, ко
гото съм бил нарекъл „ п р о в о к а т о р“. Всеки би
могъл да прочете въпросния пасаж (на стр. 56) от
моята книга и да се увери сам какво аз съм писал н
как въпросната историчка се опитва да го „интерпре
тира“ и всъщност — изопачи.
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Възраженията на Стамен Михайлов
На обсъждането в ССА при АИМ Михайлов заяви,
че в записката на 3. Стоянов от разпита на поп То
дор „няма нищо ново“, и отхвърли становището, че
Левски е закопан в Позорните гробища. Позовавайки
се на спомените на Вл. Икономов и Ст. Маринов —
той обяви, че Левски е погребан в гробището при
Окръжната палата, т. нар. Западно гробище, разполо
жено в района на сегашното Министерство на земеде
лието и горите.
Споменът, или по-точно писмото на Вл. Иконо
мов, е публикуван във в. „Мир“ от 25. III. 1937 г.
Същественият в него пасаж, на който Ст. Михайлов се
позовава, гласи: „Лично от покойния поп Тодор, както
и от покойния ми баща поп Петър, съм чувал и зная,
че гробът на Апостола Васил Левски е бил до самата
страна на църквицата в българските гробища при
Окръжната палата. Освен това съм присъствувал ня
колко пъти, когато свещениците са отслужвали на
гроба на Апостола парастас или са чели молитва."
Явна измислица е позоваването на поп Тодор. Ако
беше вярно, че Левски е бил погребан в редовните
християнски гробища, не би имало никакъв смисъл да
лъже той пред Захари Стоянов, че е бил „закопан“ в
Позорните гробища на София. Освен това, как е въз
можно няколко свещеници да са отслужвали парастас
на гроба на Апостола — явно след освобождението на
България, и този гроб да остане в тайна за всички,
освен за о. з. полковник Икономов, след като този
именно гроб е бил търсен „под дърво и камък“ още
от 1878 година?
Що се отнася до „вълнуващия“, според Ст. Михай
лов,^ разказ на Ст. Маринов, публикуван също във
в. „Мир“ от 23. III. 1937 г., там измислиците са още
по-явни. Маринов пише, че в деня на обесването той,
ученик по туй време в I клас на Софийското петокласно училище, тръгнал след свършването на занятията
„КЪМ ПЕТ ЧАСА СЛЕД ПЛАДНЕ“ заедно с други
свои съученици да видят обесения Левски. И го сва
рили увиснал на бесилото. Видели след това как обе
сеният бил свален, натоварен на кола, закаран и по
гребан от двама свещеници в Западните гробища на
София.
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Първата бележка, която ще направим по този
спомен, е, че Ст. Маринов и съучениците му тръгват
към бесилото „към пет часа“ подир обяд, а е извест
но от записката на 3. Стоянов, че тялото на Левски е
било свалено „ПО ОБЯД“, така че любопитният Ст.
Маринов е могъл да види само гредите на бесилото.
Що се отнася до проф. Михайлов, той не само е
побързал да се довери на един явно несъстоятелен
спомен, но след като изтъква „достойнствата“ му, за
вършва обсъждането с един коментар, който гласи:
„Дали от суеверие, или от нещо друго, не е важно, но
турците са уважавали верските закони на българите.
Това се вижда от думите на Мазхар паша, прпсъствувал на обесването, който — както научаваме от
Иван Вазов, — след като бил свален трупът от бесил
ката, казал на поп Тодора: „Папаз ефенди, сторете
с тогова според както е вашият закон“, и трупът бил
предаден на поп Тодор за погребение. Следователно
Левски е бил погребан по християнски обичай и там,
където българите са пожелали. НИКАКВА ЗАБРАНА
ЗА ТОВА ОТ ТУРСКА СТРАНА НЕ Е ИМАЛО.“ (Виж
Изложението на Стамен Михайлов, депозирано за об
съждането в ССА на 14. IX. 1985 г., стр. 12.)
Ще помолим сега читателя да прочете още вед
нъж писаното от Иван Вазов за разказа на поп То
дор, и по-специално: кога и какво му е казал Мазхар
паша, и тогава всеки би се уверил, че думите: „Папаз
ефенди, сторете с тогова според както е вашият за
кон“, са казани, докато Левски е жив и чака пред бе
силото, и се отнасят до неговата последна изповед, а
не както Стамен Михайлов твърди, че те са казани,
„СЛЕД КАТО ЛЕВСКИ Е БИЛ СВАЛЕН ОТ БЕСИ
ЛОТО1‘, п се отнасяли за погребването му.
Макар вече да познавам стила —- и в писането, и
в споренето — на проф. Михайлов, учуден съм, че той
си позволява едно такова явно и тъй лесно за откри
ване и з о п а ч а в а н е на текстове, които имат ши
рока публичност и могат винаги да бъдат проверени.
Същото се отнася и до твърдението на Михайлов,
че не е имало от турска страна никаква забрана по
гребването на Левски да стане по християнски оби
чай. В турския Императорски наказателен закон от
27 юли 1858 г. четем съвсем друго: „Тялото на на
64

казания със смърт, когаго не би имал той свои на
следници, предава се за погребение на народа, на кой
то той принадлежи“ (чл. 17).
ПРИТУРКА КЪМ НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН от
7 април 1869 г. гласи:
„Който би закопал сам или накарал, или позво
лил другиму да закопае мъртвец в мястото, забранено
от закона, осъжда се: на затвор от 1 месец до една
година време и на глоба от 1 до 10 лири турски.“ (Виж
Пълно събрание на държавните закони в Турската им
перия, т. 4, стр. 150.)
И така, турският наказателен закон не е бил така
безразличен към мъртвите и специално към екзекути
раните, както Михайлов иска да ни увери. За да се
извърши редовно погребение на обесения Левски, тряб
вало е да го поискат неговите наследници или пък
водителите на българската община. Даже да са ис
кали подобно нещо, наследниците на Левски не са
имали никакво предизвестие за датата и часа на не
говото бесене, за да изпълнят предписанията на за
кона. Не се е намесила и българската религиозна
община. На какво може да отдадем този малко стра
нен факт, след като е известно, че сред водителите на
тази община са Димитър х. Коцев, неговата сестра
Йорданка Филаретова, влиятелни първенци, като Ди
митър Трайкович и хаджи Мано Стоянов, а иконом
пои Тодор, изповедникът на Левски, е бил по това
време — в отсъствие на софийския митрополит Мелетий — неин председател?
Работата е в това, че и Д. Коцев, и Д. Трайко
вич, а и същият поп Тодор са били замесени в со
фийското комитетско съзаклятие и са имали сериозни
основания да не усилват подозренията на властите с
една постъпка, която би ги уличила в съчувствие към
екзекутирания главен организатор на комитетскота
дело в България, ако те биха поискали тялото му за
редовно погребение.
Не случайно и Трайкович, и Димитър х. Коцев
са били по-късно изпратени в заточение, не случай
но поп Тодор се така стъписва, когато се озовава
лице в лице с доведения за бесене Левски, преди да
разбере, че го викат само за едната изповед и че Апо
столът няма намерение да го издава. Ако поп Тодор бе
5. Н. Хайтов, т. III
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издействувал редовно погребение за Левски, нима щеше
да го премълчи след освобождението на България,
когато са го питали не един и двама за последните
мигове на великия мъж, в това число Захари Стоя
нов, Вазов и др.?
Нещо повече, причината така дълго да се мълчи
и така дълго да не се знае — всъщност да не се раз
казва, — че Левски е заровен в гробището за пре
стъпниците, е именно чувството за вина, че българ
ската община не му е осигурила достойно погребение.
Не съдим общинарите на София от 1873 г. — казах
ме: имали са основания, само изясняваме обстанов
ката, за да уточним прн какви обстоятелства мъртвото
тяло на Левски се е отправило за гробищата на пре
стъпниците.
Опитът на Ст. Михайлов да пренасочи местопогребването на Левски към Западните гробища на Со
фия не намери никаква поддръжка дори у неговите
първи съмишленици, като Г. Джингов, който след из
казването на Михайлов определено заяви: „Аз също
намирам за по-правдоподобна версията на онези, кои
то приемат, че ВАСИЛ ЛЕВСКИ Е БИЛ ЗАКОПАН
В ГРОБИЩАТА ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ. Та нали той
в лицето на турците е държавен престъпник?“
Присъствуващият академик Косев веднага по
твърди:
„ТОВА Е НЕОСПОРИМО! Това всички съвремен
ници казват (поддържат). (Виж Стенограмата от
14. IX. 1985 г., стр. 28.)
Акад. Косев бе изразил своето становище по въ
проса за местопогребването на Левски още в оглавя
ваната от него Държавна комисия от 1983/1984 г., в
която, след подробното обсъждане както на доклада
на В. П. Алабин, така и на другите публикации, свър
зани с гроба на Левски, се възприема
(и протоко
лира) гледището, че Апостолът е наистина заровен в
„НАПУСНАТИТЕ (ПОЗОРНИТЕ) ГРОБИЩА“ (виж
Доклада на Комисията, стр. 5).
В едно от предварителните заседания (на 29. V.
1983 г.) акад. Косев категорично заявява: „СПОМЕ
НИТЕ, КОИТО НАСОЧВАТ КЪМ ЗАПАДНИТЕ ГРО
БИЩА, СА СЪВЪРШЕНО НЕУБЕДИТЕЛНИ!“
След всичко това ние можем да приключим на-

стоящата първа част с категоричния извод, че първо
началното местопогребване (по-точно е да се каже
„местозаравяне“) на Левски — това са ПОЗОРНИТЕ
ГРОБИЩА НА СОФИЯ, наричани още „напуснати“,
„гробища за престъпниците“, „болнични“, „стари“ и т. н.
Там е намерило временен покой мъртвото тяло на Апо
стола с всички произтичащи от това бъдещи после
дици, с които ще се занимаем в третата, историческата
част на тази книга.
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Част втора
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДОВОДИ
ЗА И ПРОТИВ ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ
ЛЕВСКИ Е ПОГРЕБАН В ЦЪРКВАТА
„СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“

Глава първа
ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА
САМАРДЖИЙСКА“, РАЗКОПКИТЕ,
ЗАГАДЪЧНИЯТ СКЕЛЕТ № 95,
ДОКУМЕНТАЦИЯТА
ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“
А нейният олтар, където се разиграват важните за нас

археологически събития през май—юни 1956 г., се на
мира в скритата част на подлеза пред Софийския ЦУМ
Наричала се е „Самарджийска“, защото е била някога
поддържана от самарджийския еснаф. Църквата се
споменава като „Св. Петка Малка“ от пътешественика
Стефан Герлах, който в края на XVI век (1578 г.) ми
нал през София; има и приписка, че през 1802 г. е била
поправяна. Съществува предание, че е построена от
бан Петър през XI век, а археологът Стамен Михай
лов твърди, че това е станало в края на XIV или нача
лото на XV век.
Същинската, вътрешната част на църквата, нари
чана още „наос“ (от западната й стена до иконостасната преграда с олтара), е с размери 5,90/7,30 метра.
На изток от иконостаса започва светая светих на хра
ма — олтарът, — който свършва с обичайното за всич
ки църкви централно, полукръгло засводено простран
ство, наречено апсида. В средата на олтара се е на
мирал т. нар. свети престол — изградена с тухли квад
ратна колона с размери 35/35 см и височина около ме
тър, положена върху вкопана в земята каменна основа
с размери 70/70 см.'Върху престолната колона е лежа
ла каменна плоча, така наречената света трапеза.
В северната половина на олтара, до ръба на подпрестолната основа, е открит на 30 май скелетът с ин
вентарен № 95, с „крака“, разположени, според проф.
Михайлов, под апсидната основа. (Виж снимки от № 1
до № 6 от Приложението.)
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При започването на разкопките през 1956 г. църк
вата „Св. Петка“ се оказала вкопана на три метра под
уличното равнище. По-късно се установява, че тя е по
ложена отчасти върху развалините на голяма антична,
навярно римска постройка, върху чиито основи се е
подпряла на две места: в наоса (същинската част на
църквата) и при олтара. Закривената апсидна стена ле
жи в цялата си южна половина върху един около 120
см дебел, античен зид, който прекосява подземното
пространство в посока югозапад—североизток (виж
фиг. 1).
Разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийека“
(ще я наричаме за по-кратко „Св. Петка“) протичат
между 8 май и 20 юни 1956 г. и са имали за основна
цел да установят художествената стойност на нейните
стенописи. (Съгласно едно разпореждане на Министер
ския съвет от 7 май 1956 г. сводестата й част е тряб
вало да бъде изравнена до уличното равнище, за да не
пречи за оформлението на площада между ЦУМ и хо
тел „Балкан“.) Веднага ще кажем, че в процеса на
разкопките стенописите са се оказали ценни и по-къс
но — с доклад от 3 август 1956 г. — министърът на кул
турата, съвместно с председателя на БАН, правят пред
ложение до Министерския съвет църквата „Св. Петка“,
като богат и ценен паметник на културата, да бъде из
цяло запазена.
Предложението, изглежда, не е било веднага въз
прието, и с нов доклад № 96 от 12. XII. 1957 г. мини
стърът на просветата и културата В. Червенков, заед
но с председателя на БАН акад. Тодор Павлов, пред
лагат да се отмени разпореждането на Министерския
съвет от 7 май 1956 г. за събаряне на църквата „Св.
Петка“ до уличното ниво и да се запази цяла като
„ИСТОРИЧЕСКИ И ХУДОЖЕСТВЕН ПАМЕТНИК
НА КУЛТУРАТА С ИЗВЪНРЕДНО ГОЛЯМО НА
ЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ“. Между другото докладът
е обоснован и с очакваното установяване на гроба на
В. Левски: „Понастоящем се правят проучвания и във
връзка с ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ТЯЛОТО НА АПОСТО
ЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Е БИЛО
ПРЕНЕСЕНО И ПОГРЕБАНО В ЦЪРКВАТА „СВЕ
ТА ПЕТКА САМАРДЖИИСКА“. ТЕЗИ ПРОУЧВА
НИЯ НЕ СА ПРИКЛЮЧЕНИ, НО ИМА ДАННИ,
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КОИТО ПОДКРЕПЯТ ТОВА ТВЪРДЕНИЕ“ (стр. 2 от
доклада).
Доклад № 96 е бил изпратен до столичния град
ски съвет за мнение. Мнението е — църквата да се пре
махне, а от съществуващите ценности: една част да се
изнесе, а друга да се заснеме.
Въпреки това църквата оцелява и през 1959 г. —
три години след завършването на разкопките — започ
ват опитите за възстановяването й.
Разкопките
До 25 май разкопките в „Св. Петка“ не се увенча
ват с особени резултати — разкрито е само едно погре
бение, и то навън от църквата. На 29 май започват из
копите в олтара по цялата площ, а на 30 май (сряда) в
северната половина на олтара, отляво на престола, се
открива оня скелет, за който на същия или най-късно
на другия ден проф. Хр. Гяуров заявява, че е на Ле®=
ски. (В Дневника на разкопките той е означен с поле
ви инвентарен номер 95.)
Археологическата жътва на 30 май е твърде бога
та, защото след разкриването на скелет № 95 („на
Левски“) работниците попадат на купчинка от черепни
кости, заровени до апсидната основа (ще го наричаме
САМОТНИЯ ЧЕРЕП). На другия ден пък се открива
в южната половина на олтара, вдясно от престола, тре
та, също особена находка — скелет в пълен ръст, за
който се установява по-късно, че е без „глава“. Той по
лучава полеви инвентар номер 79 — ще го наричаме
ОБЕЗГЛАВЕНИЯ. (Виж снимка 7 в Приложението.)
На 9 юни (според Дневника) под каменната осно
ва на престола се разкрива „част от скелет от редовно
погребение“ — и така гробните находки в олтара ста
ват четири.
Освен тях, разкрити са по време на разкопките вън
от църквата пет зидани гробници и четири скелета в
гробни ями.
Ето как са описани от археолога Михайлов чети
рите гроба в олтара на църквата „Св. Петка“ в него
вата първа научна публикация от 1961 г., озаглавена
„Църквата „Св. Петка Самарджийска“ в София“.
„При разкопаването на апсидата ние •се нагьк-

73

нахме на три редовни погребения. На две от тях ске
летите бяха сравнително добре запазени. Те произ
хождат от старо гробище, съществувало на това мя
сто. преди да бъде издигната църквата — навярно
през епохата, предшествуваща непосредствено падане
то на страната ни под турско робство. Следи от ков
чези не се намериха. Нямаше никакви приложения или
каквито и да е било принадлежности от облекло или
накитни предмети. В един гроб беше запазен само чере
път, който се намери източно от олтарния камък, до
самия зид на апсидата. Останалата част от скелета е
била разрушена от основите на апсидата. Трите срав
нително добре запазени погребения, едно от които се
намира под престолния камък, лежат на 1,20 м дълбо
чина под равнището на мраморната настилка. Найдобре запазен е скелетът от гроба, който се намери в
северната половина на олтара (фиг. 5) . . . “
„Всички покойници от олтара са били възрастни
индивиди. Това личи най-добре от изтърканите зъби и
зарастването на някои алвеоли на извадените кътници,
както и от пълно заличаване на шевовете на черепи
те. особено от вътрешната им страна. Скелетът от гро
ба в северната половина на олтара, изглежда, е жен
ски.1
В заключение може да се каже, че на мястото,
гдето сега се издига църквата „Св. Петка Самарджийска“, някога е съществувало старо гробище. . . Ако се
изхожда от градежа и по-специално от формата и раз
мерите на тухлите, както и от няколко къса керамика,
намерени в гроб № 4, и една стъкленица от гроб № 3,
можем да отнесем зиданите гробове, а с тях и остана
лите погребения към ранновизантинската епоха, без
да е възможно засега да се определи с по-голяма точ
ност това време.“ (Подчертаванията тук и оттук ната
тък — навсякъде мои — Н. X.)
Под линия, към предположението, че скелетът от
север (№ 95) е женски, е написано:
Според пред
варителните проучвания на д-р Боев, изказаното пред
положение, че един от тези скелети може да бъде на
Васил Левски, противоречи на археологическите дан
ни и не почива върху научна основа. (Виж проф. Хр.
Гяуров, „Гробът на В. Левски“, сп. „Духовна култура“,
год. XXXIV, 1959 г.,, кн. 2, стр. 32.)“

Приведохме тази доста обширна извадка от пу
бликацията на проф. Михайлов в Сборника в памет на
Карел Шкорпил, 1961 г., стр. 174—175, защото тук е
изложено неговото становище, че разкритите в олтара
на църквата „Св. Петка“ погребения са редовни, оста
тък от ранновизантийско гробище, на чието място е
била построена църквата „Св. Петка“, следователно не
може и дума да става, че един от скелетите (№ 95) е
възможно да е на Левски.
За скелет № 95 е казано още:
„Интересно е тук положението на костите спрямо
апсидата. Основите на последната минават над скеле
та. Тъкмо на това място са запазени две дупки от фундирането с колове. Дупките са непокътнати. Те се явя
ват решителен аргумент в полза на предположението,
което вече може да се счита за установен факт, че
църквата е по-нова от гробовете в олтара. Въпросният
скелет не е бил засегнат от основите на зида, понеже
тези основи са по-плитки от гроба. Скелетът обаче е
засегнат от коловете, при поставянето на които е счу
пена костта на'десния крак под коляното. Двете дуп
ки, които.-открихме при краката на покойника, не са
случайни. Ние ги открихме по цялото протежение на
зида. Почвата на това място не е била много здрава,
та затова се е наложило укрепването й с колове. Те
са наредени в шахматен ред под основата на зида.
Дупките имат диаметър от 0,05 до 0,10 м. Точната им
дълбочина не може да се определи, понеже са запъл
нени.“ (Ст. Михайлов, цитираното съчинение от 196! г.,
стр. 174-175.)
А сега да обобщим: според археолога Михайлов
скелет № 95, намерен в олтара на „Св. Петка“, не мо
же да е на В. Левски поради следните причини, които
ще подредим по важност:
Първо: Основите на апсидата минават „над ске
лета“ — довод, че той е сварен от строежа на църквата
в края на XIV век.
Второ: Скелетът е засегнат при набиването на ко
ловете за укрепване на апсидната основа — „счупена
е костта на десния крак под коляното“ — това е найважното, „решаващото“ доказателство, че коловете са
набивани върху сварения в земята скелет № 95.
Трето: Двете дупки от изгнили колове при краката
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на покойника са „НЕПОКЪТНАТИ“, незапълнени, ко
ето не би могло да означава друго, освен че скелет
№ 95 е сварен от градежа на църквата.
Четвърто: Всички зидани гробници, а с тях и оста
налите (олтарните) погребения са датирани от проф.
Михайлов към РАННОВИЗАНТИИСКАТА ЕПОХА и
са обявени за редовни.
Пето: Антропологическата експертиза установява,
че според д-р Боев скелет № 95 изглеждал женски, ос
вен това състоянието на костите показвало, че скелет
ните находки в олтара принадлежат на индивиди над
50—60 години, и следвателно нито един не може да е
на Левски.
И така: не една, а пет археологически и антропо
логически причини изключват възможността скелет
№ 95 да е на Левски, като всяка една от тях сама за
себе си е достатъчна (ако твърдо би се доказала) да
отхвърли тази възможност. Това налага да изследва
ме най-внимателно тези пет причини, за да отговорим
наистина ли скелет № 95 е сварен от строежа на църк
вата през XIV в. или произхожда от по-късно погребе
ние и СЛЕДОВАТЕЛНО МОЖЕ ДА Е НА ВАСИЛ
ЛЕВСКИ.
За по-голяма яснота ще започнем нашето изслед
ване на археологическите аспекти в спора за гроба на
В. Левски с
КРАТКИ ДАННИ ЗА
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ РАЗКОПКИТЕ
В „СВ. ПЕТКА САМАРДЖ.ИЙСКА“
А. Ф о т о м а т е р и а л и т е
Когато писах първото издание на тази книга, имах
на разположение само снимка № 1, обнародвана в пу
бликацията на Ст. Михайлов от 1961 г. На едно мое
запитване до ръководството на АИМ — има ли други
снимки от разкопките в „Св. Петка Самарджийска“
през 1956 г., беше ми отговорено: „При издирване във
фотоархива на музея снимки от този обект също не са
открити. По информация др. Хр. Попова в Архива
на АИМ НЯМА ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОСВЕН
ДНЕВНИКА, който вие познавате.“ (Писмо на АИМ
от 11. II. 1985 г.)
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Голяма беше изненадата (след това писмо), когато на първото обсъждане в БАН (10. II. 1986 г.) един
от пълномощниците на АИМ — , арх. Ст. Бояджиев,
връчи на нашата група два филма с негативи от „Св.
Петка Самарджийска“, обяви, че това са засниманията на фотографа П. Хлебаров по време на разкопките
от 1956 г., и добави, че „всичко друго е осветено и по
вредено“.
След внимателното разглеждане на предадените
ни фотоматериали се оказа, че те са два филма
ОРВО — лайка, формат, който влиза в употребление
много след 1956 г., и един филм за научни цели с мерен
грайфер за лабораторни заснемания. Нямаше съмне
ние, че връчената ни лента с негативи не беше ориги
нал, а репродукция. Наложи се да се запознаем на мя
сто в АИМ с фотоматериалите от „Св. Петка“. Провер
ката бе извършена на 14. II. 1986 г. с участието на глав
ния специалист при БАН — Румяна Радева. Негатив
ният материал от „Св. Петка“ се оказа нарязан на пар
чета от по няколко кадъра, съхранявани в целофанени
пликчета в един албум с черни корици и надпис „Сер
дика“, без инвентарен номер. От разграфените вътре в
албума формуляри не беше попълнен НИТО ЕДИН.
Явно, събраните в него снимки бяха случайно попадна
ли в албумче, предназначено за друг обект. Филмите,
използувани за снимки в „Св. Петка“, бяха АГФА —
изопан 55, изопан Р и изопан ултра.
След преброяването им кадрите се оказаха не 37,
а общо 92: 47 от тях бяха от обекта „Св. Георги“, пра
вени също през 1956 г., останалите — 45 — от църквата
„Св. Петка Самарджийска“, разпределени, както следва:
— 19 бр. от погребението, свързано със скелет № 95;
— 7 бр. на скелет № 79 (Обезглавения);
— 3 бр. на тухлената настилка в олтара;
— 9 бр. на зиданите гробове вън от църквата;
— 2 бр. на скелет № 14-А (вън ог църквата) и
— 5 бр. на несвързани с погребенията обекти в
църквата „Св. Петка Самарджийска“, или ОБЩО —
45 броя.
Оказа се освен това, че лентата с негативи, която
арх. Бояджиев ни бе връчил като „оригинал“, съдържа
само 7—8 снимки на скелет 95 от общо 19 броя, от
крити във фотоархива на АИМ. И което е още по-стран77

но — сред тях не се намериха някои особено важни кад
ри от заснимането на скелет № 95, като например сним
ка № 5, на която се виждат долните му крайници, без
да личи край тях никаква дупка от кол — указание, че
въпросните дупки са били затъпкани. И още по-странно: същата снимка не бе открита във фотоархива на
АИМ, явно указание, че в навечерието на обсъждането
в БАН фотоархивът е бил старателно селекциониран.
На всичко отгоре, освен че снимките Са били селек
ционирани, но във фотолентата на арх. Бояджиев те се
оказаха така презаенети (кадрирани), че част от фотоинформацията е била отстранена. Това бе установено
по лошото (неумело) репродуцираке, при което на ня
кои от снимките е била заснета и част от масата с
репроуреда на арх. Бояджиев — необоримо доказател
ство за извършената ФОТОМАНИПУЛАЦИЯ.
Още по-голяма бе изненадата, когато наличните
оригинални негативи бяха подредени по вида на фил
мите и номерацията върху тях, и се установи, че при
заснемането на обекти в църквите„Св. Георги“ и „Св.
Петка Самарджийска“ са били употребени общо 7 фил
ма АГФА, всеки с по 38 кадъра, т. е. били са напра
вени общо 266 снимки, а от тях в албумчето „СЕРДИ
КА“ се оказаха само 92. СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕ
ТИРИ КАДЪРА ЛИПСВАХА!
Отговорничката за фотоархива в АИМ, Р. Станева,
категорично заяви, че „НЕГАТИВИ НЕ СА БИЛИ ИЗ
НАСЯНИ ОТ ИНСТИТУТА, ЧЕ ТОВА Е МОГЛО ДА
СТАНЕ САМО С НЕЙНО ЗНАНИЕ“, тъй като фото
архивът се държи под ключ. (Виж Доклада на Р. Ра
дева до акад. Тодоров от 14. II. 1986 г., стр. 2.) Каза
още, че албумчето с негативите от „Св. Петка“ е било
намерено през декември 1985 г. във връзка с възник
налия за гроба на В. Левски спор, а преди това на нея
не й е била никога поставяна задача да ги търси.
Беше направена и справка в Дневника на разкоп
ките и се оказа, че снимки в „Св. Петка“ са правени
на 23 май, 30 май (два пъти), 1 юни (два пъти), 5
юни, 7 юни (два пъти), 8 юни (два пъти), 11 юни (два
пъти), 13 юни, 14 юни (два пъти) и 20 юни (два пъ
ти). Заснети са били всички зидани гробове на брой
пет, някои от тях по два пъти, а също и двете олтарни
погребения — скелетите 95 и 79. Изключение прави
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само скелетът под престола, от който не се намери
никаква снимка, нито пък е отбелязано в Дневника,
че е фотографиран. Три от снимките са на зидове в
църквата и една на стенописи.
Уведоменият за резултатите от проверката във фо
тоархива на АИМ акад. Н. Тодоров още на следващото
обсъждане в БАН на 27. II. 1986 г. попита арх. Боя
джиев кой е копирал от оригинала на негативите. Арх.
Бояджиев отговори: „АЗ ГИ КОПИРАХ САМ.“
Акад. ТОДОРОВ: Кога?
Арх. БОЯДЖИЕВ: Вкъщи. Сам ги копирах.
Акад. ТОДОРОВ: Откъде (ги взехте)?
Арх. БОЯДЖИЕВ: Взех ги от музея (АИМ).
Акад. ТОДОРОВ: Какво взехте от музея?
Арх. БОЯДЖИЕВ: Снимките. Негативите. Тия не
гативи. . . . Аз ги копирах сам. Аз взех от АИМ негати
вите. КОПИЯТА ПРАВИХ САМ ВКЪЩИ.
Н. ХАЙТОВ: Кой ви даде тия снимки?
Арх. БОЯДЖИЕВ: Дадоха ми ги от музея.
Акад. ТОДОРОВ: Кой, кой?
Арх. БОЯДЖИЕВ: Сега, лицето ми е неудобно да
кажа. Казвам сега фактите. Аз взех всичко това, цяло
то снопче и преснех всичко, което можах. (Сочи снопчето със снимки на скелет № 95.)
Акад. ТОДОРОВ: Кога е било?
Арх. БОЯДЖИЕВ: Не помня. Преди Нова годи
на. Отдавна беш е. . . По отношение на това, което също
се каза, че съм кадрирал . . . Ами че и вие сте пълни с
кадриране!
(Стенограма, т. III, стр. 90, 91, 112, 113.)
Следва да отбележим за по-голяма яснота, че арх,
Стефан Бояджиев още като студент е проявил интерес
към църквата „Св. Петка“ и когато започва реставри
рането й през 1972 г., той по собствена инициатива е
направил няколко снимки на апсидната основа. След из
лизането на книгата ми за гроба на Левски той взе
участие в обсъждането й през септември 1985 г. в Сред
новековната секция при АИМ (ССА при АИМ), а при
обсъждането в Президиума на БАН влезе в състава на
петимата пълномощници, натоварени от ръководството
на АИМ да отстояват позицията на проф. Михайлов.
Другите четирима пълномощници на обсъждането
в БАН бяха археолозите ст. н. с. Георги Джингов, кой
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то през 1956 г. бе взел участие в разкопките в „Св. Пет
ка“ като надничар, ст. н. с. Димитър Овчаров, ст. н. е.
Магдалина Станчева и н. с. Станислав Станилов, чиито
имена оттук нататък ще се споменават твърде често и
не само във връзка с обсъждането, но и с изготвеното
от тях писмено становище от 48 страници, което ще на
зоваваме за по-кратко СТАНОВИЩЕТО НА ПЕТИ
МАТА.
А сега още веднъж да поясним: „кадрирането“ е ко
пиране на част от заснетия кадър, при което се отстра
нява останалата фотоинформация. Отстраняването на
тази нежелана информация може да бъде постигнато и
чрез преподреждане в друга последователност на репродуцираните негативи, ако те са в серия. В още поголяма степен фотоинформацията от една серия сним
ки може да бъде коренно видоизменена (и осакатена),
ако се отстрани (елиминира) някоя от тях, какъвто е
случаят със снимките № 5 на скелет № 95, на която дуп
ките от дървени колове при долните му крайници са
затъпкани. Тъкмо тази възлова снимка ЛИПСВАШЕ
от фотолентата, връчена ни от арх. Бояджиев като
„оригинал“.
Защо се е наложила подобна ф о т о м а н и п у л а ц и я върху новонамерените от 1956 г. снимки, когато
е могло изобщо да не бъдат показани, ако са произ
хождали от това някакви рискове? Нека да не забра
вяме, че в първото издание на тази книга аз изказах
предположение, че „изгубването“ на цялата графична,
писмена и фотодокументация от разкопките през
1956 г. в „Св. Петка“ (както и на всичките 142 наход
ки) не може да е случайно. По всяка вероятност, ня
кой е сметнал за потребно да представи известен брой
снимки и докаже с това, че фотоматериалите не са
унищожени.
Преди снимките да бъдат пуснати в обращение,
някой може да е сметнал, че информацията в тях е
прекадено подробна, и е дал негативите на арх. Боя
джиев да ги обработи, селекционира, а на опонентите
в спора за гроба да връчи о б е з о п а с е н а ф о т о 
л е н т а . Кой е този „някой“, арх. Бояджиев не каза,
но затова пък Г. Джингов призна на обсъждането в
БАН, че те двамата с Бояджиев са н а м е р и л и нега
тивите от 1956 г. (Виж Стенограмата от обсъждането,
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т. I, стр. 87, въпросното откровение на Г. Джингов.)
Не знаем къде и кога Джингов може да е намерил
временно загубените негативи от 1956 г., но е известно,
че при направеното във фотоархива на АИМ издирване
през 1985 г., февруари, по повод
на моето запитва
не — въпросните снимки не са се оказали там. Търсено
било и в архива на АИМ, но и там нищо не е било
намерено. (Виж писмо № III от 11. II. 1985 г. на АИМ,
подписано от акад. Д. Ангелов.)
Нима да разискваме ролята на едного или на
другнго в извършването на крупната „операция“ с
новонамерените снимки от разкопките в църквата
„Св. Петка Самарджийска“, по-важно е засега НЕОСПОРВАНИЯТ ФАКТ, ЧЕ Е ИЗВЪРШЕН ОПИТ
ЗА ТЯХНОТО „ОБЕЗОПАСЯВАНЕ“.
Освен снимките от 1956 г. разполагаме и с
фотоматериали от 1972/1974 година
Сред тях са на първо място два броя снимки от
апсидната основа, направени от фотографа при НИПК
Никола Даскалов преди реставрацията на църквата.
Една от тях, предоставена ми от арх. Никола Мушанов, бе публикувана в първото издание на тази книга
през 1985 г.
През 1972 г. арх. Бояджиев е правил по свой по
чин снимки на апсидната основа на църквата „Св.
Петка“, две от които бяха представени на обсъждане
то в БАН (си. 11 и 12). Едната (№ 11) е много цен
на, защото е на цялата основа заедно с част от пре
минаващия под нея античен зид. Особената й ценност
е и в това, че на нея отлично се откройва и ПОГРЕ
БАЛНАТА НИША (дупка), в която са били сместени
долните крайници на скелет № 95. Втората снимка е
само на погребалната ниша.
Ето така апсидната основа се оказа документира
на веднъж през 1956 г. (в няколко кадри) и след това
на два пъти — през 1972 и през 1974 г., което дава
възможност за една кръстосана съпоставка на фотома
териалите.
Пълномощниците на АИМ изразиха по време на
обсъждането различно отношение към фотоматериали
те: Джингов например изключи от „полезрението“ си
6. Н. Хайтов, т. III
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снимките от 1972/1974 г. (Стенограма, т. I, стр. 150).
Овчаров ги нарече „КЛЮЧ, ЧРЕЗ КОИТО МОЖЕ ДА
СЕ РАЗБЕРЕ МНОГО НЕЩО, КАЗАНО В ДНЕВНИ
КА ЛАКОНИЧНО*', и добави, че фотодокументацията
не може да се отрече. Ръководещият обсъждането,
акад. Н. Тодоров, включи в документацията на раз
копките всички налични снимки от „Св. Петка Самарджийска“, независимо кога и от кого са правени, кое
то е, разбира се, най-правилното отношение към този
вид първоизвори за разкопките в „Св. Петка“.
Особената ценност на фотоматериалите от 1956 и
1972/1974 г. е във възможностите за придобиване от
тях на НЕСЪМНЕНО ОБЕКТИВНА ИНФОРМА
ЦИЯ. Писмените документи могат да бъдат, както ще
се уверим, писани и преписвани — и даже подправени
с оглед придобиване на едни или други предимства и
„доказателства“ при кипналия още в началото спор за
гроба на Левски, но фотообективът не е могъл да бъде
манипулиран.
Изобщо, в спора за гроба на Левски фотоматериа
лите от 1956 и 1974 г. придобиват ОСОБЕНО, РЕША
ВАЩО ЗНАЧЕНИЕ, ПЪРВО, С ПРЯКАТА ИНФОР
МАЦИЯ, КОЯТО НИ ПОДНАСЯТ, И, ВТОРО, С
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО НИ ДАВАТ ДА СЪПО
СТАВЯМЕ И КОНТРОЛИРАМЕ ЧРЕЗ ТЯХ ПИСМЕ
НИТЕ ПЪРВОИЗВОРИ ЗА РАЗКОПКИТЕ ОТ 1956
ГОДИНА ИЛИ СЕГАШНИТЕ ОПИТИ ЗА ТЯХНОТО
ДОПЪЛВАНЕ С КЪСНИ ДОСЕЩАНИЯ ПО ЕДИН
ИЛИ ДРУГ ВЪПРОС. Всичко това ни позволява да
обявим фотоматериалите от 1956 и 1974 година за
НОМЕР ЕДНО ОТ „ПЪРВИЧНАТА ДОКУМЕНТА
ЦИЯ НА РАЗКОПКИТЕ“.
Това е всъщност и новото в сегашния етап от спора
за гроба на В. Левски — снимките. Досега археолози
те — участници в разкопките от 1956 г., имаха право на
вето по всички въпроси, освен в случаите, когато сами се
опровергаваха. Този досаден монопол, който те упраж
няваха в продължение на 30 години, е вече отминал
етап. Сега имаме един безпощаден АРБИТЪР в лицето
на неподкупния ф о т о о б е к т и в , който ще слага не
щата на мястото им, когато някой би се опитал да ги
размести, видоизмени или направо измисли. Можем
само да съжаляваме, че толкова много снимки от ко-
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лекцията липсват. И можем само да предполагаме
каква ли ценна информация бихме почерпили тъкмо
от тези „липсващи“ снимки, ако се бе намерил някой
да ги „открие“.
Б. Дневникът на разкопките,
воден от Г. Джингов
под разпореждането на проф. Михайлов
— препис ли е или оригинал
В „Инструкцията за провеждане на археологичес
ки сондажи и разкопки“, която е била в сила през
1956 г., а е в сила и до днес, за Дневника на разкопки
те се казва, че той е „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ОСНО
ВЕН ОФИЦИАЛЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН ДОКУ
МЕНТ, (КОЙТО) НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЯН
ОТ НИКАКВИ ДРУГИ БЕЛЕЖКИ“. Казано е в Ин
струкцията освен това, че „Цялата полска документа
ция (дневници, чертежи, рисунки, фотоснимки и др.)
се депозира в Археологическия институт, който е един
но държавно хранилище на документални извори от
този род“ (т. 40). „За по-нататъшна кабинетна обра
ботка дневниците и другите материали от разкопките
се предават срещу разписка лично на научния ръково
дител на разкопките за срок, който е необходим да се
извърши предварителна кабинетна обработка, да се
състави отчет или да се напише съответният научен
труд“ (т. 41).
От тези цитати от Инструкцията се разбира, първо,
колко важен е Дневникът на разкопките и, второ, че
освен Дневника, съществува и друга задължителна по
лева документация: писмени, графични и фотографски
материали, които трябва да бъдат приложени заедно
с подробен опис на находките към предварителния от
чет на ръководителя на експедицията.
Трябва да се отбележи, че до нас освен Дневника
и част от снимките от разкопките в „Св. Петка Самарджийска“ другите писмени материали от полевата им
документация не са достигнали. Няма го отчета на ръ
ководителя на експедицията проф. Ст. Михайлов, нито
задължителните към него списъци за намеоените по
време на разкопките находки. Нито разписките за пре
даването на тези материали във фондовете на Архео
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логическия музей, както и разписките, които ироф. Ми
хайлов е трябвало да подпише срещу Дневника и дру
гите материали, връчени му за кабинетна обработка.
Както находките от „Св. Петка“, така и новонамерените снимки не фигурират в инвентарните книги на
АИМ въпреки изричните повеления на Инструкцията
от 1956 г., която, буквално преутвърдена през 1973 го
дина, е в действие досега.
Ръководството на АИМ провъзгласи „изключител
но старателно и точно водения“ полеви Дневник на
разкопките от 1956 год. за „ОСНОВНИЯТ И НАЙВАЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ“.
(Мнение за документацията на разкопките на ръко
водството на АИМ от 7. II. 1986 г., стр. 3.) В „Памет
ната бележка“ на ръководството на АИМ от 6 юни
1986 г. се казва, че той е ЕДИНСТВЕНО ДОСТО
ВЕРНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ РАЗКОПКИТЕ“.
Чий е Дневникът на разкопките?
Кога е писан?
На обсъждането на книгата ми за гроба на Лев
ски в ССА при АИМ на 14. IX. 1985 г. проф. Михайлов
заяви:
.. Дневника на разкопките, за който АЗ ЛИЧ
НО ОТГОВАРЯМ, той (Хайтов) произволно нарича
„Дневник на Джингов“ само защото ПО МОЕ РАЗ
ПОРЕЖДАНЕ той е писан с ръката на Джингов.“
(Виж Стенограма от 14. IX. 1985 г., стр. 14.)
„Постоянно се спекулира с т. нар. Дневник на
Джингов, т. е. Дневника на разкопките,който е и МОЙ
СОБСТВЕН ДНЕВНИК .. . Зад този акуратен Джингов
СТОИ
РЪКОВОДИТЕЛЯТ
НА
РАЗКОПКИТЕ,
ЕДИНСТВЕНО ОТГОВОРЕН ЗА ДНЕВНИКА, НЕ
ЗАВИСИМО КОЙ ГО ПИШЕ“ (Изложение 85, стр 42
и 43.).
к
„Н. Хайтов . . . не намери за нужно да каже едно
„благодаря“ и на мен, КОЙТО МУ РАЗРЕШИХ —
ТЪЙ КАТО САМО АЗ ИМАМ ТОВА ПРАВО — ДА
ПОЛЗУВА ДНЕВНИКА НА РАЗКОПКИТЕ, И ТО
ОТГОВАРЯЙКИ НА НЕГОВА ЛИЧНА МОЛБА И НА
МОЛБАТА НА СЪВЕТНИКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БАН.“ (Изложение 85, стр. 75.)

Ето и едно по-късно изказване на Ст. Михайлов
за Дневника на разкопките:
„Аз, от своя страна, по своя инициатива, привля
кох на работа др. Джингов, който тогава беше пред
дипломиране, като даже му възложих ПОД МОЕ РЪ
КОВОДСТВО ДА ПИШЕ Д Н ЕВ Н И К А ... ОБАЧЕ
ПОД МОЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО РЪКОВОДСТВО,
така че този дневник — това искам също да се знае,
ТОЗИ ДНЕВНИК Е МОЙ ДНЕВНИК, и на Джингов,
разбира се, но АЗ ОТГОВАРЯМ ЗА ДНЕВНИКА.
ВСИЧКО, КОЕТО Е ПИСАНО И ДАЖЕ ВЪЗЛОЖЕ
НО НА ДРУГ, АЗ СЪМ ОТГОВОРНИКЪТ ЗА ТУЙ
НЕЩО.“ (Стенограма от изказването на Михайлов на
10. II. 1986 г., виж т. I, стр. 10.)
Няма съмнение: „Дневникът на Джингов“ е на
Михайлов; той е НЕГОВ СОБСТВЕН ДНЕВНИК и
той е ЕДИНСТВЕНО ОТГОВОРЕН ЗА НЕГО, защото
е ПИСАН ОТ РЪКАТА НА ДЖИНГОВ под негово
(НА МИХАЙЛОВ) Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е И Н Е 
П О С Р Е Д С Т В Е Н О РЪКОВОДСТВО.
В тези изявления на проф. Михайлов намираме и
точната истина за „статута“ на дипломанта-надничар
Г. Джингов, който е бил привлечен на работа по раз
копките по личната и н и ц и а т и в а на Михайлов, а
не, както се твърди в Становището на АИМ от
7. II. 1986 г. (за подсилване сегашната роля на Джин
гов), че бил уж „придаден“ в помощ на Михайлов от
самото ръководство на Института (стр. 1).
Има и една трета, много ценна информация в токущо цитираните изявления на проф. Михайлов за Днев
ника: че дори до края на 1984 г. — 28 години след
тяхното завършване, той е бил третиран в Архива на
АИМ като негова ЛИЧНА собственост и е могъл да
се ползува само с неговото ЛИЧНО разрешение. Ето
с това може само да се обясни защо, когато през есен
та на 1984 г. поисках да прегледам Дневника на раз
копките от 1956 г. на църквата „Св. Петка Самарджийска“, завеждащата архива, Христина Попова,
ОТКАЗА ДА МИ ГО ДАДЕ. Обясних й, че са минали
цели 28 години от разкопките и 2.3 години от научната
им публикация, но тя остана н е п р е к л о н н а .
Все
пак, когато си тръгнах, тя ме посъветва да поискам
разрешение от проф. Михайлов, даде ми домашния му
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телефон и едва след неговото съгласие получих Днев
ника.
И така, Дневникът на разкопките, предаден в
Архива на АИМ (според Диана Гергова) през 1980 г.,
е бил задържан от проф. Михайлов (в нарушение иа
т. 41 от Инструкцията) цели 19 години след изтичането
на максималния петгодишен срок за „кабинетна обра
ботка . И, второ: даже след предаването му в архива
той е бил третиран като лична собственост на Михай
лов, независимо че професорът по това време е вече
пенсионер. Всичко това е ставало с одобрението в съ
гласието на ръководството на АИМ.
Джингов твърди за Дневника:
„Пишех (го) НЕПОСРЕДСТВЕНО НА САМИЯ
ОБЕКТ“ (Стенограма от обсъждането в ССА при
АИМ, стр. 22),
к
„Дневника аз ви казах, че съм го писал по време
на разкопките НА САМОТО МЯСТО! НЕ СЪМ ГО
СЪЧИНЯВАЛ ВПОСЛЕДСТВИЕ . . (Стенограма,
стр. 30.)
,Д з съм го писал ТАКА В МОМЕНТА, КАКТО
(СЪМ ВИЖДАЛ)“ (Стенограма, т. III, стр. 135),
„Аз бях надничар. . . Току-що прохождах в архео
логията. Това бяха ПЪРВИТЕ МИ РАЗКОПКИ“
(Стенограма, т. III, стр. 134).
И така: според Джингов Дневникът на разкопките
е писан от него „НА САМОТО МЯСТО“, „НЕПО
СРЕДСТВЕНО НА САМИЯ ОБЕКТ“, „В МОМЕНТА“,
а не впоследствие, т. е. онова, с което ние сега разпола
гаме, е САМИЯТ ОРИГИНАЛЕН ДНЕВНИК.
В края на Дневника има нанесена с почерка на
проф. Михайлов заключителна бележка със следното
съдържание: „Дневникът, който съдържа 94 страници
(деветдесет и четири страници), е воден от н. е. к. и. н.
ГЕОРГИ ДЖИНГОВ. По това време техническа помощ
при разкопките е оказвал и скулпторът при АИМ Дими
тър Бучински, който се занимаваше и с почистване на
стенописите. Основното почистване на фреските се из
вършваше от художника Карл Йорданов от АИМ при
БАН.“
След тази приписка не може да има никакво съм-

нение, че заверката е извършена върху оригиналния
Дневник на разкопките. Фактите обаче не са в под
крепа на подобен извод.
Дневникът — в светлината на фактите
Първо; Разкопките в „Св. Петка“ започват на
8 май 1956 г. — така е отбелязано в Дневника на
стр. 3. На този ден се прави ограда, още не е „ударена“
нито една кирка, но това не е попречило на археолози
те да изготвят окончателна скица с хоризонтален раз
рез на цялата църква през основите, които ще бъдат
разкрити окончателно в края на разкопките — около
20 юли 1956 г. Това е скица № 1 и се намира на стр. 2
в Дневника.
Ето и един текст от 25 май: „Започна разкриване
то на южната стена на притвора в западно направле
ние. Също така се извади допълнителният пълнеж и
разкри нишата в южната стена (скица 1, X)“, '(Днев
ник, стр. 17).
Няма съмнение: цитирането на скица № 1 на ос
новите на църквата „Св. Петка“ на 25 май може да
означава само едно, че тя е била изготвена, преди да
започне тяхното разкриване.
На 26 май продължава разкопаването на южната
стена на притвора и отново водещият Дневника пя
препраща към скица № 1 (Дневник, стр. 19 и 20).
Два пъти е отбелязано на 2-8 май, че „продължават из
копите в ниша втора (скица № 1), продължава и разкри
ване на южната стена на притвора“, и за пети път сме
препратени към скица № 1 (Дневник, стр. 22, 25 и 27).
На 30 май се разкриват основите на олтарния ка
мък, но той е вече нанесен на скица № 1 още нз 8
май, независимо че на тази дата той е бил още заровен
в пръстта.
Западната стена на женското отделение е открита
чак на 15 юни (Дневник, стр. 83), но това не е попре
чило да бъде нанесена на скица № 1 от 8 май. Пре
пратки към различните „ниши“ в скица № 1 (ниша
VII, I, II, X, X, И, X, II, II, I, II, I, I, И и т. н.) имаме
съответно на стр. 13, 14, 17, 17, 20, 21, 22, 25, 30, 34,
34, 34 от Дневника на разкопките.
Многобройните препратка към забележителната
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скица № 1 в текстове иа Дневника от 25 тай до 15
юни НИ НАВЕЖДАТ НА МИСЪЛТА, ЧЕ ТОН
Е ПИСАН СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО НА РАЗКОП
КИТЕ, А НЕ „НА САМОТО МЯСТО“ И ПО ВРЕМЕ
НА РАЗКОПКИТЕ, КАКТО СЕ ОПИТА ДА НИ УБЕДИ ДЖИНГОВ. С други думи, онова, което наричахме
досега Дневник на разкопките — „изключително стара
телно воденият полеви дневник“, както го оценява ръ
ководството на АИМ, е по всяка вероятност само един
старателен препис от неизвестния засега оригинал.
Второ указание в подкрепа на това е, че скица № 9
в Дневника се намира три страници преди скица № 8
(скица № 9 е на стр. 28, а скица № 8 — на стр 31 виж стр. 28 и 31).
Трето: На 9 юни между гроб № 2 и южната стена
на църквата „Св. Петка“ се открива скелет в гробна
яма. Точният израз е: „Намери се скелет („с“ скица
22). Може би от редовно погребение“ (Дневник, стр. 66).
Скица № 22 се оказа на стр. 54 и е от 6 юни. На
нея виждаме между южната стена на църквата и зи
дан гроб № 2 защрихованото място на гробната яма —
открита три дена по-късно, на 9 юни 1956 г.
На 11 юни в Дневника е записано: „В южната
страна на църквата, между стената и гробница № II,
на 198 см дълбочина (от прозорчето) и 105 см от сте
ната и 58 см под дъното на зиданата гробница се от
крива скелет от редовно погребение.“ Явно скелетът
от 11 юни е открит точно където е „намерен“ и скеле
тът от 9 юни — „между гробница № II и южната стена
на църквата“, т. е. че става дума за една и съща на
ходка.
Излиза, че веднъж скелетът е намерен на 6 юни,
когато е нанесен на скица № 22, втори път — на 9 юни,
и трети път — на 11 юни. Тази грешка не е възможна,
ако разкритията по време на разкопките са били ре
гистрирани „в момента“ и „на място“. Повторенията в
такъв случай са възможни само при един НЕВНИМА
ТЕЛЕН ПРЕПИС.
Четвърто: Разкриването на апсидната основа на
„Св. Петка“ е станало постепенно: на 7 и 8 юни. Ето
и съответните текстове в Дневника:

„Северната част на олтара се изкопа с още 20 см
и се почистиха основите, за да се потърсят дупки от
фундирането им“ (Дневник, стр. 57, 7 юни).
„В олтара се разчистват основите. Откриват се
дупки от фундиране“ (Дневник, стр. 63, 8 юни).
До 7 и 8 юни, следователно, апсидната основа все
още не е била открита, а на скица № 19 в Дневника
на разкопките виждаме окончателния план на апсидна
та основа, въпреки ЧЕ СКИЦАТА Е ОТ 1 ЮНИ 1956 г.
Нанесена е върху скицата и дебелината на апсидната
основа (85 см), което означава, че резултатът от раз
копките на 7 и 8 юни е бил известен преди извършва
нето им.
Пето: Съществуват и многобройни чисто техниче
ски указания, че Дневникът на разкопките е стигнал до
нас в препис. Разполагаме с две снимки на Джингов
по време на разкопките: на една от тях той е заснет,
когато пише в Дневника, но този дневник не е подвър
зана тетрадка, а бележник тип „Сампа“ с телена спи
рала. Същият бележник, заедно с молива, личи и на
втората снимка — Джингов прав, разглежда някакъв
предмет, а между пръстите на лявата ръка — бележ
никът „Сампа“ от предишната снимка.
Даже при бегъл поглед се вижда, че е технически
невъзможно чертежите в Дневника на разкопките да
бъдат направени с такава прецизност на терена без
помощта на линия и транспортир, и на „коляно“. Яв
но, писаното върху „Сампа“ по време на разкопките е
било преписвано с мастило и преначертавано на маса
с помощта на споменатите технически пособия.
Шесто. В приписката от проф. Михайлов в края
на Дневника Джингов е титулуван „кандидат на исто
рическите науки и научен сътрудник“, което е несъмнено
указание, че тази приписка е от много години след
разкопките, когато дипломантът Джингов е получил
въпросните звания.
И така, Дневникът на разкопките, с който сега
разполагаме, е по всяка вероятност само един СЕЛЕК
ЦИОНИРАН препис от неизвестния досега ордапшалСъществуват освен това много доводи, че
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Дневникът е манипулиран.
Ето и някои от доводите за това:
Четем в Дневника от 31 май: „В южната част на
олтара изкопът стигна дълбочина 111) см.“ По-нататък,
от пасажа за 8 юни получаваме информацията, че при
изкопите в южната част на олтара е разкрит антич
ният зид, на който стъпва апсидната основа — на дъл
бочина 97 см от каменната настилка на олтара (Днев
ник. стр. 64.).
От сравнението на двата пасажа се установява, че
изкопът в южната половина на олтара още на 31 май
е подминал открития уж на 8 юни античен зид с цели
13 см — иначе казано, античният зид е бил намерен не
на 8 юни, а още на 31 май.
Второ: По снимките на скелет № 95 се установява,
че още на 31 май са били открити при долните му край
ници дупки от укрепващи колове, но това откритие в
Дневника от същата дата не е отбелязано ни го с една
дума. (Говори се за „дупки“ чак на 7, 8 юни и след
това на 13 юни.) Явно, че информацията в преписа е
просто с е л е к ц и о н и р а н а .
Н отново излишният въпрос: защо оригиналният
Дневник на разкопките е трябвало да бъде преписван?
Да не говорим, защо не е бил предаден в Архива на
АИМ в определения от Инструкцията петгодишен срок!
На кого е бял необходим прение? Едва ля това е из
вършен© само за да се предаде на този тъй важен до
кумент по-естетичен вид.
Няма да гадаем кога е извършена тази „опера
ция“ — това е работа за криминална експертиза, но
можем да се досетим, че е станало, след като е въз
никнала необходимост от предаването на Дневника в
Архива на АИМ, така че тези, които ше го използуват,
да боравят' не с оригинала, а с обезопасения му ва
риант.
В. Дневникът на арх. Сава Бобчев
Д н е в н и к ъ т на разкопките, волен от пом.-ръководителя ма експедицията арх. Сава Бобчев, също за
почва със заповед № 65 на директора на АИМ от 23
април 1953 г.» с която му се възлага да „извърши ар
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хитектурно заснемане и други технически работи“,
свързани с тях. Задачата на арх. Бобчев е била само
стоятелна и: съвсем определена, поради което той също
е бил задължен да води дневник. Този Дневник пред
ставлява обикновена тетрадка 16/24 см, с щемпелован
на първата страница фабричен надпис „17/25 — 50 ли
ста, пор. 354—1955 год.“ Озаглавена е:
ДНЕВНИК РАЗКОПКИ
СВ. ПАРАСКЕВА
май—юни 1956 год.
Писан е с молив, и съдържа главно данни за над
ниците нз работниците и само от време на време крат
ки пасажи, засягащи разкопките, и та в архитектур
ната им част. Единственото отбелязване на гробни
находки е от 31 май и гласи: „Художничката Недкова
разкрива големи площи в олтара. До скелета — теле но
конче (гроб на Апостола?).“ В тетрадката има и по
слепис от 1959 и 1972 г. с информация за предварител
ните работи по консервацията на църквата, започнали
на 15 март 1959 г. Един от послеписите гласи: „Сега се
вижда колко недостатъчно и непрозорливо се водиха
разкопките на Ст. Михайлов през 1956 г.“
В друг послепис от 26 март четем:
„За човешкия скелет, намерен на 31 май 1956_ г.
отляво на олтарната трапеза, на дълбочина само 75 см
от най-горното (модерното) ниво на пода — виж ТЕ
ТРАДКА № 5 (подробно). От извършената по-рано
анкета на проф. Гяуров става ясно, че погребаният
вляво от трапезата в олтара е Васил Левски, въпреки
мненията на Стамен Михайлов и д-р Боев, които не са
оставили никакъв протокол на комисия за обстоятел
ствата, при които са намерени костите. Где са днес
костите, никой не знае.“
С този послепис завършва Дневникът на арх.
С. Бобчев.
„ТЕТРАДКА № 5“, спомената в послеписа на
арх. Бобчев — това е неговият СКИЦНИК — блок за
рисуване с размери 21/29 см, „подвързан“ с телена
спирала от типа на бележниците „Сампа“. Тя съдър
жа скици на разкрити по време на разкопки в центъ
ра на София архитектурни обекти; в това число и ия-
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колко скици от църквата „Св. Петка Самарджийска“.
Две от тях са от особена важност за разкопките: ски
ците от 1 и 12 юни, едната разрез, а другата — план
на апсидната основа заедно със зоната на погребението
на скелет № 95.
Тетрадка № 5, следователно, трябва да се счита
като част, и то НАЙ-СЪЩЕСТВЕНАТА ЧАСТ ОТ
ДНЕВНИКА НА АРХ. БОБЧЕВ.
През 1983 г. (29 май) едно непълно ксерокопие от
ръкописния Дневник на арх. Бобчев е било разисква
но като „Дневник на Ст. Михайлов“ с оценка че НЕ
Е ВОДЕН НА НИВО“.
Атаката срещу ръкописния Дневник на арх. Боб
чев беше подновена и на обсъждането в БАН (10. II.
1986 г.), този път от Джингов, който направи един дъ
лъг паралел между Дневника на Бобчев и водения от
него Дневник на разкопките, за да докаже колко са
еднакви и да направи откровения намек за възмож
ността Дневникът на Бобчев да е преписан от неговия.
При този не съвсем коректен опит на Джингов и не
говите съмишленици посмъртно да „обезвредят“ един
от своите главни опоненти в спора за гроба на Лев
ски те не съобразиха, че едно от първите ксерокопия
от Дневника на Бобчев е направено още на 22. XII.
^ гмного преди проф. Михайлов да връчи свод
Дневник в Архива на АИМ. Аз не изключвам обрат
ната възможност: Джингов да се е възползувал от
Дневника на арх. Бобчев при съставянето на своя
препис.

Глава втора
СКИЦИТЕ ИЛ АРХ. САВА БОБЧЕВ
ОТ 1 и 12 ЮНИ 1956 Г.
От Дневника на разкопките, воден от Г. Джингов
(ще го наричаме и Преписа на Джингов), се уста
новява, че арх. Бобчев е правил архитектурни засне
мания в църквата „Св. Петка“ на 25 май (на камен
ната настилка в олтара); на 28 май — на „част от се
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верната половина на олтара“; на 1 юни, когато е било
извършено „архитектурно заснемане на апсидата и
олтарния камък“; на 9 юни — общо „архитектурно за
снемане“ и на 12 юни — на олтара.
В резултат на извършените общо 5 (пет) архитек
турни заснемания е изработената ог арх. Бобчев по
дробна скица в план и разрез на църквата „Св. Петка
Самарджийска“, публикувана от Ст. Михайлов, и три
непубликувани скици: от 28 май, 1 и 12 юни 1956 г.
Веднага ще кажем: ИСТИНАТА ЗА ГРОБА НА ЛЕВ
СКИ Е В СКИЦИТЕ ОТ 1 И 12 ЮНИ 1956 ГОДИНА,
затова, колкото и суха да е материята, свързана с тях
ното съдържание, налага се да ги разгледаме. Призо
вавам читателя да се въоръжи с малко повече търпе
ние и едновременно с това да попоглежда и в скици
те — фиг. II и III, докато следи повествованието в след
ващите десетина страници.
Ще започнем с разглеждането на
СКИЦАТА НА АРХ. БОБЧЕВ ОТ 12 ЮНИ 1956 Г.
*
Скицата е в две части, разположени една под дру
га: горната представлява разгънат изглед на полукръг
лата апсидна основа на църквата „Св. Петка“, заедно
с една ивица от надземната й част. Долната част на
скицата е хоризонтална проекция на апсидната основа.
Широката ивица най-отгоре, означена с надпис „ЖЪЛ
ТО“, е остатък от стенописната мазилка. Вълновиднатз
ивица под нея представлява завършека на стенописа,
наричат я „черния кант“ и е широка 10 см. Тя лежи не
посредствено на границата между надземната част на
апсидата и нейното подземно продължение, което ще
наричаме АПСИДНА ОСНОВА.
Под апсидната основа се вижда зид и надпис вър
ху него „АНТИЧНА СТЕНА“ — това е преминаващият
под олтара от югоизток към северозапад античен зид
с широчина 120 см, на който лежи апсидната основа
в южната си половина.
Под черния кант следва редица от десет на брой
едри камъни, с цифри върху тях, които означават дъл
жината им. Само на един — четвъртия от ляво на дяс
но, е измерена и височината — това е КАМЪК № 4,
С РАЗМЕРИ 38/25 см. Ще го наричаме ЖАЛОНЕН

ФИГУРА I. Скица на апсидната основа на „Св, Петка Самарджийска“ от арх. Бобчев, съставена на 12 юни 1956 г.
(Всички скици са повторени с туш, надписите също. — Б. р.)

КАМЪК, А РЕДИЦАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА
ТОИ - ЖАЛОННА.
Забележете — това ще ни потрябва! — че под
първата редица камъни следват разположени в хори
зонтален ред 15 тухли, под тях има втори пласт от 7
тухли, а под него — редица от 14 камъка, с които за
вършва първият пояс, от апсидната основа, разграни
чен от по-долния, втори пояс, с една хоризонтална ли
ния. Обърнете внимание: дълбочината на втория пояс
е 30 см (отбелязана е с линийки и цифра между тях);
цялата апеидна основа, измерена в южната й полови
на, е 85 см. Така установяваме, че дълбочината (или
все едно — височината) на първия пояс в южния край
е 55 см.
Горният първи пояс на апсидната основа пред
ставлява обикновена зидария от сравнително едри ка
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мъни и тухли, споени е хоросан, докато вторият (под
него) е градеж, комбиниран със забити за укрепване
на почвата дървени колове (пилоти). Между стърча
щите около 15 см пилоти са слагани по-дребни камъни
и върху този пълнеж, над пилотите, са полагани едри
те каменни плочи, които носят първия пояс.
Важна особеност на втория, условно ще го наре
чем „комбиниран“, пояс на апсидната основа е, че той
излиза в уширение към вътрешността на олтара с
25 см и се получава нещо като СТЪПКА, чрез която
строителите са искали да придадат на строежа по-голяма устойчивост. Уширеннето, или стъпката, наричана
още БАНКЕТ, е дадено в план в долната част на ски
цата с действителната му кривина.
Обръщаме внимание, че уширение на апсидната
основа има и в южното й крило, но тук то започва още
от първата, жалонната редица камъни и е направено
само от камъни, лежащи върху античния зид, докато
уширението (банкетът) в северната половина започва
от долния ръб на първия пояс и има височина (дебе.лина) само 30 см, колкото е дебелината на пояса. Ос
вен това този банкет не лежи върху античния зид, а
върху п р ъ с т (както е написано на схемата), затова
се е наложило да ее укрепва отдолу е дървени колове
(пилоти).
Най-важното за нас в скицата на Бобчев от 12 юни
е иродълбаната в банкета сводеста ПОГРЕБАЛНА
НИША с три дървени кола (пилоти) в нея, две парчета
тухли между пилотите и нарисувани върху тях стъпа
лата на скелет № 95. Височината на нишата съвпада
с височината на банкета, или все едно — с височината
на втория гюяс — 30 см. Положението й във вертикал
но отношение се определя от следните взаимносвързани
с нея елементи:
Първо: отстояването на горния ръб на жалонната
редица камъни до покривната плоча, която служи за
„таван“ на нишата, е 55 см.
Второ: погребалната ниша се намира на 55 см под
жалонен камък № 4 — 38/25.
Трето: долният ръб на нишата се намира на дъл
бочина около 90 см от жалонната редица камъни, или
все едно — от тухлената настилка на олтара.
Следва да изясним още един важен момент, свър
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зан с дълбочината на апсидната основа и дълбочината
на погребалната ниша. Забележете, че тя е измерена
два пъти: веднъж 85 см в южната й част и втсри
път — 95 см в северното й крило, и то в зоната на по
гребението — погребалната ниша. Мярката е взета
между черния кант и горния край на дървените колове
(пилоти), а не от дъното на погребалната ниша. Като
приспаднем 10 см (широчината на черния кант), дъл
бочината на апсидната основа от жалонната редица
камъни до горния край на пилотите е 85 см. Оттам
надолу, до завършека на апсидната основа, остават
около 10—15 см, така че В ЗОНАТА НА ПОГРЕБЕ
НИЕТО ДЪЛБОЧИНАТА НА АПСИДНАТА ОСНО
ВА Е 95—100 см. Явно, в северната част по-дълбока,
отколкото в южната, където горното ниво на античния
зид е 85 см.
Да разгледаме сега хоризонталния разрез (план)
на апсидата (долната част на скица 12). В лявата по
ловина са означени 16 дупки от изгнили колове, по
на 20 см една от друга, разположени в шахматен
ред. Три от тях се намират при долните крайници на
скелета — една отдясно на дясното бедро, друга —
между двете бедра и трета — отляво на лявото бедро.
Това са трите знаменити дупки, с които по-нататък
непрестанно ще се сблъскваме при датирането на ске
лет № 95.
Важно в хоризонталната част на скица 12 е раз
положението ка скелет № 95, чиято дясна раменна
кост допира североизточния ъгъл на подпрестолната
основа, а черепът — северната й стена. Има и надпис:
„Тук почива Васил Левски, въпреки д-р Боев“, с което
арх. Бобчев е изразил своето убеждение, че това е
именно скелетът ьа Левски.
О б щ и я т б р о й на е л е м е н т и т е , означени
върху скица 12, са: 80 неизмерени, 61 измерени камъ
ни, тухли, парчета от камъни и тухли, един античен
зид, 19 дупки от пилоти, 32 цифрови обозначения, 20
надписа — или всичко 220! — заедно със скелета. Маща
бът в скицата е условен, но нанесените в нея многобройни мерки й придават пълна сигурност и определеност.
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СКИЦАТА ОТ 1 ЮНИ 1956 Г,
представлява вертикален разрез на апсидната основа
по олтарната ос в съчетание с една отсечка от хоризон
талната проекция на банкета при апсидната основа.
Важен елемент от тази скица е вертикалният раз
рез на ПРЕСТОЛА ЗАЕДНО С ПОД ПРЕСТОЛНАТА
ОСНОВА. Надземната му част е с размери 36/36 и
лежи върху квадратна тухлена основа 55/55 см, разпо
ложена върху обзидан с дребни камъни монолитен
блок, наречен МЕРГЕЛ. Този блок заедно с обзиждането е 70/70 и височина 45 см. Контурите на черте
жа фиксират подпрестолната основа на дълбочина
105 см, мерена от тухлената настилка на олтара. От
нанесените по скицата цифрови данни и означения се
установява, че под ОБЗИДАНИЯ МОНОЛИТЕН КА
МЕНЕН БЛОК „мергел“, подпрестолната основа про
дължава в дълбочина още 40 см. Навярно за да раз
крие повече информация, арх. Бобчев е дал разрез на
апсидната основа по олтарната осова линия, която дели
църквата на две симетрични половини, комбинирано с
разреза в зоната на погребението.
Две неща има в скицата от 1 юни, които заслужа
ват по-особено внимание:
Първо: означена е в напречно сечение тухлената
пейка, предназначена за сядане по време на търже
ствени богослужения. Изградена е била върху тухле
ната настилка на олтара и се е наричала „синтрон“
или още „горно място“ (в споровете на гроба тя се на
рича „горен банкет“). Имала е широчина 25 см.
Второ; при апсидната основа долу е отбелязано
в зоната на погребението нейното уширение, наречено
„долен банкет“. За разлика от горния банкет, той не
е отделна конструкция, а част от стената, която изли
за в две „стъпки“ — една по-дебела в осовия разрез и
втора, по-тънка — в зоната на гроба.
Скелетът на тази скица веднъж е бил нарисуван,
но след това изтрит и изтеглен към подпрестолната ос
нова.
А сега да обобщим: най-важното за нас в скиците
на арх. Бобчев от 1 и 12 юни 1956 г. е ДОКУМЕНТИ
РАНЕТО НА ПОГРЕБАЛНАТА НИША В АПСИДНА
ТА ОСНОВА НА ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА“ ЗАЕДНО
7, Н. Хайтов, т. I I [
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ФИГУРА II. Скица на апсидната основа на „Св. Петка Самарджийска“ (вертикален разрез) от арх. Бобчев, съставена на 1 юни
1956 г.

СЪС СКЕЛЕТ № 95 И С НЕЙНИТЕ РАЗМЕРИ
В ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО НАПРАВЛЕ
НИЕ.
Графичното обобщение на скиците читателят може
да намери в скицата-рисунка (аксинуметрия), изготве
на от художника Бенчев. (Виж фиг. III, в която за
повече прегледност формите и елементите са силно
геометризирани.) Освен с апсидната основа и преми
наващия под нрч античен зид, читателят може наглед
но да се запознае в този чертеж с погребалната ниша,
както и с устройството и дълбочината на КОМБИНИ
РАНИЯ С ПИЛОТИ ГРАДЕЖ ОТ ВТОРИЯ, 30-САНТИМЕТРОВ ПОЯС НА АПСИДНАТА ОСНОВА, в кой
то тя е била продълбана при погребението на скелет
№ 95.
Съществуването на погребална ниша в апсидната
основа е определено доказателство, че скелетът, чиито
долни крайници са били намерени в нея, е от погребе
ние много по-късно от строежа на църквата и следо%

ФИГУРА III. Скица-рисунка (аксинуметрия) на апсидиата осно
ва, съставена по скиците на арх. Бобчев от художника Михаил
Бончев.

вателно МОЖЕ ДА Е ПА ЛЕВСКИ. Ето защо на
обсъждането в Средновековната секция при АИМ На
14. IX. 1985 г. скиците на арх. Бобчев бяха обявени
от арх. Борджиев за „ФАЛШИФИЦИРАНИ“, а по
гребалната ниша („фурничката“) — за „ с ъ ч и н е н а “.
Тези именно обвинения наложиха основната им про
верка чрез съпоставяне със снимките на апсидната
основа, правени от фотографа на Научния институт за
паметници на културата (НИПК) Н. Даскалов през
1974 г.
Едно щастливо хрумване
на художника Михаил Бенчев
определи начина за тази проверка, като се наложат
една върху друга приведените в еднакъв мащаб ски
ца на Бобчев от 12 юни 1956 г. и снимка на апсид99

ната основа от 1974 г., и се види в каква степен ще
се покрият. „Налагането“ се оказа не толкова просто,
защото в скицата на Бобчев стената е разгъната, а на
снимката виждаме нейната фотопроекция силно дефор
мирана от кривината на апеидата, но чрез методите на
фотограметрията двата документа бяха приведени към
„един знаменател“ и успешно сравнени чрез направени
те контролни измервания. Така всички 61 елемента на
апсидната основа от скица 12 (камъни и тухли) бяха
открити и на снимката от 1974 г. (фиг. 4), с изключение
само на една бройка от зоната на банкета.
Точността — в детайли и размери — на скица 12 в
това отношение се оказа и з у м и т е л н а .
Проверката на скица 12 бе разширена и допълне
на чрез съпоставката й с друга една снимка на Н. Дас
калов от 1974 г., само че не на цялата апсидна основа,
а само на южното й крило (виж снимка 10 от Приложе
нието). Установи се но снимката, че апсидната основа
в южната й част излиза още с първия (жалонен) ред
камъни в едно уширсние (банкет), което ляга върху
преминаващия отдолу античен зид, точно както това е
отбелязано и в скицата на арх. Бобчев от 12 юни.
(Виж фиг. IV, V, VI и У1-а, заедно с писмените
обяснения.)
Схемите, изработени от М. Бенчев, са графичен
резултат от една проверка, която доказва абсолютна
та добросъвестност и точност на скиците на арх. Боб
чев от 1 и 12 юни 1956 г.
Втора експертна проверка
На скиците на арх. Бобчев
беше възложена по инициатива на редакцията на
в. „Литературен фронт“ през октомври 1985 г. на спе
циално съставена за тая цел ЕКСПЕРТНА КОМИ
СИЯ от специалисти при Висшия институт за архитек
тура и строителство (ВИАС) в състав: проф. инж. Ге
орги Колев — декан на Геодезичния факултет при
ВИАС, проф. инж. Димитър Ал. Димитров — специа
лист по инженерна геодезия, доц. инж. Иван Ст. Ива
нов и гл. асистент инж. Люба В. Павлова — специали
сти по фотограметрия.
Комисията следваше да се произнесе както върху
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ФИГУРА IV. Комбинирана скица между снимката на апсидната

основа от 1974 г. и скицата на арх. Бобчев от 12 юни 1956 г.
При „налагането“ им една върху друга съвпадението между от
делните строителни елементи в двата документа доказва точност
та на скицата на арх. Бобчев. С 2, 2 и 3 са означени трите пи
лота в погребалната нища. Линиите, означени с А, Б. В, ограни
чават параметрите на погребалната ниша. Автор: Михаил Бенчев.

скиците на арх. Бобчев от 1 и 12 юни 1956 г., така и
върху научната стойност на графичните анализи, нзработени от художника Михаил Бенчев в сътрудничество
с арх. Мушанов. (Писмо № 65 от 17. X. 1985 г на в
„Литературен фронт“.)
Експертизата не се ограничи само с кабинетна про
верка на представените й материали, но прибегна и 'до
повторно измерване чрез ннвелация на някои основни
данни в църквата „Св. Петка Самарджийска“, като на
пример дълбочината на апсидната осноза чрез прена
сяне на кота (мерна точка) от видимата външна стена
на античния зид — в олтара. Измерването бе улеснено
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ФИГУРА V. Реконструкция (възстановка) на апеидната основа на
„Св. Петка Самарджийска“ в зоната на погребението (аксинуметрия). Възстановката показва, че погребалната шипа се намира
изцяло в апсндната стена. Автор: Михаил Бончев.

и от видимата и сега горна част на камъните от първа
та, жалонната редица на апсндната основа.
С протокол от 25. X. 1985 г. комисията установи,
че „маркираните размери (котировки) в скиците на
арх. Бобчев са ВЕРНИ, скиците са направени много
подробно и добросъвестно“, а графичните анализи вър
ху тях, направени от М. Бенчев, са „МНОГО ПОДРОБ
НИ И ТОЧНИ“.
Повторното измерване на апсндната основа, извър
шено от експертната комисия, установи, че дълбочината

102

й е 851 мм, с 1 мм разлика от измерването на арх Бой
чев. (Виж Протокол от 26. X. 1985 год. в Архива на
БАН, стр. 1, сбирката „Гробът на Левски“.)
Трета проверка на скиците
чрез снимка на апсидната основа от 1972 г.
На обсъждането на 10. II. 1986 г. в БАН арх. Боя
джиев представи направените от него през 1972 г.
снимки на апсидната основа — едната в пълен размер,
а втората само на дясната й половина, които дадоха
възможност за нова, трета проверка на скиците на
арх. Бобчев (сн. 11 и 12).
Снимка № 1 1 е направо безценна, защото е на ап
сидната основа заедно с преминаващия под нея ан
тичен зид, а погребалната ниша се откроява в нейния
пълен и даже — кристален образ. На нея могат да се
изброят не само всички камъни от апсидната основа,
но и камъните, ограничаващи погребалната ниша, за
едно с купчинката пръст в нея и с една от дупките, в
която се е намирала лявата бедрена кост на скелет
№ 95. Вижда се, че погребалната ниша в левия си
край се крепи върху един вертикално положен с фор
мата на призма камък, който излиза напред и докумен
тира по този начин банкета в зоната на погребението,
точно както го е означил Бобчев в скицата от 1 юни.
Установява се освен това, че основата на погребалната
ниша съвпада с равнището на античния зид —доказател
ство, че цялата ниша е в обсега на апсидната основа.
По снимка № 11, формат 16/24, арх. Бояджиев и
Д. Овчаров изчислиха на обсъждането в БАН с по
мощта на жалонен камък 38/25, че дълбочината на
апсидната основа е 84 см (с 1 см по-малко от Боб
чев), височината на погребалната ниша — 25 см, широ
чината й — 38 см, и сами потвърдиха с това, че тя е
реално съществуваща, а не „измислена“ от Бобчев
(Виж Стенограма, т. II, стр. 6 6 .)
Проверка на скиците чрез
снимките на скелет № 95 от 1956 г.
Тази възможност се създаде след намирането на
снимките на скелет № 95 от Джингов и Бояджиев.

103

ФИГУРА VI. Положението на скелет № 95 в план-възстаиовка. С „Р“ са означени строителните елементи от престола, подпрестолната и алейдиата основа, установени по фотоматериалите.
€ „В“ — елемнтн, установени по скиците на Бобчев; Г) — еле
менти, установени по Дневника на разкопките. „РОВ“ — елемен
ти, установени комбинирано. Цифрите от 1 до 15 означават еле
менти (камъни, тухли и пр.), които се намират изцяло на и под
нивото на скелет № 95 и доказват, че топ е от погребение след
строежа на църквата. Автор: Михаил Бенчев.

(Виж серията от 1 до 6 .) Най-важна за нас в случая
е снимка № 2 на погребалната ниша в апсидната осно
ва заедно със скелет № 95. На нея отлично се вижда,
че бедрените кости влизат в пръстта под нишата до
коленните капачки. Виждат се и трите дупки от колове
при долните крайници точно в същия порядък, както
са означени в скицата на Бобчев от 1 юни: една отдяс
но на дясната бедрена кост, друга — между двете ко
сти и трета — отляво на лявата бедрена кост.
Една характерна особеност в профила на камъка
...
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ФИГУРА У1-а. ПОЛОЖЕНИЕТО НА СКЕЛЕТ № 95 В РАЗРЕЗ.
ЛЕГЕНДА: А — Апсидна стена. Е — Тухлена пейка. В - . Ж а 
л ен и ред. С — Апсидна основа. Д — Втори пояс на апсидната
основа. О — Погребална ниша. Е — Антична стена. Н — -Фундирапе основата. Н — Дренажен насип. М - - Дупка от пилот. N —
Ниво на античния зид. 8 — Камък (мергел). Р — Обзиждане
мергела. — Камъни от подпрестолната основа. Т — Престол.
II — Тухлена настилка.

над погребалната ниша в снимка № 2 и снимка № 11
от 1972 г. заличава всякакви съмнения, че те могат
да бъдат различни: това е СЪРПОВИДНАТА ВДЛЪБ
НАТИНА, която виждаме на снимка № 2 по средата ва
камъка.
По тази и другата до нея вдлъбнатини нишите
бяха припознати (идентифицирани) и от експертите
от Института по криминология и криминалистика при
МВР, София. (Виж Протокол № 68 от 1986 г. на ко
мисията, стр. 9, в Архива на БАН.)
Заснемането на апсидната основа от Бобчев така
прилежно и в такива смайващи подробности може да
се обясни не само с обичайната за него професионална
коректност, но и с това, че той е имал съзнание, че до
кументира една голяма, застрашена от потулване на
ходка. Затова е изброил, току-речи, всеки камък от
стотиците камъни в градежа на апсидната основа и е
направил десетките, в много случаи —- двойно заеече-
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ни измервания, които виждаме на неговите бележити
скици от 1 и 12 юни 1956 година.
След многобройните проверки на тези скици със
спокойна съвест можем да твърдим, че те са НА
ИСТИНА НАЙ-ПОДРОБНИЯТ И НАДЕЖДЕН ДО
КУМЕНТ ЗА ДАТИРАНЕТО НА СКЕЛЕТ № 95 КА
ТО МНОГО ПО-КЪСЕН ОТ СТРОЕЖА НА ЦЪРКВА
ТА „СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИИСКА“.
Даже ако скиците на арх. Бобчев и снимките на
скелет № 95 не съществуваха, наличието на погребална
ниша можеше да се изчисли: дълбочината на апсидната основа е 95—100 см, а дълбочината на скелета, спо
ред преписа на Джингов — 75 см от тухленото оавнище на олтара. При тази разлика в нивата няма съм
нение, че нишата за сместване краката на покойника
е била ПРОДЪЛБАНА В АПСИДНАТА ОСНОВА.
НАКРАТКО ЗА АВТОРА НА СКИЦИТЕ
АРХ. САВА БОБЧЕВ
В многотомната Българска енциклопедия той е
наречен „ОСНОВОПОЛОЖНИК НА АРХИТЕКТУР
НАТА АРХЕОЛОГИЯ У НАС“. М. Станчева (тя не
може да бъде обвинена поне в пристрастие към него)
го нарича в своята книга „Срещи с археологията“ —
„ЗАСЛУЖИЛ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА СОФИЙСКА ГА
АРХЕОЛОГИЯ“.
Архитект Сава Николов Бобчев е завършил архи
тектура в Берлинската политехника през 1920 г., спе
циализирал е история на архитектурата също в Бер
лин. Роден е през 1892 г., починал — 1984 г. на 92 го
дини. Кандидат е на архитектурните науки от 1956 г.
Работил е в Окръжното инженерство — Русе, в Сто
личната голяма община (1934—1942), а след това —
като научен сътрудник в Археологическия музей в Со
фия до пенсионирането си през 1964 г. Едновременно
с това е и доцент по история на архитектурата във
Висшия строителен институт — София (сега ВИАС), от
1945 до 1970 година. Участвувал е в много археологи
чески разкопки в страната и град София, дописен член
е на АИМ при БАН, почетен член на Съюза на бъл
гарските архитекти, заслужил деятел на културата.
Написал е над 13 научни труда, от които няколко учеб
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ници и книги, свързани с история на архитектурата, ц
няколко особено ценни публикации за археологически
разкопки в центъра на столицата. Той е азтор на пър
вия у нас и доскоро единствен учебник по архитектур
на археология. Известен е сред колеги и блв иите не
гови студенти с изключителната прецизност в научна
та и преподавателската си дейност.
Запознах се с него на 18 септември 1981 г. в жи
лището му на бул. „Патриарх Евтимий“ № 23. Сварих
го на масата да превежда от немски. Извини се, че ма
сата му не е подредена, защото има много работа, след
това бързо прекоси стаята, за да донесе папката за
„Гроба“. Гласът му е твърд и силен, той реагира миг
новено и се шегува. Симпатичната му снаха на два
пъти влезе, докато приказвахме, и го помоли да си об
лече гладена риза, но той небрежно й махна и про
дължи разпалено да говори за Гроба. Порази ме, че
не каза нито една остра дума за своите опоненти —
воюваше без обичайните и даже неизбежни за подоб
ни случаи „странични емоции“. Арх. Бобчев ми показа
скиците в Тетрадка № 5, но самата тетрадка не даде
да я изнеса; пазеше я като най-голяма скъпоценност в
едно чекмедже. Даде ми ксероксни копия от нея.
Казах му на сбогуване, че като напиша книгата,
ще му я дам, а той ми отговори: „Ако я дочакам!“
Нямаше никакви признаци, че този пъргав, пламенен и
забележителен човек е пътник за оня свят, но само след
два месеца той вече не беше сред живите.

Глава трета
АТАКИТЕ СРЕЩУ СКИЦИТЕ
НА АРХ. БОБЧЕВ
Скиците на Бобчев, които са част от неговия слу
жебен Дневник на разкопките, не беше необходимо да
бъдат доказвани, ако спорът се водеше нормално. Те
трябваше да бъдат приети като официален и безспо
рен документ, точно по същия начин, както археолози

107

те приеха Дневника на разкопките, воден от Джингов.
Спорът, ако се водеше поомално, трябваше да
свърши тук, ЗАЩОТО СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕТО НА
ПОГРЕБАЛНА НИША В АПСИДНАТА ОСНОВА
ВСИЧКИ ДРУГИ ДОВОДИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА
ПО ДАТИРАНЕТО НА СКЕЛЕТ № 95 СТАВАТ ИЗ
ЛИШНИ. Спорещите трябваше да си подадат ръка и
заедно да подпишат съобщението, че гробът на Левски
е в църквата „Св. Петка Самарджийска“.
За съжаление, спорът за гроба на Левски се води
неравноправно, защото от едната му страна са дипло
мирани специалисти — археолози (които много често
казват „това — да“, „това — не“, без да се смятат за
дължени да си служат с доводи), а от другата страна
сме „дилетанти“, които трябва да отстояват своите по
зиции само с доводи и доказателства. С две думи спе
циалистите казват „НИША НЯМА“, а ние, дилетантите, сме длъжни факт след факт, с купища факти, да
доказваме и предсказваме, че ниша има. Те могат да
премълчават някои неща, аз не мога да подмина нито
едно тяхно възражение, нито едно тяхно „да“ или „не“,
независимо дали заслужава, или не заслужава обсъж
дане, за да не бъда обвинен в безсилие при отстоява
нето на една или друга оспорвана позиция.
Видяхме случая със скиците на арх. Бобчев: когато неговият бивш студент — арх. Бояджиев, обяви
на 14. IX. 1985 г. на обсъждането в ССА при АИМ, че
те са фалшифицирани, а погребалната ниша („фурничката“) е „измислена“, той е стискал в джоба си кайубедителното доказателство, че това не е така — вели
колепната снимка на апсидната основа, заедно е кри
стално откроената ма нея ПОГРЕБАЛНА НИША!
Може ли след всичко това да се каже, че спорът
за гроба на Левски се е водил нормално?
Не е за вярване, но е факт — читателят след малко
ще се убеди, — че даже след като снимката с погре
балната ниша на Бояджиев стана всеизвестна и след
като самият той и Овчаров изчислиха по нея точните
й размери, ръководството на АИМ продължи да твър
ди, че тя не съществува!
Ето, затова се налага да обсъждам всички дово
ди па моите опоненти срещу скиците на арх. Бобчев
въпреки пълната яснота по този въпрос — нека да е из
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вестно на какво равнище, как, от кого и за какво сс
е водил спорът за гроба на Левски през февруари 1986
година!
Какво пише и какво се премълчава
в Преписа на Джингов за погребалната ниша
в апсидната основа
На 30 май Джингов отбелязва в Дневника, че ске
лет № 95 от под таза надолу е намерен да „лежи под
основите на зида“, т. е. на апсидната основа, въпреки
че на тази дата скелетът все още не е бил напълно
разкрит. Да допуснем, че археолозите са се заблудили,
но на другия ден разчистването продължава, откриват
се бедрените кости до коленните капачки, а заедно с
тях и камъните отляво и дясно на очерталата се по
гребална ниша. Въпреки това археолозите не поправят
ключовия за датирането на скелета пасаж от 30 май.
Обърнете внимание: на 31 май, заедно с разчиства
нето на скелет № 95, продължават и изкопите по ця
лата южна половина на олтара на дълбочина 110 см от
каменната настилка. Точният текст гласи: „В южната
част на олтара изкопът стигна дълбочина 110 см.“
Знаем от Дневника (стр. 19), че разстоянието между
тухлената и каменната настилка е „ 10—20 см“, което оз
начава, че изкопът в южната половина на олтара на
31 май е достигнал дълбочина от 90 до 100 см от тух
лената настилка на олтара — цели 5 до 15 см под ап
сидната основа, чиято дълбочина там е (както знаем)
85 см от тухленото равнище на олтара.
Простичкият извод е, че още на 31 май археолози
те са били съвсем наясно, че апсидната основа се на
мира много по-ниско от равнището на скелета, чо и
този път не поправят писаното на 30 май.
На скица № 19 от Дневника на разкопките, съста
вена па 1 юни, виждаме плана на апсидната основа за
едно с широчината на основата в най-долната й част —
85 см. Това означава, че още на 1 юни апсидната ос' нова е била така окончателно разкрита, че е станало
възможно измерването на нейната дебелина. Не може
да има съмнение, че на 1 юни за трети път археолози
те са могли да се уверят, че крайниците на скелет
№ 95 лежат не „ПОД“, а „ВЪВ“ апсидната основа, но
К)9

сгрешената записка от 30 май си остава непоправена.
Настъпва датата 7 юни и археолозите отбелязват
в Дневника: „Северната част на олтара се изкопа още
с 20 см и се почистиха основите, за да се потърсят дуп
ки от фундирането им“ (стр. 58). Нов случай да се
убедят археолозите, че основите на апсидата не лежат
върху скелет № 95. Ще ровят те в основите на апси
дата и на 8 , и на 13 юни. Цели две седмици ще се вър
тят около погребалната ниша, но, разбира се, няма да
поправят пасажа от 30 май, защото това би означава
ло признание, че скелет № 95 е от погребение, извър
шено след строежа на църквата.
Ето затова пет пъти археолозите ще се докоснат
до апсидната основа на църквата „Св. Петка Самарджийска“, но няма да впишат в Дневника на разкоп
ките каква е дълбочината й, за да не вземе все пак
да направи някой простата сметка, че ако скелет № 95
е намерен на 75 см от тухленото равнище на олтара,
то не може да е „под“ апсидната основа, която про
дължава с 20—25 см по-надолу. Затова са прикрили
най-важния факт за датиране на спорния скелет № 95.
Професор Михайлов:
„НЯМА НИШ А... ДУПКА НЕ СЪЩЕСТВУВА!“
В продължение на трийсет години позицията на
проф. Михайлов за погребалната ниша (дупката, „длабката“ или още „фурничката“) в апсидната основа оста
ва неизменно една и съща, т. е. че „СКЕЛЕТЪТ Е
ПОДВРЯН ДЪЛБОКО ПОД ОСНОВИТЕ“, че „никак
ва ниша не съществува, а просто — НЕПРАВИЛНО
НИВЕЛИРАНЕ НА ОСНОВИТЕ“. Това поддържа Ст.
Михайлов и на обсъждането в Секцията по среднове
ковна археология на 14. IX. 1985 г.:
„Буди недоумение обстоятелството, че заснемане
то, направено от арх. Бобчев, се намира в ЛИЧНИЯ
МУ АРХИВ. ТУК ИМА НЕЩО НЕРЕДНО, защото
Бобчев . . . бе длъжен да предаде на съхранение в АИМ
всички заснемания, както бе предаден там и Дневни
кът на разкопките.“ (Изложение 85, стр. 29.)
Невероятно, но факт: Михайлов обвинява Бобчев,
че не е предал на съхранение в АИМ своите заснема
ния, без да му трепне окото поне от факта, че самият
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той също не е предал дори до 1980 година (24 години
след разкопките!) преписа от Дневника на същите!
После ще чуем ехото на това обвинение, а сега да
разгледаме (в хронологичен ред) становищата на
арх. Стефан Бояджиев:
„ТОЗИ ТУНЕЛ ТОЙ (БОБЧЕВ) СИ
ГО СЪЧИНЯВА.“
На обсъждането в ССА при АИМ на 14. IX. 1985 г.
арх. Бояджиев се появи с руло от скици и чертежи на
апсидната основа в зоната на погребението, които не
бяха предварително депозирани за обсъждането, и обя
ви, че с тях ще обори скиците на арх. Бобчев. По вре
ме на прожектирането и показването на своите скици
той заяви, че Бобчев си е измислил един „тунел (по
гребалната ниша), че „ТОЗИ ТУНЕЛ ТОП СИ ГО СЪ
ЧИНЯВА“; че това са „ПАДНАЛИ КАМЪНИ, ИЗ
ДЪЛБАНИ КАМЪНИ“, които нямат нищо общо с издълбаване и оформяне на фурна. (Стенограма, стр. 67.)
След това арх. Бояджиев препоръча своите скици като
най-вярно отразяващи устройството и положението на
апсидната основа.
„Верните“ скици, които арх. Бояджиев показа при
обсъждането в ССА при АИМ, бяха няколко, но аз ще
се спра само на една от тях, т. нар. скица „X“ (аксинуметрията) (виж фиг. VII), като изложа накратко
някои от по-важните грешки
с скица „X“ на арх. Бояджиев.
\ Отстоянието между каменната и тухлената на
стилка в олтара на църквата „Св. Петка Самарджийска“ не е 35 см, както е означено в скица „X“, а „10—
20 см“. (Виж Преписа на Джингов от 25 май.) В една
скица на арх. Бобчев същото отстояние е маркирано
25 см.
2 Дебелината на апсидната основа, означена в
размер 72 см, НЕ Е ВЯРНА. При първия (жалонен)
ред каменни блокове тя е около 60 см. (Виж кадастра
лен план на църквата „Св. Петка Самарджнйска“, из
готвен от НИПК, архив на БАН.) С проникването в
дълбочина апсидната основа постепенно се уширява с
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10 февруари 1986 г. Скицата изобразява положението на скелет
№ 95 към апсидната основа.

т. нар. БАНКЕТ и достига до 85 см, |както е отбеляза
но на скица № 19 в Преписа на Джйнгов, стр. 47. Ето
защо сечението на апсидната основа! не е четириъгъл
ник, а трапец.
/
3. Под тухлената пейка, нарисувана върху тухле
ната настилка на олтара, пилоти няма. Тя е градена
върху тухления под направо, и то след строежа на
църквата, и не е имало нужда от укрепване с пилоти,
като се има предвид, че се е състояла само от четири
една върху друга тухли. (Виж скиците на арх. Бобчев.)
4. Вярно е означена дълбочината на апсидната ос
нова — 84 см от тухления под (у Бобчев тя е 85 см),
но другите елементи от чертежа не са в същия мащаб.
Ако приложим дебелината на апсидната основа, за да
измерим скелета, той ще се окаже дълъг 2,45 м.
5. Числото на пилотите за укрепване на апсидната
основа в скица „X“ — 12 на брой — е произволно. (По
скица № 31 на Джйнгов те са 17, а по скицата на арх.
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Бобчев от 12 юни — 16.) Освен това в тези две скици
пилотите са разположени в два реда и в шахматен ред,
а у Бояджиев са в три реда и без система в подрежда
нето.
6 . Не са нанесени на скица „X“ три от най-важ
ните дупки от пилоти — тези при долните крайници
на скелет № 95, които виждаме на снимки № 4—6
иа скелет № 95 от 31 май 1956 г.
7. Не е означено на скица „X“ уширението на ап
сидната основа — Б А Н К Е Т А — това са цели 25
сантиметра.
8 . Не е означено правилно положението на долни
те крайници на скелет № 95, т, е. на бедрените кости;
около 25 см от тях се намират под банкета.
9. Не са означени подколенните кости на скелет
№ 95, макар че в Публикацията на проф. Ст. Михай
лов от 1961 г. тяхното присъствие е изрично отбеляза
но и коментирано на стр. 174 от същата публикация.
10. Лявото коляно на скелет № 95 е продупчено от
един пилот — подобно нещо никъде в първичната доку
ментация не е отбелязано.
И. Измерено е и вписано в Дневника на разкоп
ките, че скелет № 95 излиза на 1 метър от „зида“, т. е.
от апсидната основа, а в скица „X“ на Бояджиев ске
лет № 95 излиза от зида от коленете нагоре. При това
положение ОТ КОЛЕНЕТЕ ДО ГЛАВАТА ТОЙ Е
ЕДИН МЕТЪР, което е явно недоразумение, след като
ръстът му бе изчислен на 172 см, и това от никого на
се оспорва.
12. Третият ред пилоти в левия край на скицата
(под апсидната стена) са произволни. Данни за тях ня
ма нито в Преписа на Джингов, нито в Дневника на
Бобчев.
13. Не е вярно изобразена в скица „X“ погребал
ната ниша (ДУПКАТА), в която са били сместени дол
ните крайници на скелет № 95; гя се намира в умире
ната част на апсидната стена, наречена „БАНКЕТ“, а
присъствието на този банкет в скица „X“ изобщо не е
отбелязано.
Мога да продължа със списъка на грешките в ос
таналите скици, но е безсмислено, защото по-нататък
ще стане ясно, че сам Бояджиев призна тяхната не
състоятелност. Ще добавя само, че грешките в скица
8. Н Хайтов,

'Г.

ш
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„X“ се повтарят и в следващите скици, а три от тях
са основни: първата е, че в нито една от скиците не
фигурира банкетът при апсидната основа — явно арх.
Бояджиев не знае за неговото съществуване. Втората
е безразборното слагане на пилоти, а третата — не
правилното разполагане на скелет № 95, изобразяван
без подколенните му кости.
Една безспорна ценност имат скиците на арх. Боя
джиев, че винаги и навсякъде в тях ТОЙ РИСУВА ПО
ГРЕБАЛНАТА НИША В АПСИДНАТА ОСНОВА, с
което е потвърдил де факто, че скелет № >5 е от погре
бение, извършено СЛЕД СТРОЕЖА НА ЦЪРКВАТА
„Св. Петка Самарджийска“.
Показването на скиците на Бояджиев на обсъж
дането в ССА при АИМ на 14 септември бе съпрово
дено с големи овации от подбраната за целта археоло
гическа аудитория. Оставям настрана дали тя разбра,
или не скиците на арх. Бояджиев. По-важно е, че в
своя доклад до Научния съвет на АИМ, с който Д. Ов
чаров представи решенията на Средновековната сек
ция, след като изтъква, че „НЯМА НИКАКВА ПОКЪСНО ПРОБИТА ДУПКА В ОЛТАРНИЯ ЗИД“,
той изрично се позовава на „убедителните снимки и
чертежи“, показани на обсъждането от арх. Бояджиев.
(Виж Доклада, стр. 2.)
По време на обсъждането в Научния съвет на
АИМ, посветено на „Мнението на Секцията по сред
новековна археология относно книгата на Н. Хайтов
„Последните мигове и гробът на В. Левски“, зам,-ди
ректорът на АИМ, проф. Велизар Велков, е заявил за
скиците на арх. Бояджиев следното:
„Оказва се, че единствен арх. Бояджиев притежа
ва автентична документация. Тя бе представена на об
съждането и бе достатъчно убеителна, за да се уста
нови, че предложената рисунка от арх. Бобчев не е
била вярна и че издипнатата от Хайтов хипотеза вече
не може да се поддържа в светлината на тази доку
ментация.“ (Виж Протокола на Научния съвет на АИМ
от 2. X. 1985 г., стр. 2.)
Вижда се, че и на обсъждането в ССА при АИМ,
и в Научния съвет на АИМ скиците на арх. Бояджи
ев са изиграли решаваща роля, за да се приеме, че те
зи на Бобчев не са верни, щом като сериозен и талаят114
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лив учен като проф. Велков се е позовал, макар и мал
ко прибързано, на тях. За да не стане недоразумение,
повтарям: става дума за същите скици, които Бояджи
ев представи на обсъждането в Средновековната сек
ция на 14. IX. 1985 г., а след това и на обсъждането
в БАН през февруари 1986 г. На това обсъждане оба
че художникът Михаил Бенчев, арх. Мушанов и проф.
Георги Колев посочиха пълната им несъстоятелност и
техният автор бе заставен да ги изтегли заедно със
следното признание:
„Вижте какво, ЧЕ ГРАФИКАТА (СКИЦАТА),
КОЯТО СЪМ НАПРАВИЛ . .. РИСУНКИТЕ, КОИТО
СЪМ НАПРАВИЛ, НЕ СА ТОЧНИ - НЕ СА ТОЧНИ.
Може тук да съм сбъркал.“ (Стенограма, т. I, стр. 123.)
И още: „Моя е грешката ... Аз ще ги разчертая точ
но“ (стр. 124).
Михаил Бенчев отбеляза, че и макетът на Боя
джиев не е верен, защото в него той борави с гри ма
щаба едновременно, на което арх. Бояджиев отговори:
„Добре, аз ще го изчертая хубаво.“
Акад. ТОДОРОВ: Ясно, това ( макетът на Бояджи
ев) престава да бъде доказателство. Това вече не е
доказателство (в спора).
Арх. БОЯДЖИЕВ: Аз ще го направя наново (ски
ците и макета). (Виж Стенограма, т. I, стр. 127.)
Участвуващите в обсъждането Д. Гергова и
М. Станчева побързаха да се отрекат от Бояджиев,
като заявиха, че скиците му „не са документален ма
териал“. Те не съобразиха, че Становището на пети
мата в архитектурната му част бе построено изцяло
върху отречените скици и макет на Бояджиев и греш
ките в тях се бяха превърнали в грешки на „докумен
талния материал“, т. е. на Становището, под което се
беше подписала и Магдалина Станчева.
М. Бенчев обърна внимание на Бояджиев, че на
чертаните от него пилоти забиват в античния зид, и го
попита дали той ще се откаже и от това. Бояджиев от
говори:
„Разбира се, че ще се откажа!“
Д. ОВЧАРОВ: Стефчо, не се правят елементарни
скици за такава работа, когато решаваме въпроса, а
се правят точни!
Арх. БОЯДЖИЕВ: Ще я направя точна.
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Д. ОВЧАРОВ: . . . Сега да занимаваме толкова хо
ра, които еа си отделили от времето и т. н.
ВЪЗБУДЕНИ ГЛАСОВЕ: „Това не е работа твойто!“, „Това не са чертежи!“
Акад. ТОДОРОВ: Ще дадете нови чертежи.
(Стенограма, т. I, стр. 306, 307.)
Арх. БОЯДЖИЕВ: Моите чертежи не ги приемай
те за сериозни, защото аз ги начертах за една вечер . . .
(стр. 319).
И Михайлов, и неговите съмишленици бяха раз
дразнени от поражението на арх. Бояджиев, но никой
не предложи да се ревизира решението на ССА при
АИМ, което бе взето въз основа на неговите „убедител
ни чертежи“.
Във връзка с това искам да обърна внимание вър
ху едно изявление, което гласи: „. . . Като специалист,
работил 30 години в областта, твърдя, че давам повещи тълкувания, и то по най-обективен начин Какао
през цялата си научна кариера, и сега не допускам ни
какви преднамерени увлечения, които „да докажат“ не
верни тези. Това съм го правил, преди всичко воден
от достойнството си на честен научен работник.“
Тази декларация принадлежи на старши научен
сътрудник I степен арх. Стефан Бояджиев, един от пе
тимата пълномощници на АИМ в спора за гроба на
В. Левски. (Виж Становище на арх. Ст. Бояджиев от
15. III. 1986 г., депозирано в БАН, стр. 2.) Този честен
научен работник обаче не се извини, че на права бога
беше обвинил своя учител „дядо Бобчев“, във фалши
фикация и „съчинителство“.
Ст. н. с. Димитър Овчаров:
„БОБЧЕВ Е МЕРИЛ ТОЧНО“
Много по-коректно постъпи ст. н. с. Д. Овчаров, кон
то за арх. Бобчев и неговите скици на обсъждането в
БАН каза:
„Най-напред трябва да ви кажа, че аз ^изпитвам
огромно уважение към личността на арх. Бобчев. Ако
другарят Колев не го е виждал, аз съм го виждал и
моите колеги са го виждали и са работили с неге.
ЕТО ЗАЩО АЗ ВЯРВАМ НА НЕГОВИТЕ АРХИТЕК
ТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ!“ (Стенограма, т. II, стр. §6 ),
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След това Д. Овчаров отново потвърди:
„Третият документ за нас са скиците на арх. Бой
чев . . . Намирам и своя вина, че ние не ги намерихме,
когато беше необходимо.“ (Стенограма, т. II, стр. 54.)
По-нататък Овчаров изрази отношението си не са
мо към скиците на арх. Бобчев, но и към извършената
върху тях експертна проверка, като заяви:
„Що се отнася до архитектурното заснемане -ВЯРВАМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ АРХИТЕКТИ И
ГЕОДЕЗИСТИ, че той (Бобчев) е постъпил правилно,
ТОЙ Е МЕРИЛО ТОЧНО. Не, разбира се, перспектив
но (мащабно), защото това е ск и ц а... Що се касае
до разположението на скелета, арх. Бобчев е допус
нал една грешка . . . В тази скица главата е изтеглена
силно насам.“ (Стенограма, т. II, стр. 55.)
Последното (четвърто) изказване па Овчаров за
скиците гласи: „СКИЦАТА НА БОБЧЕВ В АРХИТЕК
ТУРНАТА СИ ЧАСТ Е МНОГО ТОЧНА. АЗ ГО КА
ЗАХ И СЕГА ГО ПОТВЪРЖДАВАМ.“ (Стенограма,
т. III, стр. 78.)
Ст. н. с. Д. Овчаров:
„ДУПКА НЯМА, НО НА ФОТОСИТЕ ИЗЛИЗА
ЕДНА ДУПКА.“
За дупката Д. Овчаров заяви: „Трагедията е, че за
тази дупка ние имаме само филмов м атериал... Значи,
Щом като Джингов, на когото ние вярваме, не е отбе
лязал ДУПКА В ЗИДА, СЛЕДОВАТЕЛНО ДУПКА
НЯМА. НО НА ФОТОСИТЕ ИЗЛИЗА ЕДНА ДУПКА.
ДА РАЗГЛЕДАМЕ ТАЗИ ДУПКА! (Разглежда сним
ка № 11.) Тази дупка. . . това не е хралупа... тя има
очертания четвъртити, продълговати и прилича.— това
го говоря, понеже съм я видял, прилича на дупка на
изваден камък. НА ЕДИН ИЗВАДЕН КАМЪК.“
М. БЕНЧЕВ: Не на един, на пет!
Д. ОВЧАРОВ: Въпросът сега е: кога е изведен
камъкът . . . Тоя камък може да бъде изваден тогаз,
когато е бил погребан трупът по версията на Хайтов.
— Тоя камък е могъл да бъде изваден от архео
лозите, които са търсили продължението на костите.
Може, (но) те не си спомнят, за съжаление.
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— Тоя камък може да бъде изваден при консерва
цията н доразширен, както казва Мушанов.
Следователно, тая дупка е за нас много неясна.
НИЕ Я ВЗИМАМЕ ТАКА, КАКТО Е ДАДЕНА 1972 г.
(на снимката). ШИРИНА — 38 см, ВИСОЧИНА — 25
см и ДЪЛБОЧИНА СРЕДНО 20 см, с плюс—минус
3 см.“ (Стенограма, т. II, стр. 63—66.)
Накрая Овчаров заяви: „Не се отказваме от тази
дупка. ТАМ ДЕЙСТВИТЕЛНО ИМА ДУПКА. ИМА
ДУПКА, В КОЯТО Е МАХНАТ КАМЪКЪТ НАД
КРАКАТА, ЗА ДА СЕ РОВИ НАВЪТРЕ“ (стр. 8 6 ,
т. III).
И така: веднъж Овчаров вярва на своя колега
Джингов, че щом не е писал в Дневника да има дуп
ка — такава не съществува; втори път (вярвайки този
път на фотосите) все пак признава, че „излиза една
дупка“, която прилича на един изваден камък, и сам
установява по снимка № 11 на Бояджиев нейните раз
мери: 38 см ширина, 25 см височина и 20 см дълбо
чина. Разбира се, по снимки дълбочината на погребал
ната ниша не е възможно да се установи, но не е това
засега най-важно; по-важно е, че Д. Овчаров и Ст. Боя
джиев признават съществуването на погребалната
ниша.
Що се отнася до нейния произход, възможността
да се е образувала тя при консервацията е н у л е в а ,
като се има предвид, че дупката (нишата) на снимките
на скелет № 95 от 1956 г., в която виждаме долните му
крайници, е една и съща с дупката (нишата) от снимка
№ 11 от 1972 г. И двете се намират на 55 см от гор
ния ръб на жалонен камък 38/25; и двете попадат в
проекцията на този камък. Горното очертание на ниша
та е едно и също.
Хипотезата на Овчаров, че нишата може да се е
образувала по време на разкопките след изваждането
на камък от археолозите, би могла да се приеме, ако
се допусне, че скелета, който виждаме на мястото на
извадения камък, са го сложили те. И понеже за по
добно нещо не пише в Преписа на Джингов, остава тре
тата възможност: камъкът или камъните от апсидната
основа да са били извадени, когат/? а бил „погребан
трупът, по версията на Хайтов“.
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Смелите хипотези на арх. Бояджиев.
Под талпа ли е бил скелет № 95 или в ковчег?
Ще припомня, че на обсъждането на 14. IX. 1985 г.
арх. Стефан Бояджиев каза, че дупката произхожда от
„паднали камъни“. На обсъждането в БАН той се ока
за много по-добре осведомен и започна със следното
признание: „ДУПКАТА Е В СТЕНАТА НА АПСИДАТ А ... ТОВА Е ДУПКА, КОЯТО АЗ СЪМ ФОТОГРА
ФИРАЛ. КРАКАТА СА ВКАРАНИ ДО ТЯХНОТО
СЧУПВАНЕ ДО КОЛЕНАТА.“ (Виж Стенограма, т.
III, стр. 95.)
Ст Бояджиев изрично потвърди на обсъждането в
БАН: „ТАЗИ ДУПКА Е В ОБСЕГА НА АПСИДНАТА
СТЕНА (Стенограма, т. 3, стр. 98). По въпроса за дуп
ката той категорично се разграничи от Джингов, като
обяви: „(ЗА ДУПКАТА АЗ) НЯМА ДА СЕ ДОВЕРЯ
ВАМ НА ДЖИНГОВ. АЗ СЕ ДОВЕРЯВАМ НА ФО
ТОМАТЕРИАЛИТЕ“ (Стенограма, т. III, стр. 107).
Казано накратко: арх. Бояджиев призна съществу
ването на погребалната ниша т о т а л н о , измери, че е
38/25/20 см, и я нанесе във всичките си скици, но се
опита да „обясни“ погребението в нея по един начин,
който не бива да се премълчи. Арх. Бояджиев каза,
че „Дупката, която имаме в апсидната стена, лежи
в нея над римския зид“ (Стенограма, т. III, стр. 98).
Вече изяснихме, че античният зид не минава под
погребалната ниша, инак не можеше да бъдат забити
трите кола (пилоти), чиито дупки виждаме при долните
крайници на скелет № 95, затова само ще отбеле
жим,, че на този етап от спора арх. Бояджиев все още
не знае, че погребалната ниша лежи върху зидария от
втория (долен) пояс на апсидната основа, а не върху
античния зид. По-живописна е обаче следващата греш
ка на арх. Бояджиев, когато се опита да обясни ,< >онзхода на дупката:
„Имаме въпросната дупка (заяви той). Над нея
тази козирка се вижда на снимката много добре. Фак
тически е хоросан . . . За мене лично това може да се
получи само от КОВЧЕГА, КОЙТО Е БИЛ НА ТРУ
ПА. И сега да възстановя нещата: той (скелет № 95)
е в ковчега. Почват да копаят дупка за апсидата, по
падат на ковчега и спират. . . И те, след като са видели

това нещо, са оставили онова нататък, затова се полу
чава (козирка). Аз държа на този ковчег. Той автома
тически включва останалата теза.“ (Стенограма, т. III,
стр. 105, 106.)
Първа Диана Гергова подкрепи забележителната
хипотеза на Бояджиев с думите: „ТАМ И ГВОЗДЕИ
СА НАМЕРЕНИ.“
Благосклонно се отнесе към идеята и Джингов:
„Арх. Бояджиев даде едно обяснение, което аз, хайде
да не бързам, но приемам с резерва, ще си помисля по
него.“ (Стенограма, т. III, стр. 160.) След малко той
добави: „Според мен, в изкопите за основите на аисндата — тук е имало пръст“ (посочи той зоната па погре
бението в една от снимките на Бояджиев).
На въпроса ми дали Джингов не иска да каже,
че е зидано направо върху костите, които виждаме на
снимката под купчината пръст, той отговори:
„Зидано е отгоре върху пръстта, която лежи вър
ху тях (костите).“ Бояджиев подкрепи: „Точно така,
точно така.“ (Стенограма, т. III, стр. 160.)
Джингов пропусна да каже само едно: ако е било
зидано върху пръстта над крехките ранновизантийски
кости на скелет № 95, как си обяснява той, че са из
държали на тежестта на апсидната основа. Второ: ков
чегът на Бояджиев под пръстта ли е бил, или над
пръстта по време на строителството? И, трещи колове
те за укрепване на основите при долните крайници на
скелет № 95 през капака на ковчега ли са били заби
вани, или строителите са отворили капака, забили са
коловете и отново са го затворили?
Ще оставим предпазливия Джингов да помисли по
тези въпроси, а сега ще припомним какво пише в Ста
новището на петимата пълномощници на АИМ от
10. II. 1986 г., което бе депозирано преди обсъждането.
Там. намираме следния интересен пасаж:
„При направата на този гроб (гроба на скелет
№ 9 5 ) крайниците на покойника са били доложени
ОТЧАСТИ ВЪРХУ РАЗРУШЕНИЯ АНТИЧЕН ЗИД,
КАТО СА НАМЕСТЕНИ ВЕРОЯТНО С УДЪЛБАВАНЕ ИЛИ ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЛЕГЛО ЗА ТЯХ“
(стр. 9).
На стр. 13 обаче четем друго: „Няма никакви дан
ни за каквито и да било вдлъбнатини в късноантичната стена.“
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Автори на Становището са: ст. н. с. Георги Джингов, ст. н. с. Д. Овчаров, ст. н. с. I ст. арх. Ст. Боя
джиев, ст. н. с. Магдалина Станчева и н. с. Станислав
Станилов. Това са хората, писали и подписвали Ста
новището, те са, които веднъж твърдят, че бедрените
кости на скелет № 95 са били „наместени“, и то чрез
удълбаване върху късноантичната стена, а след туй
отричат да има по нея каквито и да било вдлъбнатини,
от което излиза, че тези необикновено здрави кости са
били зазидани между двете стени без удълбаване на
„легло“ и въпреки това са оцелели. Но това не е всич
ко: авторите на Становището по-късно постановяват:
„Ако се приеме, че такава дупка (за сместване край
ниците на скелет № 95) е била действително изкопана,
тя трябва да е в споената с бял хоросан ТВЪРДА
КАМЕННА ОСНОВА НА АПСИДАТА“ (стр. 3). Вед
нага след това обаче отричат съществуването на по
добна дупка и казват, че „ТЯ НЕ ЛИЧИ В СНИМ
КИТЕ, ПРАВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗКОПКИТЕ“.
Бъркотията става още по-голяма след изявлението на
Бояджиев, че скелет № 95 е бил зазидан при строежа
на църквата в ковчег, и с допълнението на Джингов,
че е било зидано отгоре върху пръстта, под която е
бил сварен скелет № 95. Джингов изоставя тезата за
полагането на костите върху римския зид, все едно че
той няма нищо общо със Становището на петимата,
развива нови хипотези, без да оттегли първите; всички
го слушат, одобряват, присъединяват се, допълват, по
правят, и всичко това — без никакви признаци на сте
снение.
Но да се върнем на идеята на арх. Бояджиез, която така въодушеви Д. Гергова и Г. Джингов. Спо
ред него трупът е бил в КОВЧЕГ. При изкопите за
основи той оцелява — няма да питаме как и защо е
бил пощаден. Строителите започват да зидат ьърху
него, след това минават около 500 години, и когато
през 1956 г. археолозите започват разкопките, те попа
рените кости — подколенните са „БИЛИ ИЗХВЪРЛЕдат вече не на ковчега, а на костите, и то само на бедНИ С ЛОПАТА ОТ ТАЗИ ДУПКА“ (арх. Бояджиев
посочи на снимката дупката в апсидната стена).
Изправени сме пред сериозна загадка: ако покой
никът е бил в ковчег по време на градежа на църквата
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и този ковчег е бил вграден, а заедно е него и скеле
тът, тогава трябва да очакваме, че при разкриването
му през 1956 г, археолозите ще попаднат на скелета
заедно с подколенните му кости, а пълномощниците на
АИМ твърдят в хор, че подколенните кости били из
хвърлени, без да обясняват защо те са изхвърлени, а
всичко останало е запазено.
На това отгоре арх. Бояджиев предлага все нови
и нови идеи. Една от тях гласи: „Скелетът остава неразкопан. Те (строителите на църквата) не го раз
криват. Само когато минават основите на апсидата,
ОТСИЧАТ КРАКАТА ОТТУК НАДОЛУ“ (Бояджиев
показва на собствените си колене откъде са били от
сечени подколенните кости на скелет № 9 5 ). (Виж Сте
нограма, т. III, стр. 93 и следващите.) Арх. Бояджиев
не обясни отсичането на краката как и защо е било
извършено, след като те са били в ковчег, и то зази
дан, освен ако скелетът е изваден, отсекли са му кра
ката, затворили са капака и тогава са го вградили в
апсидната основа.
След много идеи, които Бояджиев предложи на
обсъждането в БАН, на 15 март 1986 г. той представи
нов документ, озаглавен „СТАНОВИЩЕ на Стефан
Бояджиев, ст. н. с. I ст., по въпроса за наличието на
човешки скелети под църквата „Св. Петка Самарджийска“ в София.“ В тази творба намираме следното, пе
то поред, схващане на старшия сътрудник първа сте
пен за положението на долните крайници на скелет
№ 95:
„. . . Когато копаещите основите са забелязали, че
са попаднали на християнски гроб, от уважение и по
читание (пиетет) към покойника-християнин, те са се
погрижили да „премостят“ също така онази част от
долните крайници, които остават в обсега на апсидна
та основа. Преместването е станало чрез поставянето
на къса талпа, която е стъпвала на вътрешната част
на апсидната основа. Така само онази част от бедре
ните кости, близо до колената, която оставала в обсе
га на основната зидария, е била защитена. По този
начин се е образувала една кухина в зидарията с при
близителни размери: дължина 38 см, височина 25 см
и дълбочина до 15—18 см.“ (Становище, стр. 25.)
От уважение към читателя няма да подлагам на
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обсъъждане тази версия на арх. Бояджиев и няма да
питам коя талпа кога как е попаднала и в коя кухи
на. Нека ми бъде позволено само да предположа, че
с пироните, за които Диана Гергова напомни на Боя
джиев, че може да са от ковчега, скелет № 9о е бил
всъщност закован за талпата, за да не мърда, когато са
му секли подколеините кости.
Ще припомним накрая изказването на_ Д. Овчаров
пред Научния съвет на АИМ от 2. X. 1985 г. за науч
ните постижения на арх. Бояджиев в спора за гроба
на Левски:
„Архитект Бояджиев показа убедителни снимки и
чертежи, от които се вижда, че всъщност няма никак
ва по-късно пробита дупка в олтарния зид, а естестве
но разрушаване на последните редове на основата, до
като намиращият се под нея античен зид изобщо не е
бил засегнат.“ (Протокол от 4. X. 1985 г., стр. 2.) Ре
шенията на Научния съвет при АИМ следователно
са били взети въз основа главно на катастрофиралите
чертежи* на арх. Бояджиев, които сам той оттегли като
погрешни, както и върху неговите суперидеи за погре
балната ниша (дупката).
„ДУПКА НЕ СЪМ ВИДЯЛ.“
Научните импровизации на Г. Джингов на тема „дупка".
По отношение на дупката Джингов не само плът
но се придържа към проф. Михайлов, но го и творче
ски обогатява. Ето неговите становища:
По време на разкопките дупка в зида не е ус
тановена и не е отбелязана в Дневника . . . Следовател
но ДУПКА НЯМА.“
Аз поддържам становището, че няма дупка,
няма кости „подколенни“, независимо че Бобчев ги е
нарисувал в една фурнпчка или както щете (я нарече
те), и че е сложил вътре костите и стъпалата и т. н.
Аз и сега стоя па становището, че НЯМА ДУПКА.“
Ставаше въпрос за дупката на снимките от
1956 година . . . Вглеждах се в тях, но от 1956 г. ДУП
КА НА СНИМКИТЕ НЯМА.“
Снимките от 1972/74 до шеста година аз ги
ИЗКЛЮЧВАМ ОТ ПОЛЕЗРЕНИЕТО СИ.“
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(Това са все извадки от Стенограмата на обсъж
дането в БАН, т. I. стр. 270, и т. III, стр. 143, 150.)
Когато беше показана на Джингов снимката на
апсидната стена, фотографирана от Бояджиев, той по
сочи дупката и отсече: „Това нещо по време на раз
копките го нямаше.“ След това добави: „В една та
кава зидария такива каверни може да има.“ (Стено
грама, т. III, стр. 158.)
„Каверна“ с размери 38/25/20 см!!!
Накратко: хралупата, която виждаме на снимка
№ 2 на скелет № 95 от 1956 г„ за Г. Джингов не е
дупка, а снимките от 1972/74 г. на същата дупка не
попадат в неговото „полезрение“. И все пак, когато
бе заставен да признае дупката, Джингов я обяви за
, каверна“.
Ще завършим с няколко други бисера от Джингов:
„Седемдесет и два сантиметра от скелета (№ 95)
остават, отиват на изток, т. е. ПОД СТЕНАТА“ (Сте
нограма, т. I, стр. 53).
Когато акад. Тодоров запита Джингов на какво
разстояние крайниците на скелет № 95 са достигали
зида, т. е. апсидната основа, той отговори:
„Не мога да кажа точно по памет, но те прекъсва
ха фактически ПРИ ЗИДА . . . Не мога да си спомня
дали плътно до стената, или на няколко, примерно,
сантиметра от нея. НА НЯКОЛКО САНТИМЕТРА ИЛИ
ДО САМИЯ ЗИД,“ (Стенограма, т. I, стр. 64 и 65.)
Джингов обаче не остана на тази позиция и понататък каза, че скелетът „излиза на един метър от зида,
а не от банкета . . . И тогава разсъждавам: щом като
някой е изчислил, че ръстът на този скелет 95 е 172 см,
като извадя тези сто сантиметра, остават още 72 см.
Тези 72 см би трябвало да БЪДАТ ВКАРАНИ В НЯ
КАКВА ДУПКА, ЗА КОЯТО . . . (но) аз такава ДУП
КА НЕ СЪМ ВИДЯЛ“. (Стенограма, т. I, стр. 69.)
И така: веднъж със сигурност Джингов установя
ва, че 72 см от долните крайници на скелет № 95 са
„отивали“ под стената, т. е. под апсидната основа.
Веднага след това — че те въобще никъде не са „оти
вали“, а са прекъсвали при „зида“, т. е. при апсидната
основа, а след това отново се връща на първоначал
ното становище, че те (крайниците) „би трябвало да
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ФИГУРА VIII. Скица А1" 31 от Дневника на разкопките, съставена
на 12 юни 1956 г. от Г. Джингов.

бъдат вкарани в някаква дупка“, но че такава дупка
той не е видял.
Така Джингов би установените от арх. Бояджиев
рекорди по броя и качеството на предложените по
време на обсъждането научни импровизации. Към
всичко това ще прибавим, че на скица № 31 (стр. 77
от Дневника) двете бедрени кости на скелет № 95 вли
зат в зида с ‘/з от дължината си, т. е. с около 15 см.
Обобщаваме: за един и същи факт — положението
на крайниците на скелет № 95 към апсидната основа,
Джингов ни предлага не един, а четири варианта:
— крайниците влизат под стената със 72 см;
— крайниците не влизат нито сантиметър;
крайниците влизат в зида с */з от дължината
на бедрените кости, т. е. около 15 см (фиг. VIII);
— крайниците би трябвало да влизат, но той не
е видял.
И в нито едно от тези твърдения няма капка
истина!
Ще припомним още само едно изказване на Джин
гов на обсъждането в ССА при АИМ на 14. IX. 1985 г.:
„Като истински самоуважаващ се българин; НЕ
МОГА ДА ПРАВЯ КОМПРОМИСИ С ЧОВЕШКАТА
И НАУЧНАТА СИ СЪВЕСТ“ (стр. 28).
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I „ДУПКА НЯМА. ТОВА СА ОТРОНЕНИ КАМЪНИ.“
|
(Из Становището на петимата)
Вече стана дума, че по отношение на дупката
Становището на петимата повтаря мнението на Ми
хайлов, че това са „отронени камъни“. Становището е
категорично освен това, че: „Следи от нея (дупката)
не се забелязват нито на една от снимките, направени
по време на разкопките.“
За скиците на Бобчев в Становището се твърди,
неизвестно на какви основания, чс неговите сведения
„за проникване на стъпалата (на скелет № 95) ВЪТРЕ
В НАРОЧНО ИЗКОПАНО ЗА ТЯХ МЯСТО“ са от
1979 г., т. е. 23 години след разкопките (стр. 13).
Четем по-нататък: „Главен аргумент на Н. Хай
тов за дупката е скицата на арх. Бобчев . . . Тя е изра
ботена четири дни след изваждането на скелета
(12. VI. 1956 г.). На този ден в Дневника е отбелязано,
че арх. Бобчев прави архитектурно заснемане, когато са
били на място САМО БЕДРЕНИТЕ КОСТИ. Долната
им част с костите на стъпалата ИЗОБЩО НИКОГА НЕ
СА ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВАНИ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.
Тази скица разполага скелета твърде произволно.“
Вярно е, че скицата на арх. Бобчев е от 12 юни,
когато скелет № 95 (с изключение на бедрените кости)
е бил вече „демонтиран“ (на 8 . VI. 1956 г.), но нали
Бобчев е правил скица и на 1 юни, и то заедно със
скелета? Нима е толкова трудно да го пренесе от ски
ца 1 на скица 12? Колкото до твърдението, че скелетът
на скицата е нанесен „произволно“, археолозите за
бравят, че скелетът е маркиран условно, до като архи
тектурните елементи са точно нанесени до най-малките
подробности.
Как ръководството на АИМ оценява
скиците на арх. С. Бобчев
Оценката на ръководството на АИМ по докумен
тацията ог разкопките з „Св. Петка Самарджийска“
носи дата 7. II. 1986 г. и е подписана от директора —
акад. Д. Ангелов.
В този документ арх. Бобчев се критикува, че
„рисунката на скелета е твърде неточна както по по
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ложение, така и по мащаб“ — въпроси, които вече
разгледахме. По-нататък се казва:
„Няколко години след приключване на разкопките
при две последователни консервации (1959 и 1973 г.)
са правени снимки от арх. Ст. Бояджиев и от Н. Дас
калов, сътрудник на НИПК . .. Тази фотодокументация
позволява да се направи съпоставка със скиците на
С. Бобчев и се установява точността на неговото за
снемане. Налице са известни противоречия за някои
детайли от градежа. Най-съществено за интересува
щите ни въпроси е разположението на основата на
апсидата, където на снимките не личи удължаване във
формата, посочена на скиците.“ (Винт Документация
та на разкопките, стр. 7.)
Съпоставяйки скиците на Бобчев с фотодокументацията, Оценката признава „ТОЧНОСТТА НА НЕГО
ВОТО ЗАСНИМАНЕ“ — това е голям напредък в
спора за гроба, защото е признание и на погребалната
ниша в апсидната основа, заедно с всички изводи от
този факт.
Що се отнася до „удължаването“ при основата на
апсидата, което не личало на снимките, ще отбеле
жим, че става дума за уширението, наречено „БАН
КЕТ“, за което на 7. II. 1986 г. са нямали представа
нито арх. Бояджиев и неговите съмишленици археоло
зи, нито ръководството на АИМ. Те просто не са успе
ли да разчетат скиците на арх. Бобчев.
Голямата изненада в
Оценката на АИМ от
7. II. 1986 г. идва от пасажа на стр. 6 , където четем:
„За разглеждане (на обсъждането) е представен
СКИЦНИК НА АРХИТЕКТ САВА БОБЧЕВ, означен
като Тетрадка № 5. Този скицник също не е бил депо
зиран в Архива на АИМ . . . Фактът, че арх. Бобчев не
е предал този скицник, както и бележника си в Науч
ния архив на АИМ след разпореждането на ръковод
ството на Института да се предадат документациите
от разкопките до 1972 г., когато се създава центра
лизиран архив, ПОКАЗВА, ЧЕ ТОН НЕ Е СЧИТАЛ
ТЕЗИ СВОИ СКИЦИ И БЕЛЕЖКИ ЗА ОФИЦИАЛ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТОВА ПОСТАВЯ ПОД СЪМ
НЕНИЕ ВСЯКА ЕДНА ОТ СЪЩИТЕ.“
Веднъж в Оценката значи се признава точността
на скиците на арх. Бобчев, а след това те се поставят

под съмнение и отхвърлят, защото (представете си!)
не били депозирани в Архива на АИМ, от което се пра
ви извод, че самият Бобчев „не е считал тези свои ски
ци и бележки за официална документация“.
Искам първо да изправя едно дълбоко заблужде
ние: създаването на централизиран архив при АИМ.
не датира от 1972 г. Изискванията цялата полева до
кументация да се предава в „Единно държавно храни
лище на документални извори“ се съдържат още в Ин
струкцията за провеждане на археологически сондажи
и разкопки от 1956 г,, т. 40. така че летоброенето на
Централизирания архив не започва от 1972 г. Но даже
и така да е, щеш нроф. Михайлов не е внесъл там
полевата документация от разкопките през 3956 г.,
включително оригинала на Дневника на разкопките,
означава ли, че тази документация следва да се ану
лира? Ако преписът от Дневника на Михайлов се смя
та за официална документация, въпреки че е предаден
в Архива 24 години след разкопките, на какво основа
ние се поставя под съмнение документацията на Боб
чев? И как е възможно да се прави извод, че самият
Бобчев не бил ечнгал своите скици за документация
само защото не бил ги предал в архива на АИМ?
Нима е било трудно на ръководството на АИМ да
се досети, че ако Бобчев беше ги предал, нямаше сега
да има следа от тях, както няма следа от рисунката
на скелет № 95, както няма оригиналния Дневник на
разкопките и инвентарния опис на находките и сним
ките, а и по-голямата част от снимките заедно с до
клада на Михайлов за резултата от разкопките.
Ще завърша със заключителното изказване на
акад. Николай Тодоров, зам.-председател на БАН, след
приключването на обсъжданията, което гласи:
„.НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО, ЗА МЕН СКИЦНИКЪТ НА АРХИТЕКТ БОБЧЕВ Е ТОЛ КОВА ДО
КУМЕНТАЛЕН, КОЛКОТО Е И ДНЕВНИКЪТ (НА
РАЗКОПКИТЕ, ВОДЕН ОТ ДЖИНГОВ“, (Стенограграма, т. II, стр, 116.)
Акад. Д. Ангелов и н. с. Д. Гергова:
„СЛЕДИ ОТ ДУПКАТА НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ“
Категорично беше заключението на акад. Тодоров,
че съществува погребална ниша в апсидната основа.
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(Виж Доклада от 8 . IV. 1986 г.) Но се случи нещо не
вероятно: след приключването на обсъждането в БАН,
четенето на Заключителния доклад на акад. Тодоров и
неговото приемане и утвърждаване от Бюрото на Пре
зидиума на БАН (Протокол от 15. IV. 1986 г.) ръковод
ството на АИМ излезе на 6 юни 1986 г. с Паметна бе
лежка, подписана от акад. Ангелов и н. с. Диана Гер
гова, в която четем: „АИМ СТОИ КАТЕГОРИЧНО НА
СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ ДУПКА, ИЗДЪЛБАНА ДОПЪЛ
НИТЕЛНО В СТЕНАТА С ЦЕЛ ДА СЕ ВКАРА В НЕЯ
ПОКОЙНИКЪТ, НЯМА. Снимковият материал показва
наличието на пространство с размерите на средно го
лям камък, което изобщо не съответствува на очертаната
в рисуваните — очевидно след разкопките — скици па
арх. Бобчев дупка нито по форма, нито по големина.“
(Паметна бележка от Д. Гергоав и Д. Ангелов, стр. 3.)
И както обикновено, ръководството на АИМ не
благоволява да си послужи с никакви доводи. Нямало
дупка в стената, а имало „пространство с размерите на
средно голям камък“, което не еъответствувало на дуп
ката в скиците на арх. Бобчев нито по форма, нито по
големина! Може ли ръководството на АИМ да опре
дели какъв е стандартът на „средно големия камък“,
ако такава стандартизация съществува, че да знаем
30/50 см ли е тон, или 10/20, или 120/100? А по какъв
начин Д. Ангелов и Д. Гергова установиха, че разме
рите на „средно големия камък“, изваден от апсндната
стена, не съответствува на размерите на дупката, фик
сирана в скицата на арх. Бобчев от 12 юни 1956 г.,
след като не дават (и не знаят) нито размерите на
„средно големия камък“, нито на погребалната ниша,
нарисувана в скицата на арх. Бобчев? Даже да не
съвпадаха размерите на въображаемия „средно голям
камък“ с размерите на дупката в тези скици, може
ли това да е основание за оспорване съществуването
на въпросната дупка, след като я имаме на снимка, и
размерите н бяха изчислени от пълномощниците на
АИМ - 38/25/20?
Задавам тези въпроси, без да очаквам какъвто и
да било отговор, защото вече трябва да е ясно (ако
някой се е съмнявал), че в спора за гроба на Левски
доводите и доказателствата за ръководството на АИМ
нямат значение. Значение има единствено желанието
9. Н. Хайтов, т. III
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му да защити виновниците за провала на разкопките в
„Св. Петка Самарджийска“ през 1956 г.
Ето затова, след като бяха минали вече обсъжда
нията и признато съществуването на погребалната ни
ша в апсидната основа, в „Заключителното станови
ще“ от 25. II. 1986 г. на АИМ четем невероятното „по
становление“, че „СЛЕДИ ОТ НЕЯ (ДУПКАТА) НЕ
СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ НА НИТО ЕДНА ОТ СНИМКИТЕ,
НАПРАВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗКОПКИТЕ“
(стр. 2). Човек започва да недоумява: дали пък всичко
това не се дължи на качеството на очилата, с които
си е послужило ръководството на АИМ, когато е гле
дало въпросните снимки?
Двама очевидци за погребалната
ниша в апсидната основа
Проф, Хр. Гяуров нарича „дупката“ — „закръгле
но отвърстие в основата на църквата“, „направено
след изграждането на църквата“ („Духовна култура“,
кн. 2, 1959 г.). Техническият сътрудник при АИМ и
участник в разкопките, скулпторът БУЧИНСКИ, е ка
тегоричен: „СКЕЛЕТЪТ (пише той) БЕШЕ ОПЪНАТ,
КАТО КРАКАТА МУ ВЛИЗАХА В ЕДНА ПО-ГОЛЯМА ДУПКА В ЗИДА. Около краката имаше бронзови
копчета (мъжко и женско), датирани от XIX век. “ (До
клад на Д. Бучински до директора на АИМ от 4 ап
рил 1977 г.)
Три години по-късно Бучински ще каже същото:
„Главата на скелета беше най-високо, а краката надо
лу влизаха в една дупка в самия зид, която беше из
копана.“ (Филм „Легенда за Левски“, 1980 г.)
Това повтаря Бучннскп и на „кръглата маса“ —
1981 г. Там говори за „ДУПКА В ЗИДА, НЕ МНОГО
ГОЛЯМА, ОКОЛО 30 САНТИМЕТРА“. През 1981 г.
Бучински излиза и със статия във в. „Пулс.“, в която
определено пояснява, че „ЗИДЪТ НА АПСИДАТА
ЛЕЖИ НАД ПО-СТАРИЯ РИМСКИ ЗИД, А КРАКА
ТА БЯХА ПЪХНАТИ В ИЗДЪЛБАНА ДУПКА, БЕЗ
ДА СА ЗАМАЗАНИ С ХОРОСАН“ (10. II. 1981 г.).
Бучински поддържа, че дупката в стената е 30 санти
метра и в Доклада за разкопките в „Св. Петка“, пред
ложен за издаване на АИМ, 1978 г.
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За шести път говори Бучинскн за дупката в рим
ския зид през април 1981 г. в една непечатана статия,
предназначена за в. „Пулс“. Там той твърди, че кра
ката на скелет № 95 „ВЛИЗАТ В МЕЖДИНАТА, ДЕТО ЗАВИВАЩИЯТ ЗИД СЕ ОТДЕЛЯ ОТ РИМСКИЯ
ПРАВ ЗИД, КАТО СА ИЗВАДИЛИ ДВЕ-ТРИ КА
МЪЧЕТА ПОД ЗАВИВАЩИЯ ЗИД, ТА СЕ Е ПОЛУ
ЧИЛА ЕДНА МАЛКА ДЛАБКА“.
Заради тези „показания“ проф. Гяуров и Д. Бучннски бяха наречени „фалшификатори“.
Завършвам обсъждането на въпроса за съществува
нето на погребална ниша в апсидната основа със за
ключение, че ДОКУМЕНТИРАНЕТО И ЗАЕДНО С
ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ НА СКЕЛЕТ № 95 Е НЕ
СЪМНЕНО КАКТО В СКИЦИТЕ НА АРХ. БОБЧЕВ,
ТАКА И ВЪВ ФОТОМАТЕРИАЛИТЕ ОТ РАЗКОП
КИТЕ И СНИМКИТЕ НА АПСИДНАТА СТЕНА ОТ
1972/74 ГОДИНА. СКЕЛЕТ № 95 ПРОИЗХОЖДА ОТ
ПОГРЕБЕНИЕ, ИЗВЪРШЕНО БЕЗСПОРНО СЛЕД
СТРОЕЖА НА ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА САМАРДЖИИСКА“, И, СЛЕДОВАТЕЛНО, МОЖЕ ДА Е НА
ЛЕВСКИ.
Преди да преминем към останалите доводи на
проф. Михайлов, нека да приключим и с въпроса за
банкета.
Банкетът при апсидната основа —
едно изпитание за пълномощниците на А ИМ
На обсъждането в БАН Бояджиев заяви:
„Преди всичко въпросът за двете стъпала (двата
банкета). Категорично тук няма две с тъ п а л а ... има
само едно стъпало, така наречено „стъпало“, и то е
горе, и то е строено след църквата. Това (долното стъ
пало), което тука доц. Бобчев го слага — НЕ СЪЩЕ
СТВУВА... Такова нещо не съществува. Това е, направо казано, една ИЗМИСЛИЦА, ЕДНА ИЗМИ
СЛИЦА НА Б О Б Ч Е В ...“ (10. II. 1986 г. Стенограма,
т. I, стр. 98.)
След тези думи арх. Бояджиев продължи:
„Той (Бобчев) прави едно стъпало, един банкет
отгоре върху тухлите . . . След това, ОТДОЛУ ПОД
ОСНОВИТЕ НА ЦЪРКВАТА ПРАВИ НЯКОЛКО
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ЧЕРТИЧКИ, КОИТО И ТОЙ НЕ ЗНАЕ С КАКВО ДА
ОПРАВДАЕ. ТОВА НЕ Е КОНСТРУКЦИЯ. ТОВА Е
ЕДНА ГРЕШКА НА ЧЕРТЕЖА. ТОВА НИЩО НЕ Е!“
(Стенограма, т. I, стр. 103.)
Ето и други изказвания за банкета:
„Извинявайте, нека да се поясним хубаво . . . ДОЛУ
В ОСНОВАТА ВЪОБЩЕ НЯМА БАНКЕТ! Стените
са равни до долу, дибидюс гладки!“ (Стенограма, т. 1
стр. 143.)
„Аз казах между другото, че втори банкет няма . . .
Извинявайте, но аз познавам арх. Бобчев колко греш
ки правеше при заснемането.“ (Стенограма, т. I,
стр. 139-140.)
„Ама няма банкет в цялата църква бе!“ (Стено
грама, т. 1, стр. 143.)
Целият първи ден от обсъждането в БАН премина
в спор — има ли банкет при апсидната основа или няма.
Георги Джингов подкрепи становището на арх.
Бояджиев за банкета и описа как след „демонтиране
то“ на скелет № 95 заедно с черепа (на 8 юни) било
свалено „ТУХЛЕНОТО СТЪПАЛО, БАНКЕТЪТ, КОИ
ТО ЛЕЖИ ВЪРХУ ТУХЛЕНИЯ ПОД, А НЕ СЛИЗА
ПОД НЕГО“. (Стенограма, т. Е стр. 51.)
Джингов повтори, че това „ТУХЛЕНО СТЪПАЛО
ИЛИ БАНКЕТ ЛЕЖИ ВЪРХУ ТУХЛЕНИЯ ПОД“
(на олтара). (Стенограма, т. I, стр. 68.)
Заедно с това Г. Джингов упорито отстояваше пи
саното в Дневника, че стоте сантиметра на свободната
част на скелет 95 са били измерени от „зида“, не от
банкета при апсидната основа, въпреки че сам той,
със собствената си ръка, е начертал скица № 19 на
апсидната основа в Преписа от Дневника още на 1 юни
1956 г„ п то ЗАЕДНО С УШИРЕНИЕТО, НАРЕЧЕНО
БАНКЕТ, И С ЦИФРИ Е ОЗНАЧИЛ, че дебелината
на апсидната основа заедно с банкета е 85 см. (Виж
Преписа от 1 юни, стр. 47.) Друг е въпросът дали па
метта беше му изневерила, или той просто бе решил
да премълчи съществуването на банкета.
В пълно неведение за банкета са били и пълно
мощниците на АИМ — съавтори на Становището от
10. II. 1986 г. — Станислав Станилов, Д. Овчаров и
Магдалина Станчева.
„Тухленият банкет (четем в Становището) има
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обща дълбочина 35 см и започва непосредствено от
тухления под. Основите на апсидата слизат значително
по-дълбоко и лягат върху античния зид.“ (Становище,
стр. 6.)
За авторите на Становището, следователно, банкет
е тухлената пейка, при това според тях тя „започва“
непосредствено от тухления под надолу, а не нагоре,
както е в действителноост. След еднодневни препирни
пълномощниците на АИМ бяха заставени да признаят
и съществуването на банкета при апсидната основа.
Първото признание дойде от Д. Овчаров, който каза:
„Искам да се спра на още един въпрос — това е
пейката (тухлената). Тя се нарича „стъпало“, „бан
кет“, „пейка“ и т. н. Тя е иззидана по-късно. Това не
отричаме. Това е аргументът, който и за нас не беше
много добре изяснен. После си го изяснихме. . . Смя
там, че за пейката (тухлената) нямаме никакво раз
личие. Става въпрос за ДОЛНАТА ПЕЙКА (ПРИ АП
СИДНАТА ОСНОВА). Оставете горната пейка, тя е
над тухления под и няма нищо общо с разглеждания
въпрос. НИЕ ГОВОРИМ ЗА ДОЛНИЯ ЗИД. Аз не
го наричам пейка, отказвам се и от „банкет“, и „стъ
пало“. Това е укрепителен зид, нека го запише този
проклетник магнитофон . . .“ (Стенограма, т. III, стр. 87.)
След Д. Овчаров побърза да капитулира и арх.
Ст. Бояджиев, който бе всъщност основният виновник
за недоразумението с банкета. Той заяви без никакво
стеснение (и извинение към Бобчев): „В ОПРЕДЕЛЕ
НО ВРЕМЕ КЪМ ПЪРВИЧНАТА ОСНОВА (НА АП
СИДАТА) И ХЛЪТНАЛАТА ЧАСТ НА ОСНОВАТА
СЕ ПРАВИ БАНКЕТ с тези големи камъни с пилоти
отдолу, самостоятелни. И Бобчев п р а в и л н о отбе
лязва пилотите в южния край на този банкет, който
излиза до горе.“ (Стенограма, т. II, стр. 90, 91.)
На втория ден от обсъждането в БАН арх. Боя
джиев най-сетис разбра значението на „няколкото чер
тички в скицата на арх. Бобчев“, за които беше обя
вил, че просто „не са нищо“. В края на обсъждането
арх. Бояджиев повтори: „Това, което сега показвам,
о наличието на един БАНКЕТ-, ДОЛЕН БАНКЕТ
(ПРИ АПСИДНАТА ОСНОВА). Това не е банкет,
както каза Овчаров, това е една стена, която е дошла
да подсили строежа.“ (Стенограма, т. III, стр. 93.)
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Последен призна съществуването на банкет при
апсидната основа Джингов: „...Т ози банкет, който
всъщност го приемам и аз (каза той), (е) едно подсил
ване отвътре, уплътняване на стената. Това уплътня
ване е направено с хоросан.“ (Стенограма, т. III,
стр. 158.) Това каза Джингов, човекът, който бе видял
и начертал банкета на скица № 19 и знаеше отлично,
че не съществува никакво „уплътняване“ на апсидната
основа с допълнителен зид, а само ЕДНО УШИРЕНИЕ НА СЪЩАТА В СТЪПАЛО, НАРЕЧЕНО Б А Н 
КЕТ.
Макар и бавно, и с големи затруднения, пълно
мощниците на АИМ разбраха, че има долен банкет,
но до края на обсъждането те не осъзнаха (или не
признаха) какво представлява той.
В Заключителното становище на АИМ № 238 от
25. II. 1986 г. въпросът за банкета благоразумно се
премълчава, но в Паметната бележка намираме за
него сразяващата бележка, че нямало доказателства
за неговата дълбочина. Точният израз е: „Чисто теоре
тически бяха разсъжденията на помощниците на
Н. Хайтов за невъзможността да се запазят скелетите
(в олтара) при наличието на допълнителен банкет,
тъй като той достигна дълбочината на основата. Дока
зателства обаче, че този банкет е достигнал дълбочи
ната, на която са разположени скелетите, няма“
(стр. 4).
Ако Бояджиев и Овчаров не разбраха какво е бан
кетът при аспидната основа и го обявиха за „допъл
нително съоръжение“, ако Джингов не пожела де ги
поправи, то ръководителите на АИМ — Гергова и Ан
гелов — можеха, щом са се впуснали в спора, да се до
сетят, че една прилепена към апсидната основа степа,
за да я „усилва“, е в конструктивно отношение пълна
безсмислица. Дори самото предположение за подобно
„съоръжение“ говори за пълната липса на архитектур
но-строителна грамотност. Освен това, съществуват не
една, а няколко снимки на апсидната основа, на които
се вижда, че той не е отделна конструкция; че основа
и банкет са едно и също и затова те не могат да имат
р а зл ичии дълбочпни.
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Гастролите в спора за гроба на Левски
иа научния сътрудник при АИМ
Станислав Станилов
Очертаващата се панорама на археологическата
мисъл по време иа спора за гроба на Левски няма да
е пълна, ако не споменем за проявите па един от авто
рите на Становището на петимата, научния сътруд
ник СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ.
Станилов взе участие в обсъждането на книгата
ми на 14 септември 1985 г. главно в даване тон на
бурните ръкопляскання, чрез които аудиторията изра
зяваше от време на време своето възхищение от едно
или друго „разгромително“ изказване. А когато той се
изказа и аз го попитах знае ли по какъв начин е по
строена подпрестолната основа в църквата „Св. Пет
ка“, той побърза да отговори, че знае, че това всички го
знаят, а именно, чрез „изливане на субструкцията“ в
предварително изкопаните траншеи („темели“), точно
както били направени основите на крепостта Плиска.
Арх. Бояджиев потвърди, че всички знаят това, само аз
не знам — и това бе съпроводено е бурни ръкопляска
лия .(Стенограмата, стр. 91.)
Точно пет месеца подир изказването на Станилов
за „изливането на субструкцията“, на обсъждането в ~
БАН па 27. П. 1986 г., Бояджиев потвърди тезата на
арх. Н. Муша нов, че „ЦЯЛАТА ВЪТРЕШНОСТ НА
ЦЪРКВАТА („Св. Петка“) Е БИЛА СМЪКНАТА С
ОКОЛО 80 СМ ПО ВРЕМЕ НА СТРОЕЖА“, т. е. че
зидането на основата и подпрестолната основа е било
извършено на предварително разчистена строителна
площадка. (Виж Стенограма, т. III, стр. 92.)
Изводът е ясен: когато Станилов с такова завидно
самочувствие развиваше своята хипотеза за „изливане
то на субструкцията“, той просто не е имал никакво
понятие за начина, по който е била построена апсидната основа на църквата „Св. Петка Самарджнйска“.
Въпреки това тон написа информация за обсъждането
на моята книга, която бе обнародвана в кн. 6/1985 г.
на списанието „Векове“.
„Твърде обширно и подробно (четем в тази инфор
мация) бе показан опитът на покойния арх. Сава
Бобчев да представи графично нещата така, че да
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остане възможност за датиране на въпросния гроб
(на скелет № 95) по-късно от църквата.“
Налице е обвинение срещу арх. Бобчев, че е из
вършил и з м а м а (Станилов не е произнесъл тази
дума, но инсинуацията е повече от явна), без авторът
да е благоволил да съобщи доводите, които са му
дали моралното и научно право да отправи тази напад
ка. Аз не казвам, че не бива да бъдат обсъждани, а и
съдени делата на покойниците, но това, което Станилов
прави във „Векове“, не е обсъждане, а посегателство
върху честта на един многозаслужил за българската
наука покойник.
По същия начин Ст. Станилов е връхлетял и скулп
тора Димитър Бучински, информирайки читателите на
„Векове“, че много ог изказалите се на обсъждането
на моята книга за гроба на В. Левски били посочи
ли „КАК ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА БЕЛЕЖКИ И МНЕ
НИЯ НА ДИМИТЪР БУЧИНСКИ ИМА НЕСЕРИО
ЗЕН И ДАЖЕ В ИЗВЕСТЕН СМИСЪЛ СМЕХО
ТВОРЕН ХАРАКТЕР, ПОНЕЖЕ ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРИМЕРИ СЕ ЗНАЯТ РАЗОБЛИЧАВАНИЯ
ТА НА НЕГОВИТЕ ЯВНИ ФАЛШИФИКАЦИИ“
(стр. 80).
По въпроса за „фалшификациите“ на Бучински ще
цитирам една извадка от протокола по гражданско
дело № 9762/1985 г. на Софийски районен съд, която
гласи:
„Подсъдимият: „Извинявам се на тъжителя Дими
тър Бучински. Оттеглям казаните от мене думи относно
фалшификата върху керемидата, намерена при разкоп
ките в с. Якимово, Михайловградски окръг . . .“
Подсъдим: (п) професор Атанас Милчев
(археолог)
Д. Бучински е писал досега няколко доклада до
ръководството на АИМ и в нито един от тях той не е
казал нещо, свързано със скелет № 95, което да е
било опровергано; докато не със същото могат да се
похвалят археолози като Джингов, Михайлов и Ста
нилов, когото ще попитам например, като съавтор на
Становището на петимата, как наместените върху ан
тичната стена долни крайници на скелет № 95 са по
несли изградената върху тях апсидна основа и са оце
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лели, като че не са били кости, а водопроводни, н
то — манесманови тръби? И понеже той ме обвинява
в н е в е ж е с т в о , ще му задам и още един въпрос:
убеден ли е, че тухлената пейка, наречена в неговото
Становище „горен банкет“, започва от тухления под
на олтара и слиза надолу към основите? Ако това е
така, как са могли архиереите да сядат върху нея?
Ако Станилов е забравил къде е писано това, ще му
напомня: тоя бисер на археологическата мисъл се на
мира на стр. 6 от Становището, ред 24 отгоре надолу.
Станилов е оповестил, на това отгоре, че под тух
лената пейка имало забити кол до кол (дървени пило
ти), за да я подпират, ако рече, не дай си боже, да се
катурне.
Ето, с тези познания е тръгнал всезнаещият Стани
лов да ме обвинява в невежесто.
Ако, преди да подпише Становището, той не е успял
да разчете скиците на Бобчев, можеше пон; да види
десетината снимки на скелет Аг° 95 и но дупките ог
колове при долните крайници на скелет № 95 да се
досети, че тези кости не са могли да бъдат ..наместе
ни“ върху античния зид (както в Становището се твър
ди), защото колове в зид не се набиват, та макар да
е античен. Не е ли съобразил Станилов, че щом при
или под краката на скелет № 95 са набивани колове,
изключено е костите да са се намирали върху антич
ния зид? Станилов ми се е присмял, че се позовавам
на Бучински като свидетел, но на мене от неговите
„бисери“ не ми е до смях, като си помисля само с каква
самонадеяност се е включил той в спора за гроба на
Левски, и че на него е предоставено да разкопава кре
пости, гробове и могили, да стопанисва и съхранява
една част от подземните съкровища па майка България.
Горките крепости, гробове и могили, които ще по
паднат в ръцете на Станилов! Добре, че неговото иска
не в си. „Векове“ — „вътрешнонаучните спорове“ на
археолозите да си остават в тайна от обществото — все
още не е осъществено, инак никой нямаше да знае как
ви е археолози раждала (раждала и изтърпявала) бъл
гарска майка юнашка.
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Глава четвърта
С П О Р Ъ Т ЗА ПОДКОЛЕННИТЕ КОСТИ

НА СКЕЛЕТ № 95
Проф. Михайлов за дясната подколенна кост.
Пречупена ли е, или не е пречупена?
Ето неговите последователни изказвания за подколенните кости на скелет № 95:
1961 г.
„Въпросният скелет не е бил засегнат от основите
на зида, понеже тези основи са по-плитки от гроба.
Скелетът обаче е ЗАСЕГНАТ ОТ КОЛОВЕТЕ, ПРИ
ПОСТАВЯНЕТО НА КОНТО Е СЧУПЕНА КОСТТА
НА ДЕСНИЯ КРАК ПОД КОЛЯНОТО.“ (Сборник
К. Шкорпил, ,1961 г., стр. 174.)
1980 г., 28 февруари
Статия за радиото:
. . Единият от коловете, както изглежда, е по
паднал върху костта НА ЕДИНИЯ КРАК И ГО Е
СЧУПИЛ ООД КОЛЯНОТО. А това още веднъж по
казва, че когато църквата е строена, въпросният гроб
вече съществувал. ТОВА СА АРГУМЕНТИ, КОИ
ТО НИКОИ С НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ОПРОВЕРГАЕ“
(стр. 5).
1980 г, — Списание „София“, кн. 3:
„Две такива дупки се откриха между краката на
скелета. ПРИ ТОВА ЕДИНИЯТ ОТ ТЕЗИ КОЛОВЕ
БЕ СЧУПИЛ КОСТТА НА ДЕСНИЯ КРАК ПОД КО
Л Я Н О Т О ...“
„Наистина този скелет е НАЙ-ДОБРЕ ЗАПАЗЕ
НИЯТ В ОЛТАРНОТО ПРОСТРАНСТВО, НО САМО
В СМИСЪЛ, ЧЕ Е ЦЯЛОСТНО СТИГНАЛ ДО НАС
И КОСТИТЕ МУ СА Н А Л И Ц Е ...“ (сгр. 36).
„Въпросният скелет не е бил засегнат от основите
на зида, понеже тези основи са по-плитки от гроба.
Скелетът обаче е засегнат от коловете, при поставянето
на които Е СЧУПЕНА КОСТТА НА ДЕСНИЯ КРАК
ПОД КОЛЯНОТО“ (стр. 37).
1985 г. — Изложение:
чИстииата е следната: когато пиша, че скелетът
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(№ 95) е добре запазен, дори най-добре запазеният от
всички скелети в олтара, аз имам предвид, че от скеле
та НЕ ЛИПСВА НИТО ЕДНА КОСТ, МИТО ЧЕ КО
СТИТЕ СА РАЗБЪРКАНИ, КАКТО ПРИ ДРУГИТЕ
СКЕЛЕТИ ОТ ОЛТАРА, т. е. ЧЕ СКЕЛЕТЪТ Е ЦЯ
ЛОСТНО ЗАПАЗЕН“ (стр. 37).
. . както съм отбелязал в първоначалната си пу
бликация (от 1961 г.), НА ЕДИНИЯ ОТ КРАЙНИЦИ
ТЕ КОСТТА Е СЧУПЕНА ОТ КОЛ, ПОПАДНАЛ
ВЪРХУ НЕЯ“ (стр. 37 и 38).
За периода от 1961 до 1985 г. пет пъти ръко
водителят на разкопките ни е уверявал и преуверявал,
че дясната подколенна кост на скелет № 95 е била счу
пена от кол, за да отхвърли всичко това по време на
обсъждането в БАН през февруари 1986 г. със следно
то кратко съобщение:
......ДОЛНИТЕ ЧАСТИ НА СКЕЛЕТА (под коле
ната) ДЕЙСТВИТЕЛНО ЛИПСВАТ. Всички тези ски
ци, които се дават (скиците на арх. Бобчев), това е
свободно съчинение . . . ТЕЗИ КРАЙНИЦИ НЕ СА НА
МЕРЕНИ.“ (Стенограма, т. I, стр. 12 н 13.)
Припомних на Михайлов предишните му твърде
ния, че от скелет № 95 „НЕ ЛИПСВА НИТО ЕДНА
КОСТ“, а топ отговори:
„Когато съм казвал (че скелетът е запазен), това
не е противоположно на р а з л о ж е н . ТОВА ЗНАЧИ,
ПЪРВО. ЧЕ (СКЕЛЕТЪТ) Е НАЛИЦЕ. ВТОРО: ЧЕ
НЕ СА РАЗБЪРКАНИ КОСТИТЕ . . . ТОП Е ТАМ. КО
СТИТЕ НЕ СА РАЗМЕСТЕНИ. ТОВА Е ПОЛОЖЕ
НИЕТО.“1 (Виж Стенограма, т. 1, стр. 20.)
Н. ХАЙТОВ: Ще помоля проф. Михайлов да каже
коя от костите от долните крайници па скелета беше
счупена!
Проф. МИХАЙЛОВ: Аз в публикацията (от 196! г.)
съм го писал. Десният крак мисля, че беше.
И. ХАЙТОВ: Десният — под коляното или над ко
ляното?
Проф. МИХАЙЛОВ: ПОД КОЛЯНОТО. НАВЯР
НО ПОД КОЛЯНОТО. (Нервно.) Ама вижте какво,
недейте ми поставя такива въпроси!
1 Думичките в скоби са добавени от мене — Н. X., за по
яснение на текста. Така е навсякъде, където в тази книга пре
давам пряка реч с непълноти.
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Н. ХАЙТОВ: Но това е основен въпрос!
Акад Н. ТОДОРОВ (към Михайлов): Приблизи
телно да ни насочиш, нали . . . Под коляното (или) . . .?
Проф. МИХАЙЛОВ: Не! ПОД КОЛЯНОТО Е,
РАЗБИРА СЕ! НЕ Е НАД КОЛЯНОТО...
Н. ХАЙТОВ: Само един кратък въпрос: от всичко
това, което е писал проф. Михайлов (досега), има ли
нещо, което да не поддържа вече на този етап на спо
ра? От всичко това, което Вие (проф. Михайлов) сте
писали досега във връзка със (спора) . . .?
Проф. МИХАЙЛОВ: . . . Единственото ново, което
установих напоследък, което впрочем е казано общо в
моите публикации, това е абсолютната
хронология
на този зид, който наричаме античен. Съмнявам се се
га, че той може да бъде малко по-късен.
Н. ХАЙТОВ: Това ли е единственото нещо, което
вече не поддържате?
Проф.
МИХАЙЛОВ:
ДА,
ЕДИНСТВЕНОТО!
ВСИЧКО ОСТАНАЛО, ПИСАНОТО В ПРЕДИШНИ
ПУБЛИКАЦИИ, ПОДДЪРЖАМ!
(Стенограма, т. I, стр. 21 и 22.)
Не случайно дадох възможност на проф. Михайлов
да избегне някои явни свои грешки, но неговата упори
тост се оказа иесъкрушима. Нещо повече, след като
съобщи, че подколенните кости не са разравяни, той от
ново се върна на старата позиция, че дясната била
счупена.
Ще завърша с една мисъл на акд. Капица:
„НЕ Е ЛЪЖЕНАУКА ДА СЕ ПРАВЯТ ГРЕШКИ!
ЛЪЖЕНАУКА Е, КОГАТО ГРЕШКИТЕ
НЕ СЕ ПРИЗНАВАТ!“
Из научните приключения на Г. Джингов.
Деветте му изказвания за подколенните кости
на скелет № 95
Първо изказване:
„Долната част на скелета, от таза надолу (двата
долни крайника) лежи под основите на зида. Започна
разкриването му.“ (Дневник, 30 май, стр. 35.)
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Второ:
„Стигаме до крайниците, но пред нас е стената.
Ние нямаме друг начин, освен да подкопаем отдолу,
за да проследим, доколкото е възможно, без да рушим
паметника, останалата част от скелета. (Стенограма
от 14. IX. 1985 г., стр. 31.)
Трето:
„Ние когато открихме до тук скелета, не се при
мирихме да кажем „ах, няма“! Ние направихме опит
колкото можем повече да разкрием от скелета, и разчи
стихме, изчиствайки пръстта.“ (Стенограма, т. III, стр.
161.)
Четвърто:
„Черепът е счупен, крайниците, долните — КРА
КАТА ОТ КОЛЕНЕТЕ НАТАТЪК ДО СТЪПАЛАТА ВЪОБЩЕ НЕ СА РАЗКРИТИ, защото те теоретически
оставаха под основите на апсидата. То нямаше и на
чин да се провери това нещо, защото предполагаше да
се подкопава основата на църквата, без да сме убеде
ни, че ще намерим нещо.“ (Стенограма, т. I, стр. 33.)
Пето:
„Ние разкрихме, както казах, горната част на ске
лета на 30 май. На 31 май продължи разчистването...
Можехме да стигнем само до една част от бедрените
кости. По-нататък скелетът оставаше под неразкопаната част, тъй като отгоре лежеше зидът, основата на
апсидата. Допълнително, след като вдигнахме черепа
и част от скелета, за да не ги натрошим костите, мах
нахме тухленото стъпало — банкета, който лежи върху
тухления под, а не слиза под него, — за да можем да
проследим, доколкото е възможно, останалата част от
краката. Опряхме в зида, в стената, по-нататък не мо
жахме да продължим. Да гадая имало ли е кости —
пищялките, стъпалата и т. и., това значи да заблуж
давам себе си, да заблуждавам и вас.“ (Стенограма,
т. I, стр. 51.)
Шесто:
„Следователно, 72 см от скелета по време на раз
копките ОСТАВАТ ПОД ОСНОВАТА. Защо не съм
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копал, защо не съм гн търсил, аз казах: ето заради
това, защото ги няма!“ (Стенограма, т. II, стр. 83.)
Седмо:
„За себе
няма да се
ние имахме
имахме вече
КАЗВАХА,
стр. 10.)

си аз бях убеден, че (подколеииите кости)
намерят, защото по време на разкопките
аргументи вече, факти археологически . . ,
НАЛИЦЕ ТАКИВА ДАННИ, КОИТО ПО
ЧЕ КОСТИ НЯМА.“ (Стенограма, т. И,

Осмо:
„Пръстта заедно с натрошените кости — тези, ко
ито липсват (подколенките), които не намираме, са
били изхвърлени някъде отстрани . . . И зарад това ние
не сме ги намерили, защото не сме копали.“ (Стено
грама, т. II, стр. 11.)
Девето:
„Ние не сме открили костите от долната част на
краката — от коленете до пръстите. Причините са от
чисто техническо естество — да не подкопаваме и ру
шим паметника.“ (Стенограма, т. II, стр. 9.)
И така: Хем 72 см от долните крайници на скелет
№ 95 са се намирали „под основите“, хем ги няма. Не
подкопават, за да не рушат паметника, но все пак под
копават и се установява, че крайниците не са в кгмък,
а в пръст.
Подколенните кости двамата археолози не потър
сили, защото ги няма. Нямало ги, защото не ги намери
ли. Не ги намерили, защото не копали, а не копали, за
щото ЗНАЕЛИ, ЧЕ ТЕ СА ИЗХВЪРЛЕНИ, И ТО НЕ
КЪДЕ ДА Е, А НЯКЪДЕ „ВСТРАНИ“.
А откъде са знаели, след като не са копали — по
това Джингов старателно мълчи. Единственото въз
можно обяснение на този факт е, че на 13 юни 1956 г.
те с Михайлов са приложили, за пръв път, парапсихологически методи за изследване на неразкопаните подколенни кости на скелет № 95 и сега просто не им е
удобно да го признаят.
Девет изказвания ни е поднесъл Джингов и нито
едно повторение — това не е по силите даже на )роф.
Михайлов! Едно само Джингов не е обяснил: как са
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могли двамата с Михайлов да се откажат от разкри
ването на подколенните кости, след като им е било
известно, че ги няма? Та нали тъкмо установяването
на тази липса би се превърнало в най-убедителното
доказателство, че скелет № 95 не може да е на Левски,
и веднага би се сложил край на спора с досадния проф.
Г яуров?
Арх. Бояджиев отиде по-нататък и от Джингов,
като обяви, че „КОСТИТЕ (ПОДКОЛЕННИТЕ НА
СКЕЛЕТ № 95) СА БИЛИ ИЗХВЪРЛЕНИ С ЛОПАта“. (Стенограма, т. I, стр. 103.) Веднага след това
той добави, че бил виждал да се прави това нещо и на
други места. (Стенограма, т. I, стр. 110.)
А сега - МАЛКО УМСТВЕНА ГИМНАСТИКА:
черно на бяло се твърди — знаели са и Джингов, и
Михайлов, че кости няма, че са били изхвърлени ня
къде „отстрани“, т. е. че скелетът не може да е на
Левски. По този повод ще припомня цитирания веднъж
пасаж от Доклада на министъра на просветата и кул
турата В. Червенков и председателя на БАН акад. То
дор Павлов до Министерския съвет за запазването
на църквата „Св. Петка“:
„Понастоящем се правят проучвания във връзка
с твърдението, че тялото на Апостола на свободата
В. Левски е било пренесено и погребано в църквата
„Св. Петка“. ТЕЗИ ПРОУЧВАНИЯ НЕ СА ПРИКЛЮ
ЧИЛИ, НО ИМА ДАННИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ ТО
ВА ТВЪРДЕНИЕ.“ (Доклад № М-98 от 12. XII. 1957 г.,
стр. 2.)
Едно е ясно от този цитат, че ръководството на БАН,
в лицето на нейния председател, година и половина след
разкопките в „Св. Петка“ е разполагало с данни в под
крепа на твърдението, че Левски е погребан в „Св. Пет
ка Самарджийска“. Откъде акад, Т. Павлов е могъл да
има тези ДАННИ? Те не еа могли да произхождат от
друго място освен от Археологическия институт, а в Ар
хеологическия институт по това време и по този въпрос
решаваща дума е имал единствено ръководителят на
разкопките проф. Стамен Михайлов.
Тази дума, ако съдим по доклада от 12. XII. 1957 г.,
никак не се покрива с твърдението на Джингов, че подкадашите кости на скелет № 95 не са били потърсени,
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защото имало „факти археологически“, че „КОСТИ НЯ
МА
т. е. че скелет № 95 не е на Левски.
Докладът е доказателство, че ако подобно убежде
ние е възникнало, то е било не по време на разкопките,
а след 12 декември 1957 година.

Глава пета
Д У П К И Т Е ПРИ Д О Л Н И Т Е К Р А Й Н И Ц И
НА СКЕЛЕТ № 95
ШЕСТ ВАРИАНТА НА ТЕМА:
ПЪЛНИ ЛИ СА БИЛИ ИЛИ ПРАЗНИ
ТЕЗИ ДУПКИ
Въпросът с дупките — остатък от забивани за ук
репване на почвата под олтарните основи дървени ко
лове и тяхното значение при датирането на скелет № 95
може веднага да бъде решен, и то с помощта само
на еДна снимка - снимката на скелет № 95 от 31 май
ХПРнложение № 1). На нея ясно се вижда ске
лет № 95 с една ДУПКА ОТ КОЛ вдясно на дясната
бедрена кост, която ЛЕЖИ (ОТЧАСТИ) ПОД КОСТ1А. Препоръчвам на читателите внимателно да р а ■•■гле
дат снимка № 1 на въпросната дупка и не само това:
всеки би могъл с помощта на обикновен пергел а 1 се
убеди, че БЕДРЕНАТА КОСТ НА СКЕЛЕТА 'гк>ИЗЦЯЛО в ъ р х у СЕВЕРНАТА ЧЕТВЪРТИНА
Н А ДУПКАТА. Какво по-убедително и по-нагледно до
казателство, че скелетът произхожда от погребение,
извършено ^след, и то много след строежа на църквата
„ьв. 1 1етка !
На снимка .V 2 виждаме същото: дупката отдясно
на дясната бедрена кост влиза отчасти под нея. Вижда
се освен това на снимки 5 и 6, че дупките са били ззтъпканп — явно указание, че погребението е било из
вършено след изгниването на коловете. При наличието
на тези фотоматериали можеше изобщо да си спестим
обсъждането на въпроса с датирането на скелет № 95
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по дупките от колове, но нашите опоненти не са на
това мнение: Михайлов ще каже, че дупките не са затъпкани, Джингов ще го подкрепи, зад него ще се на
редят Овчаров, Ст. Бояджиев, М. Станчева и вече ни
кой няма нито да погледне снимките, нито да ги спо
мене, затова нека да видим кой от тях какво е казал за
дупките.
За първи път в Преписа на Джингов се спомена
ва за „дупки“ на 7 юни. За втори път — на другия ден,
8 юни. За трети и последен път става дума за дупки от
колове на 13 юни, а истината е, че те са били известни
на археолозите още на 31 май, когато са били фотогра
фирани (снимки от № 1 до № 6).
Излишно е да питаме защо дупките не са били
своевременно описани. Ако Михайлов беше наредил на
Джингов да опише дупките точно в положението, в кое
то са били разкрити, въпросът с датирането на скелет
№ 95 щеше да бъде приключен още на 30 и 31 май 1956 г,.
а спорът с Гяуров още тогава прекратен в негова полза.
Премълчано е също в Преписа на Дневника праз
ни ли са били дупките или запълнени с пръст. Ста
новището на Ст. Михайлов за дупките е, че те са „н еп о к ъ т н а т и“. Той вади от това решаващия аргумент,
че „църквата е по-нова от гробовете в олтара“. (Виж
статията от 1961 г., стр. 174.) Съзнавайки значението
на този довод, във всички следващи публикации той
неизменно ще повтаря, че „дупките са непокътнати“.
Ето какво пише той през 1980 г.:
. . Извънредно важно е да се отбележи, че тези
гнезда не бяха запълнени с пръст, което показва, че
тук никога не е копано за гроб след построяването па
църквата, както смята арх. Сава Бобчев.“ (Статия за
Радио София, 1980 г.)
„ ... Дупките от колове както на мястото, к ьдето
лежат краката, така и по цялото протежение на зида
не са запълнени с пръст . . . Ако на това място беше ко
пано, дупките щяха да бъдат запълнени с пръст.“
(В. ..Пулс“, 21. IV. 1981 г.)
Същото, само че по-кратко, преповтаря (за пети
път) проф. Михайлов през 1982 г.
Но ето че всички тези монотонно-патетични изяв
ления са предварително опровергани от самопризнани
ето на проф, Стамен Михайлов в неговата първа науч10. Н. Хайтов, т. III
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на публикация от 1961 г. (стр. 175), че точната дълбо
чина на „дупките под основата на зида НЕ МОЖЕ
ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ, ПОНЕЖЕ СА ЗАПЪЛНЕНИ“.
А щом дупките са запълнени, следвайки логиката
на самия проф. Михайлов, следва да приемем, че е
било ровено след строежа на църквата, за да бъдат
сместени краката на погребания там покойник.
След първото издание на тази книга проф. Михай
лов депозира за обсъждане в ССА при АИМ „Изложе
ние 85“, в което обяснява:
„Когато съм писал, че те (дупките) са засипани,
имал съм предвид че те отчасти са запълнени от срут
ване, предизвикано от налягането, което упражнява
каменният зид, който лежи отгоре. ГОРЕ ОБАЧЕ ТЕ
НЕ БЯХА ЗАПЪЛНЕНИ, иначе нямаше да личат и
ние изобщо нямаше да ги открием“ (стр. 26).
Друго е обаче становището на Г. Джингов, изразе
но на обсъждането в ССА при АИМ:
„Аз мога да твърдя само това, че ДУПКИТЕ (ОТ
ПИЛОТИ) БЯХА чЗА ПАЗЕНИ. Ние ги разчистихме,
но само в горната им част, защото при разкопаването
на гроба в тях попадна пръст, следователно измерва
нето им на дълбочина стана практически невъзможно“
(Стенограма, стр. 26).
Единият от археолозите твърди, че запълването на
дупките се дължи на срутване, другият — на попадна
ла при разчистването ям пръст. Михайлов казва, че з
горната ^им част дупките не били запълнени, а Джин
гов — обратно, — че те са били запълнени именно в
горната им част.
На първия ден от обсъждането на БАН Джингов
обяви:
„Запушването на тези дупки с хартия показва, че
те са били ПРАЗНИ В ГОРНАТА ИМ ЧАСТ, а надолу, естествено, не, защото при копаенето прониква
пръст.“ (Стенограма, т. I, стр. 32.)
В Становището на петимата за дупките е каза
но: „ПРИ ОТКРИВАНЕТО ИМ ДУПКИТЕ НЕ СА
БИЛИ ЗАПЪЛНЕНИ С ПРЪСТ и разкопвачите са ги
запазили, като ги запушили с хартия. Следователно,
коловете са забити при наличието на скелет.“ (Стано
вище, стр. 6.)
Сумираме отделните позиции:
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Първа позиция: Дупките от колове не са запълне
ни с пръст (Ст. Михайлов, 1961 г., 1980 г., 1982 г.).
Втора: Дупките от колове са запълнени (Михай
лов, 1961).
Трета: Горе те не бяха запълнени (Михайлов,
1985).
Четвърта: Дупките от пилоти бяха запазени
(Джингов, 1985 г.).
Пета: Дупките бяха празни в горната им част.
(Джингов, 1986 г.).
Шеста: Дупките не са били запълнени с пръст.
(Становището на петимата, 1986 г., стр. 6.)
Къде е истината?
Истината е в снимките (№ 2, 5 и 6), които доку
ментират, че трите дупки при долните крайници на
скелет № 95 са били затъпкани и след това разчиства
ни и фотографирани. Запълването на дупките е стана
ло при погребението, свързано със скелет № 95, когаго
коловете са били вече изгнили.
Ще припомня: снимка № 5, със затъпкаи ' е дуп
ки, беше една от „селекционираните“ от ар.х. Бояджи
ев и липсваше на фотолентата, която ни поднесе той
като оригинална.
Акад. Николай Тодоров възложи на Научч :я ин
ститут по криминалистика и криминология при Дирек
цията на народната милиция, София, да извърши ек
спертна оценка по някои от възникналите спорни въ
проси при обсъждането, включително за дупките при
долните крайници на скелет № 95.
Резултатът от експертизата гласи:
„От направения визуален външен поглед на фото
копието с пореден номер от фотоалбума 2 се установи,
че на същото са изобразени две бедрени кости от ске
лета, инвентаризиран под № 95. Непосредствено до дяс
ната кост и по-точно от дясната й страна около сре
дата се виждат подредени бели точки, изобразяващи
най-вероятно малки бели камъчета или варовик. Меж
ду костите и около тях не се наблюдават кръгли дупки,
На фотокопие № 3 са изобразени бедрените кости
от същия скелет от следващия етап на разкриване, при
което между двете кости е изобразена кръгла яма. Не
посредствено отдясно на дясната кост в близост до опи
саните на фотокопие № 2 бели камъчета се вижда офор-
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мена кръгла яма. При наблюдение на горния ръб на
ямата личи, че тя преминава под костта (фиг. 3 и 4) .. .
На фиг. № 3 изобразената кръгла яма до дясната
бедрена кост продължава, като част от нея се намира
под костта.“
(Протокол № 68/1986 г., в Архива на БАН.)
Експертизата е подписана от д-р Ал. Пейчев, съ
дебномедицински експерт, Цвятко Г. Илчовски, експерт
трасолог, и Румен Д. Филипов, научен сътрудник и ек
сперт фотограф.
Паметната бележка
отхвърля изводите от обсъжданията в БАН
Позовавайки се на данните от обсъждането, фото
материалите и резултатите от експертизата иа НИКК
при ДНМ, акад. Николай Тодоров излезе със станови
ще, че дупката от пилот до дясната бедрена кост иа
скелет № 95 „Е РАЗПОЛОЖЕНА ПОД КОСТТА“, ко
ето е „ЕДИН ОТ НАЙ-СЕРИОЗНИТЕ ДОВОДИ, ЧЕ
ПОГРЕБЕНИЕТО, СВЪРЗАНО СЪС СКЕЛЕТ № 95,
Е ИЗВЪРШЕНО
МНОГО СЛЕД СТРОЕЖА НА
ЦЪРКВАТА „СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“.
(Виж Доклада на акад. Н. Тодоров от 7 април 1986 г.,
стр. 14.)
Това обаче не е имало, изглежда, никакво значе
ние за ръководството на АИМ в лицето на акад. Д. Ан
гелов и Д. Гергова, които в ПАМЕТНАТА БЕЛЕЖКА
от 6. VI. 1986 г. отрекоха почти всички основни изво
ди в доклада на акад. Н. Тодоров. Тука ще се ограни
ча да цитирам само краткия пасаж, в който се оспор
ват изводите, засягащи „двете празни дупки“ от пилоти.
Той гласи: „Не бе съобразено с реалността и твърде
нието, че ДЯСНАТА КОСТ НА СКЕЛЕТ № 95 ЛЕЖИ
ВЪРХУ ДУПКАТА ОТ КОЛ, което също според Н. Хай
тов е доказателство, че скелетът (95) е по-късен: Раз
ширяването на отвора на дупката може да се получи
при почистване, оронване на ръбовете, запушване и т.
н., но едва ли може да се запази на високо ниво ръбът
на дупката, ако върху нея е бил наместен един труп“.
(П аметна бележка, стр. 4).
Авторите на Паметната бележка се държат така,
сякаш изобщо не съществуват снимки № 5 и 6, които
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удостоверяват, първо, че дупките са били не две, а три
и че при една от фазите на разкриването им И ТРИТЕ
СА БИЛИ ЗАТЪПКАНИ, което само по себе си е до
казателство, че погребението, свързано със скелет № 95,
е извършено СЛЕД ИЗГНИВАНЕТО НА ПИЛОТИТЕ.
Ще приведем накрая и едно техническо доказател
ство. Нека за момент да се съгласим, че дупката от
дясно на дясната бедрена кост не попада под същата
кост, а е от кол, преминал край нея. В такъв случай
при набиването на кола и неизбежното при тази опе
рация уплътняване на почвата КОСТТА НЕПРЕМЕН
НО ЩЕШЕ ИЛИ ДА БЪДЕ СТРОШЕНА, ИЛИ ОТ
МЕСТЕНА, като се имат предвид вътрешните напре
жения от уплътняването, които се отразяват на раз
стояние, равно на диаметъра на пилотите, умножен до
пет-шест пъти, в зависимост от плътността на почвата.
(Виж Е. В. Костерин, „ОСНОВАНИЯ И ФУНДА
МЕНТИ“ — учебник за студенти по автомобилно-пътни
те специалности във висшите учебни заведения, Москва,
„Вксшая школа“, 1978 г., стр. 116, 221 и следващите.)
Диаметърът на коловете, забивани за укрепване
основите на „Св. Петка“, е, според публикацията на
Михайлов от 1961 г., 7—10 см. Това означава, че при
набиването на един от тях край дясната бедрена кост
на скелет № 95 тя непременно е трябвало да бъде поне
леко изместена, ако не счупена, и то ако почвата под апсиднага основа е била рехава. Проф. Михайлов обаче
свидетелетвува в научната си публикация от 1961 г., че
почвата на метър под тухлената настилка в олтара на
„Св. Петка“ е „ПЛЪТЕН ЧЕРНОЗЕМ С НЕЗНАЧИ
ТЕЛНО КУЛТУРНИ ОСТАНКИ“ (виж стр. 173).
При това съвсем достоверно указание за плътност
та на почвата, в която е преминал колът край дясната
бедрена кост на скелет № 95, НЕМИСЛИМО Е ТАЗИ
КОСТ ДА Е ОСТАНАЛА Н Е П 0 К Ъ Т Н А Т А, АКО
ЗАБИВАНЕТО Е СВАРИЛО СКЕЛЕТА,
По този пункт в Паметната бележка на Д. Анге
лов и Д. Гергова се възразява, че „СЪЩО ЧИСТО ТЕ
ОРЕТИЧЕСКИ БЯХА И ТВЪРДЕНИЯТА, ЧЕ АКО
ЦЪРКВАТА Е СТРОЕНА ПО-КЪСНО (ОТ СКЕЛЕТ
№ 95), ПРИ НАБИВАНЕТО НА КОЛОВЕТЕ КОСТИ
ТЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ НАТРОШАТ ДОРИ АКО
НЕ ПОПАДАТ ПОД КОЛОВЕТЕ“ (стр. 4.).
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Изправени сме отново пред нещо странно: двама
научни работници да отхвърлят едно твърдение само
защото било „ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКО“, без да се
интересуват дали то е правилно, или не. На същото
основание те могат, ако поискат, да отхвърлят и тео
рията за относителността!
Спорът за двете дупки
ст колове какво „пресичат“. Синоними ли
са предлозите „под“ и „през“?
При обсъждането на първото издание на тази книга
в ССА при АИМ възникна спор около двете дупки от
колове, разкрити при долните крайници на скелет № 95
на 13 юни 1956 г., които минавали точно през крайни
ците на скелет № 95 —• „левия — коляното, а дес
ния — малко над него“. Този текст може да се чете по
два начина. Първият възможен прочит гласи: „Разкри
ха се още две дупки от фундирането на основите, кои
то (основи) минават през крайниците . . .“ и т. н. Може
да се възприеме и другояче: „Разкриха се още две
дупки от фундирането на основите, конто (д у и к и)
минават точно през крайниците (на скелет № 95), ле
вият — коляното, а десният — малко над него.“
В първото издание на тази книга аз приех втория
прочит, т. е. че дупките пресичат крайниците, а не ос
новите, но на обсъждането Михайлов категорично ме
оспори. Той каза: „Н. Хайтов ПОГРЕШНО Е ИЗТЪЛ
КУВАЛ, че не основите, а дупките минавали през край
ниците, като въз основа на това погрешна тълкувание
разсъждава надълго и нашироко, прави погрешни изво
ди.“ (Стенограма, стр. 15.)
Джингов обаче застана на обратното становище,
г. е., че не основите пресичат долните крайници, а
ДУПКИТЕ. Тон ме изобличи в произвол, когато съм
писал, че „през“ и „под“ е едно и също. Точният му
израз беше: „Откровено да си калта, аз се учудвам на
решимостта на Н. Хайтов да тълкува този най-съще
ствен факт по своему. Цитирам: „А когато се каже, че
една дупка минава п р е з крайник (крак), това нищо
друго не може да означава, освен че тази дупка се
намира ПОД КРАЙНИКА.“ (Смях в залата.) (Стено
грама, стр. 25.)
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И Джингов, и всички негови съмишленици в за
лата бяха съгласни, че предлозите „под“ и „през“ не са
синоними (в случая), т. е. че двете дупки от колове,
разкрити на 13 юни, НЕ СА МИНАВАЛИ ПОД ТЯХ.
Попитах Джингов: „Щом „през“ не значи „под“, да ка
же как все пак са били разположени дупките: вляво,
вдясно или между крайниците на скелет № 95. Поставен
натясно, след дълги увъртания Джингов беше принуден
да признае: „ДУПКИТЕ СА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОД
СКЕЛЕТА, ПОД КОСТИТЕ. ДУПКИТЕ. ОБАЧЕ КО
СТИТЕ СА СЧУПЕНИ.“ (Стенограма, стр. 32.)
И така, докато моят опонент категорично отрича
ше „през“ и „под“ да са синоними и дупките да са би
ли под костите, той изведнъж се съгласи с мене, но
веднага обяви, че „КОСТИТЕ СА СЧУПЕНИ“, т. е.
пробити.
Всичко това не попречи на авторите на Становище
то от 10. II. 1986 г., сред конто е и Джингов, отново
да се опълчат срещу мене, че „през“ и „под“ не са си
ноними, т. е. че долните две дупки от колове не са би
ли под крайниците на скелета. Ето го и точния текст:
„Напълно произволно и в разрез с всякакви езикови
правила е твърдението на Н. Хайтов, ч е . .. „когато се
каже, че една дупка минава през крайник (крак), това
нещо не може да означава друго, освен че тази дупка
се намира йод крайника“. Замяна на предлога „през“
с „под“ е необяснимо...“ - следват по-нататък сложни
филологически разсъждения, за да се докаже, че „през"
и „под“ не са синоними и, следователно, двете, дупка
от колове не са се намирали под крайниците на скелет
№ 95.
Добре, другари пълномощници на ДИМ, да прие
мем, че сте прави, но защо Джингов продължава да
си твърди, че двете прословути дупки не само че са
били ПОД крайниците, но са ги и пробивали? Няма да
ви питам защо придавате на това внезапно (и късно)
досещане на Джингов нормативен характер, като че е
текст от Дневника на разкопките, след като вашата
собствена ИНСТРУКЦИЯ за извършване археологи
чески сондажни разкопки го забранява?
Освен това в цялата тая работа с двете дупки има
нещо неестествено: представете си нажеженото поло
жение на 13 юни 1956 г., когато проф. Гяуров хлопа от
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врата на врата, разнася своята анкета и агитира, че са
открити костите на Левски. Костите на Левски са това,
макар и предполагаеми! Точно в този момент Михайлов
и Джннгов се натъкват на две нови дупки, които „про
биват“ долните крайници на скелет № 95. Намира се
най-сетне* убедително, н е о п р о в е р ж и м о доказа
телство, че упоритият Гяуров е в грешка, но ето че
Михайлов, вместо да докаже своята версия, дори не
благоволява да запише този прекрасен случай в Днев
ника на разкопките.
Идва 1961 г. Ст. Михайлов обнародва своята на
учна публикация върху разкопките и как ли не се е
постарал да докаже, че скелет № 95 е сварен от граде
жа на църквата. Възможно ли е долните крайници да
са били пречупени и да не включи той това поразява
що доказателство в арсенала на своите доводи? Дуп
ките можеха да бъдат фотографирани — заедно с пре
чупените кости, — фотографът точно този ден е бил в
църквата и е заснимал зидан гроб № 5, но и това е
„пропуснато“.
Тук трябва да отбележим, че още преди обсъжда
нето в БАН в археологическите среди се носеше слух,
че имало съкрушителна за опонентите на проф. Михай
лов снимка, на която се виждали долните крайници па
скелет № 95, пречупени от миналите през тях колове.
На обсъждането в БАН Джингов също спомена за нея.
Той каза: „НИЕ НЯМАМЕ, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, В МО
МЕНТА (дано да се намери) НАЙ-ВАЖНАТА СНИМ
КА . . . ОТ ДУПКИТЕ, КОИТО МИНАВАТ ПРЕЗ КРА
КАТА“ (Стенограма, т. I, стр. 54).
В процеса на обсъждането отново попитах Джин
гов има ли я тази снимка, но отговорът не беше така
самоуверен: „Не (отговори той), ТОЧНО ТАЗИ СНИМ
КА Я НЯМА“ (т. I, стр. 57). И добави: „Снимки са
правени, но аз не съм виновен, че за съжаление ВСЕ
ОЩЕ НЕ СА НАМЕРЕНИ“ (т. I, стр. 87).
Когато за трети път Джингов беше попитан за
снимката с пречупените кости, той троснато отговори:
„А БЕ РАЗБЕРЕТЕ, СНИМКАТА Я НЯМА, КАКТО НЯМА И МНОГО ДРУГИ СНИМКИ! ЕЙ ТОВА
Е. АКО ИМАШЕ ТАЗИ СНИМКА, НЯМАШЕ ДА
СПОРИМ!“ (Стенограма, т. II, стр. 171.)
Накратко: Джингов е категоричен, че съществува
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снимка от дупките, които минават през краката, но
че тази снимка все още не е намерена, както и много
други снимки, и освен това я определя като НАЙВАЖНА.
А сега да видим какво установяват съществуващи
те снимки, и по-точно — снимка № 2, където бедрени
те кости на скелет № 95 са най-ясно изобразени. Там —
това е снимката с дупките, запушени с вестници —
двете бедрени кости на скелет № 95 се виждат до
капачките на коленете. (Джингов призна това на об
съждането в БАН — Стенограма, т. I, стр. 70.) Щом
бедрените кости се виждат до капачките на коленете —
това беше потвърдено не само от Джингов, но и от
Д. Овчаров и арх. Бояджиев, — би трябвало в такъв
случай да видим на тази снимка и дупката от кола,
преминал през дясната бедрена кост над дясното ко
ляно. ДУПКА ОБАЧЕ НЯМА. И не само че дупка ня
ма, но не се забелязва да е мръднала костта от нор
малното си положение нито на милиметър!
Що се отнася до уверенията на Джингов, че има
снимка на счупените крайници на скелет № 95, ако по
добна снимка се намери, това може да означава само
едно, че Джингов и Михайлов са разполагали с ре
зервни кости и са подменили счупената дясна бедрена
кост на скелет № 95, след като тя е била фотографи
рана на 31 май 1956 г. Втората възможност е да са
пробили дясната бедрена кост на скелета след него
вото фотографиране на 31 май и да са го заснели в
новото му състояние. Не ни остава засега друго, освен
да очакваме откриването на тези тъй любопитни сним
ки, а до намирането им ще попитаме: как е възможно
кол да премине през костта и да не я счупи и разме
сти? На обсъждането в С.СА една археоложка каза,
че скелетите, по-стари от 80—100 години, са толкова
крехки, че само с едно леко докосване с четчицата
или нещо друго могат да се разрушат“ (Стенограма,
стр. 110), Ако стогодишните кости са толкова деликат
ни, какво да кажем за бедрената кост на един сварен
от строежа на църквата престарял и скапан ранновизантийски скелет, пронизан от десетсантиметров кол?
Възможно ли е да оцелее, и на това отгоре да не
мръдне.
Две думи и по твърдението на Джингов (на об
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съждането в БАН), че двете колелца, с които завър
шват бедрените кости на скица № 31 от Дневника на
разкопките, означавали двете дупки от колове, открити
на 13 юни 1956 г., конто пронизвали долните крайници —
„левия — точно през коляното, а десния — малко
над него“. Джингов само едно не съобрази, когато
оповести тази подробност, че СКИЦА № 31 Е ОТ 12
ЮНИ 1956 г„ КОГАТО ДВЕТЕ ДУПКИ ОТ КОЛОВЕ
НЕ СА БИЛИ ОЩЕ ОТКРИТИ И, СЛЕДОВАТЕЛНО,
НА ТАЗИ ДАТА ТЕ НЕ СА МОГЛИ ДА БЪДАТ ОТБЕ
ЛЯЗАНИ НИТО С КРЪГЧЕТА, НИТО С КОЛЕЛЦА.
В своята Паметна бележка двамата ръководите
ли на АИМ Д. Гергова и Д. Ангелов (стр. 8) се въз
мущават, че в дискусията за гроба на Левски били
въвлечени „некомпетентни лица“, които публично „зле
поставили цяла една наука“, т. е. археологическата,
подлагайки „на съмнение компетентността на специа
листите“.
Ще отбележа по този повод, че моят принос в това
отношение е н и щ о ж е н в сравнение с онова, което
самите специалисти на АИМ, а и самият АИМ напра
виха за публичното злепоставяне на археологическата
наука. Случаят с двете дупки от 13 юни е само един
от многото примери за начина, по който бе направено
това систематично злепоставяне.
При обсъждането в БАН на въпроса към Михай
лов кое. всъщност е вярното: дали че двете дупки от
колове, намерени на 13 юни, секат долните крайници
на скелет № 95 (както Джингов твърди) или апсидната основа (както твърдеше самият той), отговорът
на професора гласи: „МОЖЕ И ТОВА, МОЖЕ И
ОНОВА. АЗ ПОДДЪРЖАМ И ДВЕТЕ!“ (Стенограма,
т. 1 стр. 24 и 26.)
Ето така, системно, през цялото време на диску
сията специалистите „изграждаха“ авторитета на Архео лоеическия институт.
Гробната яма на скелет № 95 —
водоравна или под наклон
Дълбочината на скелет № 95 е измерена на два
пъти: веднъж 100 см от каменната настилка на олтара
и втори път — 75 см от тухлената. За да приведем
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двете измервания към един знаменател, необходимо е
да знаем отстоянието между тухлената и каменната
настилка на олтара.
В Дневника на Джингов (пасажа от 25 май) то е
определено на „10—20 см“. Проф. Михайлов веднъж
твърди, че отстоянието между тухлената и мраморна
та настилка на църквата е 40 см (виж Паметници на
културата и музеите, кн. 1/1956 г.). Втори път — в
Публикацията от 1961 г., — че това отстояние е 0,35 см
(стр. 172).
Доверявайки се на проф. Михайлов, че отстояние
то между тухлената и каменната настилка на олтара е
35 см, и на Дневника, воден от Джингов, че горният ръб
на античния зид, на който „стъпва“ апсидната основа,
е 97 см от каменната настилка, изчислих в първото из
дание на тази книга, че дълбочината па апсидната осно
ва е 97—35 = 62 см от тухлената настилка на олтара.
Доверявайки се по-нататък на Михайлов, че дъл
бочината на скелет № 95 е 120 см от каменната, съот
ветно 85 см от тухлената настилка, аз погрешно въз
приех, че погребалната ниша за „краката“ на скелет
№ 95 се намира в античния зид (стр. 72 от „Последни
те мигове и гробът на В. Левски“).
По време на обсъждането справедливо бях упрек
нат от моите опоненти за тази единствена моя грешка,
свързана с положението на скелет № 95, но никой не
отбеляза, че тя се дължи изключително на грешните
изходни данни в научната публикация па проф. Ми
хайлов.
Ако се доверим на данните в Преписа на Джин
гов — 10—20 см, тогава при първото измерване на ске
лета (на 30 май) дълбочината му ще се окаже
100—10 (20) = 80 (90) см от тухлената настилка на
олтара, а при второто мерене — 75 см. Доверим ли се
на тези две мерки, скелет № 95 ще се окаже под на
клон — и то о б р а т е н — от краката към главата с
5—15 см.
На снимките па скелет № 95 обратен наклон обаче
не се установява, което означава, и то със сигурност, че
една от двете мерки не е вярна, а може би и двете.
По снимка № 1 на скелет № 95 се установява, че
долният ръб на камъка, наречен мергел, и тилната
част на черепа на скелета са на едно равнище. До
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верим ли се на мярката за дълбочината на мергела
(в Преписа на Джингов — 55 см от тухленото рав
нище на олтара), автоматично СЛЕДВА ДА СЕ
ПРИЕМЕ, ЧЕ И ГОРНАТА ЧАСТ НА СКЕЛЕТ Хе 95
се намира на същото равнище — 55 см от тухлената
настилка на олтара, т. е. с цели 25—35 см РАЗЛИКА
от първото и 20 см от второто мерене на скелета.
За да изясним действителната обстановка, ще
прибегнем към спасителната скица от 1 юни на арх.
Бобчев. По нея установяваме, че долният ръб на мер
гела се намира не на 55, а на 65 см от тухлената на
стилка на олтара. Мярката е двойно засечена и, сле
дователно, може да й се вярва. Приемем ли я, това
ще означава, че скелетът има наклон с 10 см от гла
вата към краката.
Проф. Михайлов не признава, че скелет № 95 е
под наклон, и пише в своето Изложение 85, че била
„достойна за удивление констатацията (на Н. Хай
тов), че гробната яма не била изкопана водоравна“
(стр. 40) и че „скелетът на набедения Левски не бил в
хоризонтално положение“ (стр. 69).
Както може и да се очаква, отрича се наклонът
и в Становището на петимата. Там се твърди освен
това, че „дълбочината на гробната яма от равнището
на епохата, когато тя е направена (преди XIV век), е
ТРУДНО СЕГА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ“ (стр. 19).
Отговарям: сега може да е трудно и даже невъз
можно да се определи дълбочината на гробната яма
на скелет № 95, понеже е затрупана, но нали Джин
гов е измерил дълбочината на скелета, когато той е
бил още в нея? Поне Джингов, който е съавтор на
Становището, не вярва ли на собствените си мерки,
макар да са от равнището на сегашния XX век? Не
се ли отнасят те и за „равнището на XIV век“?
И така: дълбочината на скелет № 95 е 65 см в
горния и 75 см в долния му край, което означава, че
гробната яма не е водоравна, а под наклон. Вторият
извод е, че долните му крайници са били открити в
ансидната основа и следователно погребението е из
вършено след строежа на църквата. Третият и по
следен извод е, че мерките в Преписа на Джингов са
явно ненадеждни. На снимка № 1 добре се вижда
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положението на скелет № 95
към подпрестолната основа (мергела)
Черепът се допира до северната стена на подпре
столната основа, а дясната раменна кост лежи върху
камък от подпрестолната суха зидария, което е съв
сем определено указание, че скелет № 95 е от погре
бение, извършено след строежа на църквата.
Допълнително основание за подобен извод е об
стоятелството, че както апсидната, така и подпрестол
ната основа са полагани не в „темел“ (изкоп), а на
разчистена строителна площадка. Доводите за това са:
Първо: Външните стени на апсидната основа и ан
тичния зид са идеално изравнени, което е възможно
само при пълна видимост на градежа при основите.
Второ: Фуниевидннте междини от камък до ка
мък в дясната половина на апсидната основа са изма
зани с хоросан, а това е пряко указание, че строите
лите са имали свободен (фронтален) достъп до гра
дежа. (Виж снимка № 10.)
Трето: Уширяването в „стъпка“ на апсидната ос
нова не би било възможно, ако строителната площад
ка не е била разчистена. Нито би било възможно на
биването на дървени колове за укрепването на осно
вите. (Виж Стенограма, т. III, стр. 119 и следващите.)
В пълна подкрепа на тези доводи, изтъкнати по
време на обсъждането на арх. Мушанов и потвърдени
от арх. Бояджиев, е писаното от проф. Михайлов през
1961 г. (стр. 173), че на дълбочина 0,35 м от тухле
ната настилка в наоса са се показали основи на зи
дове от римска Сердика и че „ГОРНАТА ЧАСТ НА
ТЕЗИ ОСНОВИ (НА ДЪЛБОЧИНА ЕДИН МЕТЪР
ОТ ТУХЛЕНИЯ ПОД) БЕШЕ ЗАСИПАНА С ПРЪСТ,
НАСИТЕНА С КЪСНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НА ТУРСКОТО РОБСТВО“.
Проникването на тези „късни материали“ не би
било възможно, ако строителната площадка не е била
изравнена и отново засипана. За това свидетелствуват
и турските тухли в сухата зидария на подолтарната
основа.
Арх. Бояджиев призна, че „ЦЯЛАТА ПЛОЩ ОТ
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ВЪТРЕШНОСТТА НА ЦЪРКВАТА Е СМЪКНАТА С
ОКОЛО 80 СМ ПО ВРЕМЕ НА СТРОЕЖА“. (Виж
Стенограма, т. III, стр. 92.) Това бе н становището на
Джингов: „Да, СМЪКНАТА Е ВЪТРЕ НА РАВНА
ПЛОЩ, ТОВА Е ВЯРНО. КАЗАХМЕ, ЧЕ ЛИЦАТА
(НА СТЕНИТЕ) СА ГРАДЕНИ НА ОТКРИТО.“ (Сте
нограма, т. III, стр. 123.)
При това положение, ако скелет № 95, разполо
жен на 65, съответно 75 см от тухленото равнище на
олтара, беше сварен по време на строежа, той е щял
да бъде напълно унищожен.
Един от най-спорните въпроси, свързани с поло
жението на скелет № 95, бе: откъде е било измерено
„излизането“ му от „зида“ — дали от банкета при апсидната основа, или от стената над банкета. Препирня
та възникна поради факта, че пълномощниците па
АИМ не знаеха за съществуването ма т. нар. ДОЛЕН
БАНКЕТ ПРИ АПСИДНАТА ОСНОВА.
Възникнаха по време на обсъждането в БАН и
спорове за положението на скелета към подпрестолната основа (мергела). Във връзка с това на арх. Мушанов хрумна идеята да приготви макет в естествена
големина на олтарното пространство в зоната на по
гребението, заедно с изрязан от хартия „покойник“ с
височина 172 см, и да го предостави па опонентите
археолози, за да го наместят в положение, каквото те
смятат за най-правилно.
Извършеният експеримент заема цели 50 страни
ци машинописен текст в Стенограмата от обсъжда
нето на 12. II. 1986 г. Казано накратко, ДЖИНГОВ
положи скелета така, че неговият череп застана сре
щу североизточния ъгъл на подолтарната основа, но
тогава се оказа, че двете дупки от колове при бедре
ните кости на скелета „забиват“ в античната стена.
ОВЧАРОВ изтегли главата нагоре докъм средата
на подолтарната основа, но той пък отмести черепа
много надясно от нея и скелет № 95 отново попадна
върху античния зид (вж. фиг. IX). Всички послед
ващи опити да бъде скелетът наместен правилно, ма
кар и при съветите на останалите участвуващи в сре
щата археолози, останаха н а п р а з н и, и едва то
гава настъпи поврат във виждането на пълномощни-
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ФИГУРА IX. Положението на скелет № 95 според Д. Овчаров
н Г. Джннгов
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ците на АИМ и те признаха както банкета при апсидната основа и обзиждането на мергела, тъй и израв
няването на строителната площадка по време на строе
жа на църквата до дълбочина 80 см.

Глава шеста
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИТЕ ДОВОДИ
НА ДОКТОР БОЕВ
В публикацията на Михайлов от 1961 г. археоло
гът определено твърди, че скелет № 95 е „най-добре
запазеният“ от трите сравнително добре запазени ске
лети, намерени в олтара на „Св. Петка Самарджнйска“. Дотолкова е бил запазен, че е имало възмож
ност да се установят такива анатомически подробно
сти, като „изтърканите зъби и зарастването на някои
алвеоли на извадени кътници“.
За съжаление, с разпалването на спора състоя
нието на скелета изведнъж, и то бързо, започва да се
влошава.
През 1980 г. в изложение на проф. Михайлов до
Радио София, стр. 5, четем: „Че тук имаме работа
със скелет от много старо погребение, се вижда от
обстоятелството, че костите (му) бяха доста разло
жени.“
Все през същата 1980 г. научаваме, че костите на
скелет_№ 95 са вече „ЧАСТИЧНО РАЗЛОЖЕНИ“
(си. „София“, кн. 3). Около средата на лятото, за наша
радост, нещата, изглежда, са се подобрили и във фил
ма „Легенда за Левски“ (16 юли 1980 г.) чуваме, „че
скелетът (е) сравнително добре запазен, черепът —
също“.
След това оптимистично изявление дойде като гръм
От ясно небе изказването на проф. Михайлов на „кръг
лата маса“ във в. „Работническо дело“ (10. II. 1981 г.),
че ,Л'ОЗИ СКЕЛЕТ НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ЛЕВСКИ
Е НАП-РАЗРУШЕНИЯТ“.
През 1982 г. състоянието на скелет № 95 посте
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пенно се влошава и той е провъзгласен едва ли не
за НАЙ-РАЗЛОЖЕНИЯ МЕЖДУ ВСИЧКИ ОСТАНА
ЛИ. (Неотпечатана статия за в. „Литературен фронт“
от 1982 г.) В същата статия по-нататък четем: „Много
се спекулира и с това къде са сега костите на набе
дения Левски. Най-напред трябва да кажа, че тези
кости са така обезличени и разложени, че едва ли ще
се окажат годни дори и за най-елементарните антро
пологически измервания, тъй като след тяхното вди
гане по-цялостни се оказаха само едрите крайници и
отчасти скелетът, а всичко останало НАПЪЛНО РАЗ
ЛОЖЕНО И ПОЧТИ НА ПРАХ.“
Добре, че препирнята за гроба на Левски била
приключена, инак при подобно прогресивно израж
дане на костите — успоредно с разпалването на спо
ра — нищо чудно да се бяха изпарили.
Възниква основателният въпрос: как е възможно
преценките за едни и същи кости от един и същи чо
век да са толкова противоречиви и дори несъвместими
една с друга? И защо е всичко това? Явно, за да се
докаже неговата старинност — усилие съвършено из
лишно, след като е известно, че състоянието на ко
стите не е най-сигурното доказателство за тяхната
възраст, защото то зависи от проветривостта, състава
и влажността на почвата, както беше заявил в една
от своите статии и самият Михайлов. А условията, в
които е просъществувал скелет № 95, са от най-ло
шите: само на метър и нещо под каменната настилка
на църквата „Св. Петка“ разкопките са се натъкнали
на подпочвена вода.
Следващият опит на Михайлов, за да отхвърли
възможността скелет № 95 да е на Левски, е свързан
с. тъй наречената експертиза на д-р Боев.
За пълната несъстоятелност на тази експертиза
писах и в първото издание на тази книга, но ръко
водството и пълномощниците на АНМ продължават
да се позовават на нея, което налага отново да се презанимаем с този въпрос. Ще го направим този път чрез
самия д-р Боев в един
кратък обзор на досегашните
негови изказвания
П. Н. Хайтов, т. III
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1. КОГА Е БИЛ ПОВИКАН Д-Р БОЕВ
ДА ИЗВЪРШИ ЕКСПЕРТИЗАТА ВЪРХУ СКЕЛЕТ № 95

1981 г., 10 февруари, „кръгла маса“ във в. „Работ
ническо дело“ (Кръгла маса — 81):
„Аз не присъствувах на откриването, което е един
минус, така че колко време след това са ме викали, АЗ
НЕ ПОМНЯ“ (стр. 14 от Стенограмата).
„Аз не мога да кажа колко време след откриването
иа скелетите бях повикан, но беше минало ДОСТА
ВРЕМЕ, МОЖЕ ДА Е БИЛО СЛЕД МЕСЕЦ“ (Сте
нограма, стр. 26).
1981 г., 26 май, в. „Пулс“, статия иа д-р Боев „От
носно гроба на Апостола“ (Пулс-81):
„Бях повикан от проф. Михайлов. . . дълго време
след откриването на скелетите, ЧАК ПРЕЗ ЛЯТОТО НА
1956 ГОДИНА.“
1984 г. — писмо на д-р Боев до акад. Д. Косев
(Писмо-84):
„Бях повикан по нареждане на акад. Миятев ЧАК
ПРЕЗ ЮЛИ ИЛИ ПО-КЪСНО“ (стр. 1. 2 и 4).
1985 г., 14 септември — обсъждане на книгата „По
следните мигове и гробът на В. Левски“ в ССА при АИМ
(Обсъждане-85):
„Експертизата извърших на място“ — 1956 г. „На
мене не ми беше известно тогава, че ТОЗИ СКЕЛЕТ Е
БИЛ ОТКРИТ ПРЕДНИЯ ДЕН“ (Стенограма, стр.
35).
Скелет № 95, както вече знаем, е открит на 30 май,
а на 13 юни гробните ями в олтара са били заси
пани. Това обаче не е попречило на д-р Боев да ги освидетелетвува „чак през лятото“, „през юли“ или „покъсно“.
2. КОЛКО СКЕЛЕТА СА ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНИ

1980 г. — документален филм „Легенда за Левски“,
излъчен по телевизията на 16 юли (Легенда-80):
„В олтарната апспда на църквата „Св. Параскева“
бяха открити ТРИ СКЕЛЕТА НА МЪЖЕ.“
Кръгла маса-81:
„От тези ТРИ СКЕЛЕТА действително единият ня-
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маше глава, другите ДВА имаха“ (Стенограма, етр. 22).
Пулс-81:
„Бяха ми показани и Други скелети, които бяха
доста р а з р у ш е н и , изключение правеше само един, кой
то бе на мъж около 50 години, от денаромедитерански
расов тип, различен от расовия тип н а Левски. . . Освен
това единият скелет имаше възможност да е Ж ЕН
СКИ.“
Кръгла маса-81:
„Не помня да е бил женски. Възможно да е бил.
Трябва да се намери протоколът в Археологическия
институт и да се види дали е женски“ (Стенограма,
стр. 23).
Писмо-84:
„ПЕТТЕ СКЕЛЕТА лежаха в нормално положе
ние на зем ята... Всички скелети бяха НЕПОКЪТНА
ТИ“ (стр. 1, 3 и 4).
Обсъждане-85:
„Аз прегледах ЧЕТИРИ СКЕЛЕТА“ (Стенограма,
стр. 37).
В първите три изявления на д-р Боев скелетите са
ТРИ, през 1984 г. се качват на ПЕТ, през 1985 г. спадат
на ЧЕТИРИ, а всъщност на 31 май 1956 г., дори до 8
юни, антропологът е могъл да види в олтара на „Св.
Петка“ само ДВА СКЕЛЕТА — №95 и Обезглавения.
Веднъж Боев твърди, че единият скелет имало
възможност да е женски, а във филма — че и трите ске
лета били НА МЪЖЕ. Веднъж (Пулс-81) пише, че
скелетите били „доста разрушени“, но през 1984 г.
(Писмо-84) той поддържа, че те били „непокътнати“.
3. ИЗЯВЛЕНИЯ НА Д-Р БОЕВ ЗА СКЕЛЕТ № 95

Пулс-81:
„Липсваше какъвто и да е скелет, чиито крака да
са под зида на олтара или в самия зи д. . . Това ми на
прави впечатление, защото като факт е интересно, още
повече че това беше главният аргумент на проф. Ми
хайлов да направи своята датировка. Така че СКЕЛЕ
ТЪТ, ч и я т о СНИМКА в и ж д а м е в СТУДИЯТА
НА ПРОФ. СТ. МИХАЙЛОВ, НЕ Е БИЛ ВИДЯН ОТ
МЕН.“
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Писмо-84:
„Един от скелетите в апсидата бе с ОТРЯЗАНИ
ДОЛНИ КРАЙНИЦИ“ (стр. 3).
Обсъждане-85:
. . зидът пресича краката, това нещо на единия
от скелетите аз го видях . .
(Стенограма, стр. 38.)
4.

Д-Р БОЕВ — ЗА СКЕЛЕТА НА ОБЕЗГЛАВЕНИЯ

Кръгла маса-81:
„От тези три скелета действително единият няма
ше глава, другите два имаха“ (Стенограма, стр. 23).
Пулс-81:
„Не намерих обезглавен скелет, което също би ми
направило впечатление.“
5. БРОЙ И СЪСТОЯНИЕ НА ЧЕРЕПИТЕ

Легенда-80:
„Черепът на скелета (на Левски) беше напълно
запазен, разбира се, не само черепът, но и целият ске
лет.“
Кръгла маса-81:
„От тези три скелета действително единият НЯ
МАШЕ ГЛАВА, другите ДВА имаха“ (Стенограма,
стр. 23 и 24).
Писмо-84:
„Запазените черепи (на петте скелета) показваха
до един денаромедитерански расови белези“ (стр. 3 ).
Обсъждане-85:
„На трите скелета имаше ясно, ДОБРЕ ЗАПА
ЗЕНИ в антропологическо отношение ЧЕРЕПИ“ (Сте
нограма, стр. 37).
6.

РАСОВИЯТ ТИП НА СКЕЛЕТИТЕ

Пулс-81:
„За идентифицирането на скелета на Левски има
ме на разположение следните данни: мъж с НИСКО и
яко телосложение, расов тип — западен клон на се
верната раса.“
Кръгла маса-81:
„Левски е от северната раса и с НИСЪК РЪСТ.“

164

Писмо-84:
„Нито един от (петте)' скелета нямаше белези на
северна раса по черепа“ (стр, 3).
Обсъжда не-85:
„Левски на живо и на скелет трябваше да покаже
северна раса“ (Стенограма, стр. 37).
Забележете: Установени са „белези на северна
раса по черепа“, въпреки че Обезглавения не е имал
никакъв череп, черепът на скелет № 95 в лицевата му
част е бил така повреден, че не е било възможно да се
определи расовият му тип, други скелети на 31 май,
както вече стана дума, изобщо не е имало.
7. ВЪЗРАСТ НА ПОГРЕБЕНИЯТА

Кръгла маса-81:
„Може би гробовете са византийски“ (стр. 39).
Писмо-84:
„Видимо скелетите можеха да бъдат от Средновековието“ (стр. 3).
Обсъждане-85:
„Може би са византийски трупове. Това не знаем,
но въпросът е, че нямаше нито един, който да прилича
на Левски“ (Стенограма, стр. 39).
„Скелетите не могат да бъдат на Левски — ви
зуално, което всеки антрополог го прави и не само ан
трополог, но и всички баби, които се въртят около
църквите“ (Стенограма, стр. 38).
8. ВЪЗРАСТ НА ПОКОЙНИЦИТЕ

Легенда-80:
„Скелетите, които изследвах, бяха НАД 50-ГО*
ДИШНД ВЪЗРАСТ:
Кръгла маса-81:
„Оказаха се индивиди НАД 60 ГОДИНИ (стр,
39).
Пулс-84:
„Един скелет на мъж ОКОЛО 50 ГОДИНИ.“
Писмо-84:
„Най-младият беше НА 50 ГОДИНИ“ (стр. 3).
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Обсъждане-85:
„ВСИЧКИ СА НАД 50 ГОДИНИ“ (стр. 39 и 42).
„Това помня добре.“
9. ОТ КОГО Д-Р БОЕВ Е БИЛ ПОВИКАН

Кръгла маса-81:
„След това бях извикан (от Михайлов) и отидох
при него, и той ми разказа всичко, което тука пред вас
изнесе. ПОКАЗА МИ ГРОБА. Скелетите бяха на мя
сто, не бяха разместени“ (стр. 22).
Пулс-81:
„Бях въведен на мястото на разкопките от ДРУГО
ЛИЦЕ, ТЪЙ КАТО ПРОФ. МИХАЙЛОВ НЕ ПРИСЪСТВУВАШЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА.“
Обсъждане-85:
„При отиването ми в църквата имаше две техни
чески лица, които ме въведоха, и аз разгледах внима
телно скелетите“ (стр. 36).
Пулс-8!:
„Дълго време след изкопаването на скелетите, чак
през лятото на 1956 г., след като се вдигна шум, относ
но възможността да е открит скелет на Левски, аз бях
ПОВИКАН ОТ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ, който поже
ла да направя експертиза на скелетите. Той ми раз
каза, че нямало вероятност Левски да е бил погребан
в църквата . . . тъй като зидът на олтара минавал през
краката на един от скелетите.“
Пулс-81:
„Неприятното в случая е това, че когато е станало
разкриването (на скелетите), АЗ НЕ БЯХ ПОКАНЕН
ДА СИ КАЖА МНЕНИЕТО ВЪРХУ ТЯХНОТО ПО
ЛОЖЕНИЕ и да направя още тогава антропологиската експертиза.“
Пулс-81:
„Може би не бях поканен на разкопките, защото
през май 1956 г. още не се говореше, че е открит ске
лет на Апостола на свободата.“
Обсъждане-85:
„Когато започнаха разкопките в тази църква, аз
се бях разболял от хепатит. (Разкопките започват на
8 май 1956 г. — б. а.). Тогава и вкъщи идва проф.
Гяуров. Той идва при мене с написано на циклостил
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едно изложение. . . че евентуално в тази църква е може
би погребан Левски“ (Стенограма, стр. 36).
10. КАКЪВ ДОКУМЕНТ Е СЪСТАВИЛ Д-Р БОЕВ

Легенда-80:
„При това положение аз написах съответния до
клад, който предадох на съответните научни органи.“
Кръгла маса-81:
„Аз направих протокол, конто предадох на Архео
логическия институт, не знам защо не е даден на' Ми
хайлов“ (стр. 24).
Кръгла маса-81:
„Аз не съм бнл поканен при откриването на тези
скелети. . . Смятам, че бяха се спестили всички тези съ
бития, защото ЩЯХМЕ ДА НАПРАВИМ ПРОТО
К О Л ...“ (стр. 14).
Пулс-81:
„Направената антропологическа експертиза РЕГИ
СТРИРАХ С ПРОТОКОЛ. Протокола предадох в Ар
хеологическия институт, където е бил използуван от
проф. Михайлов.“
Писмо-84:
„След това дадох писмен доклад в една страница
до акад. Миятев. Трябва да се има предвид, че препис
ка по тази анкета не е имало. Акад. Миятев беше на
редил да се явя в църквата, без да изпраща писмо до
Института по морфология. Затова аз представих ЗА
КЛЮЧЕНИЕТО до него също без писмо“ (стр. 4).
„Сега потърсих копне от този ДОКЛАД в личния
си архив, който е огромен и пълен, но не намерих пре
пис от него. ТАКА ЧЕ НЯМА НИКАКЪВ ДОКАЗА
ТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ ПО ТАЗИ АНКЕТА“ (стр. 3).
Кръгла маса-81:
„Трябва да се намери ПРОТОКОЛЪТ в Архео
логическия институт и да се види дали (скелетът) е
женски“ (стр. 16).
Обсъждане-85:
„... за това го писах в това, което дадох на Мия
тев. . .“ (Стенограма, стр. 38).
Изказване на Стамен Михайлов („Пулс“, 3 VI
1981 г.)
„Д-р Боев за пръв път съобщава за някакъв ни
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кому неизвестен протокол, предаден в АИМ, „където
бил използуван от проф. Ст. Михайлов“. Такъв прото
кол нито ми е известен, нито още по-малко съм ползу
вал. Иначе как бих могъл да изопача съдържанието
му? И защо бих го изопачавал, когато АНТРОПОЛО
ГИЧЕСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ЗА РЕШАВАНЕТО НА
ВЪПРОСА СЪВСЕМ НЕ Е РЕШАВАЩА. Решаващи
са археологическите факти, които вече съм изложил и
не е нужно да ги повтарям“ (стр. 3).
А сега — обобщението: от всичко 46 документирани
твърдения на д-р Боев по извършената от него тури
стическа експертиза 41 са явно несъстоятелни или не
вероятни, а само 5 п р а в д о п о д о б н и . При този во
допад от небивалици човек изтръпва, като си помисли
по какъв начин и от кого се е решавал през 1956 г., а
и по-късно спорът за гроба на Васил Левски.
А истината е толкова проста: СКЕЛЕТ № 95, КАКТО СЕ ВИЖДА НА ВСИЧКИТЕ МУ СНИМКИ, Е С
НАПЪЛНО ПОВРЕДЕНА (СРИНАТА) ЛИЦЕВА
ЧАСТ - ЛИПСВАТ И СКУЛОВИТЕ, И ЧЕЛЮСТНИ
ТЕ КОСТИ, ТАКА ЧЕ АНТРОПОЛОГЪТ И ДА Е ИС
КАЛ, НЕ Е МОГЪЛ ДА ОПРЕДЕЛИ НИТО РАСО
ВИЯ ТИП НА ПОКОЙНИКА, НИТО НЕГОВАТА
ВЪЗРАСТ ПО ЗЪБНИТЕ МУ АЛВЕОЛИ. (Къде ще
са тия алвеоли, след като челюстите липсват?)
Самият Боев пише във в. „Пулс“ от 26 април
1981 г., че расова диагностика върху един скелет може
да бъде направена само „ако черепът е добре запазен“.
Освен това не съществуват сигурни показатели, по
които може да се определи дали покойникът е на 30,
40, 50 или примерно 60 години, „защото след 25-годишна възраст черепните шевове са вече зараснали“
(виж „Медицинска експеритиза“ на д-р Спасов, стр. 5,
архив на БАН).
Не е възможно освен това да се определи колко
е старо едно погребение без лабораторно изследване
на остатъците от органична материя по костите, са
мо въз основа на „визуална“ преценка колко кости са
мазни или сухи, както го правят „всички баби“.
Сблъскваме се тука с една загадка: уведомен е
бил проф. Михайлов още веднага след разкриването
на скелет № 95 на 30 май 1956 г., че този скелет
може да е на Левски, знаел е за тази възможност и
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д-р Боев, затова се и стига до „експертиза“, но защо
тази експертиза не е извършена, като се приберат
костите в лаборатория и се изпълнят там съответ
ните процедури, а се нарежда на д-р Боев да изпълни
експертизата на място, а „НЕ В ЛАБОРАТОРИЯ“?
(Виж стр. 15 от Стенограмата от „кръглата маса“.)
Защо е било предявено това, меко казано, о с о б е н о
изискване тъкмо към спорния скелет на Левски?
Като прибавим към всичко това и обстоятелство
то, че антропологът е бил предварително въведен в съ
щината на спора за костите на Левски от Стамен Ми
хайлов (да не употребяваме по-точната дума „обра
ботен“), става ясно, че задачата на Боев е била
всъщност да оформи готовото становище на архео
лога. Това е и причината експертизата да бъде из
вършена „на място“, а не в лаборатория и да не
бъде съставен никакъв писмен документ.
Единственото заключение, което може да се из
вади от историята с антропологическата експертиза, е,
че такава експертиза, в научния смисъл на думата,
върху скелет № 95 НЕ Е ИЗВЪРШВАНА и няма ан
тропологически доводи, които да отхвърлят възмож
ността скелет № 95 да е на Левски.

Глава седма
ЗА ДРУГИТЕ ГРОБОВЕ В ОЛТАРА
НА ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА“
Става дума за купчинката кости от череп, която
ще наричаме Самотния череп, скелета на Обезгла
вения с инвентарен № 79; скелета под престола (инв.
№ 102) и пай-сстпс, скелет № 14-А, разкрит в бившето
женско отделение на църквата „Св. Петка Самарджийска“.
Втората част на тази книга и без това доста на
бъбна, затова няма да преразказвам писаното в пър
вото издание за необикновените скелетни находки в
олтара на „Св. Петка“, конто проф. Михайлов „обе
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дини“ в една дълбочина — 120 см, за да докаже, че
са от ранновизантийско гробище.
Не заслужават внимание и опитите на Ст. Ми
хайлов да отговори на отправената му критика във
връзка с тези знаменателни находки. Тук аз ще се спра
на скелетните находки в олтара само във връзка с
премълчаното за Обезглавения
в Преписа на Джингов
Три са най-важните съобщения в Преписа на
Джингов за Обезглавения: първо — че е без череп;
второ — че пластовете около скелета са „насипни“ и
разбъркани; трето — че край него са намерени пар
чета „овъглено дърво“, и четвърто — че под скелета
е имало фрагменти от стари, т. е. турски, тухли (стр.
45, 46).
Липсата на череп е очевиден белег, че погребе
нието е необикновено; разбъркването на пластовете —
че то е сравнително скорошно, овъгленото дърво
говори за същото; а старите (турски) тухли под ске
лета съвсем определено го датират от епохата на ос
манското владичество.
За тази драматична находка нищо повече не е
казано в Преписа на Джингов, но част ог многото
премълчани в него обстоятелства и факти могат да се
видят на седемте новонамерени снимки на Обезгла
вения.
Ето какво намираме в тях:
Първо: Вижда се, че Обезглавения, освен че не
е имал череп, но не е имал и ляв крайник, но Джин
гов не е удостоил с внимание въпросната липса.
Второ: Десният крайник на „цялостното погребе
ние“ е счупен, но и това не е отбелязано в Преписа.
Трето: Никакви кости в купчинка не се забеляз
ват нито на дясното, нито на лявото рамо на Обезгла
вения, но в пасажа от 5 юни на Преписа тази несъ
ществуваща купчинка е отбелязана.
Четвърто: На снимка № 7 ясно се виждат сле
дите от два изгнили кола, преминаващи успоредно на
бедрените кости, но това също не е отбелязано в Пре
писа.
Пето: По стените на гробната яма могат да се
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преброят 7 симетрично редуващи се дупки — от север,
и 11 дупки — по стената на гробната яма от юг, плюс
7 над несъществуващия череп на Обезглавения — общо
25 дупки, явно от изгнил плет или рогозка, ако се
съди по големината и редуването им. В Преписа за
тях не е казано нищо.
Шест©: Вижда се на снимка № 7 отдясно на по
койника по стената дупка от напречно положен върху
гроба кол, личи освен това, че някои от тазовите ко
сти са пречупени, очевидно при срутването на гроба
върху скелета, но и това е премълчано. (Виж снимка
№ 7 и скицата на М. Бенчев с реконструкция на гроба
с дупките — фиг. X.)
Посочените дотук неописани подробности очерта
ват картината на едно криминално, и то неотколешно
погребение в гробна яма, без ковчег, но с дървен по
кров, направен чрез полагане най-малко на два на
длъжни и два напречни кола (ако се съди ио следите),
над които е била положена рогозка или плет. Пар
четата овъглено дърво са именно от неизгнилите до
край дървени колове от покрова на гроба, което пък
означава, че този гроб е наистина много по-късен от
строежа на църквата, като се има предвид, че дърве
ните колове (пилоти) от строежа са изгнили, а ко
ловете от покрова още запазени, въпреки че теренът е
насипен и силно овлажнен, което улеснява бързото им
из гн иване.
Едва ли друг подобен гроб, с такъв необикновен,
дървен покров е бил откриван от археолозите в Бъл
гария, но ето че той е благоразумно премълчан. 'Защо?
Причината е все една и на нея сме се натъквали и ще
се натъкваме непрестанно: ЗАЩОТО ДЪРВЕНИЯТ
ПОКРОВ НА ГРОБА ГОВОРИ ЗА СКОРО 11НО, А
НЕ ВИЗАНТИЙСКО ПОГРЕБЕНИЕ. ГОВОРИ НЕ ЗА
НОРМАЛНО, А ЗА ИМПРОВИЗИРАНО, И ТО КРИ
МИНАЛНО ПОГРЕБЕНИЕ, КАТО СЕ ИМА ПРЕД
ВИД ЛИПСАТА НА ЧЕРЕП и пр. В такива случаи
е по-добре да си мълчиш и Михайлов и Джингов ДОБ
РЕ СА МЪЛЧАЛИ.
Ще отбележим накрая, че десният долен крайник
на скелет № 79 лежи отчасти върху банкета на апеидиата основа в южната половина на олтара. (Виж
фиг. X, реконструкцията на погребението на М. Бен-
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ФИГУРА X. Схема на погребението на скелет № 79 (Обезглаве
ния). Означенията Р, В, О, РВО са както в предишните скици от
фигури V до V III. Тъмните петна около скелета са остатък от
дупките от дървения покров над скелета. Защрихованият участък,
означен с буквата В, означава суха зидария под нивото на скелета.
Автор: Михаил Бенчев.

чев.) Този факт и обстоятелството, че под скелета са
намерени парчета от стари, т. е. турски, тухли са до
статъчни да се направи изводът, че и той е остатък
от едно сравнително скорошно, и з в ъ н р е д н о , „кри
минално“ погребение.
Скелетът под престола —
измислица или действителност
Един от най-решителннте доводи на Ст. Михайлов
срещу моята позиция за гроба на В. Левски е „погребе
нието под колонката на олтарната трапеза“. Според
него всичките ми „разсъждения“, „лирични отклоне
ния“, „иронични подмятания“ п пр. не стрували „КОЛКОТО ЕДИН-ЕДИНСТВЕН ФАКТ, УСТАНОВЕН
ТВЪРДО ПРИ РАЗКОПКИТЕ. ТОЗИ ЗНАМЕНАТЕ
ЛЕН ФАКТ Е ПОГРЕБЕНИЕТО ПОД КОЛОНКАТА
НА ОЛТАРНАТА ТРАПЕЗА.“ (Изложение, 1985 г.,
стр. 54.)
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Не е трудно да се досетим, че скелетът под пре
стола е една ключова находка. Но да видим какво се
казва за тази находка в Дневника на разкопките, во
ден от Джингов под диктовката на Ст. Михайлов.
Първата записка за скелета под престола е от 9 юни
и гласи: „В олтара продължава копаенето в дълбо
чина покрай основата на апсидата в северната поло
вина. ОТМЕСТИ СЕ ОЛТАРНИЯТ КАМЪК. В ЧЕР
НОЗЕМА се намериха камъни и парчета от стари
тухли и кости (№ 101). ПОД ТЯХ ЧАСТ ОТ СКЕЛЕТ
ОТ РЕДОВНО ПОГРЕБЕНИЕ (№ 102). Следобед превалЙ дъжд“ (стр. 67).
Вписано е и преваляването на дъжда, но дълбо
чината, на която скелетът е намерен, НЕ Е ИЗМЕРЕ
НА И ВПИСАНА, съгласно Инструкцията за извърш
ване археологически сондажи и разкопки от 1956 г.,
т. 21, буква „В“.
На 10 юни, неделя, не се работи. За новонамерения скелет под престола се споменава веднага на след
ващия работен ден — 11 юни 1956 г., със следващия
кратък текст:
„В ОЛТАРА СЕ ДОРАЗЧИСТИ МЯСТОТО ПОД
ОЛТАРНИЯ КАМЪК. ПОД СКЕЛЕТА, КАКТО И
ВЪРХУ ПЛОЩТА НА ЦЕЛИЯ ОЛТАР (НА СЪЩО
ТО НИВО), СЕ ОТКРИВА НАСИП ОТ ДРЕБНИ РЕЧ
НИ КАМЪНИ, НАТРОШЕНИ ТАКИВА, ПАРЧЕТА
ОТ СТАРИ ТУХЛИ С ДЕБЕЛИНА 5 СМ, КЕРЕМИ
ДИ И ГЛИНЕНИ ТРЪБИ (109).“
От този пасаж се разбира, че първата работа през
новия работен ден е била да се вдигнат костите на
скелета. Повече за него не се казва нито дума. Три
пъти на 11 юни са правени снимки на разкопани в
църквата обекти, НО НИКЪДЕ НЕ НАМИРАМЕ ОТ
БЕЛЯЗАНО В ДНЕВНИКА ДА Е НАПРАВЕНА
СНИМКА НА СКЕЛЕТА ПОД ПРЕСТОЛА - НИТО
НА 9, НИТО НА 11 ЮНИ 1956 ГОДИНА!
Намерена е ключова находка, която може ведна
га да прекрати спора за „възрастта“ на загадъчните
и спорни олтарни погребения, включително този на
Левски, но ТАЗИ КЛЮЧОВА НАХОДКА НЕ СЕ ФО
ТОГРАФИРА. Защо? Защото СКЕЛЕТ ПОД ПРЕ
СТОЛА НЕ Е ИЗОБЩО НАМИРАН. В ДНЕВНИКА
Е ВПИСАНА ЕДНА НЕСЪЩЕСТВУВАЩА (ФИК-
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ТИВНА) РАЗКОПКА, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТОЙ
Е ПОДПРАВЕН.
Ето и доводите за това твърдение:
По снимка № 1 и следващите на скелет 95 уста
новяваме, че горната част на скелета е на равнището
на долния ръб на т. нар. „мергел“, който носи иззи
даната с тухли подпрестолна тухлена колонка. Ако е
вярно, че скелет № 95 се намира на една и съща дъл
бочина (120 см от каменната настилка) със скелета
под престола, той би трябвало да бъде разкрит още
на 31 май, косато са направени снимките на скелет
№ 95, и би трябвало да го виждаме на тях.
Вместо това ние виждаме на снимка № 4 камъ
ка „мергел“, фотографиран откъм южната му страна,
ЗАЕДНО С РАЗКРИТИЯ ПОД НЕГО КАМЕНЕН
ЗИД. Това разкопаване на каменния зид под мергела
е извършено още на 31 май и тогава е било и запи
сано в Дневника на разкопките: „МОНОЛИТНИЯТ
КАМЕНЕН БЛОК Е ПОЛОЖЕН ВЪРХУ ОСНОВА
ОТ РЕЧНИ КАМЪНИ И ТУХЛИ БЕЗ СПОЙКА.
Между тях се намериха парчета от турски тухли и
едно парче от антична (43).“ (Дневник, стр. 43.)
Няма съмнение: записано е, фотографирано е, из
общо — д о к у м е н т и р а н о е, че под монолитния
каменен блок е имало ОСНОВА ОТ РЕЧНИ КАМЪ
НИ И ТУХЛИ БЕЗ СПОЙКА. Не е казано каква е
дълбочината на този п о с т а м е н т — и тук архео
лозите са „пропуснали“, но затова пък в скицата на
арх. Бобчев от 1 юни това е най-старателно измерено:
монолитният блок достига 65 см дълбочина, а осно
вата от суха зидария под него продължава с 40 сан
тиметра и завършва на 1,05 м от тухлената настилка
на олтара.
Странно звучи при това положение писаното в
Преписа на Джингов от 9 юни 1956 г., че когато бил
отместен олтарният камък, археолозите са се натък
нали вместо на 40-сантиметровата основа от суха зи
дария — на пласт от чернозем и чак под него раз
крили — в следващия пласт — СКЕЛЕТА ПОД ПРЕ
СТОЛА.
Освен това на снимка № 4 се установява, че на
31 май подпрестолната основа от суха зидария е била
разкопана от юг, без да е бил свален престолният
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камък (мергелът), а скелет да е бил открит не се
забелязва. Къде все пак се е намирал тоя скелет и
защо на 31 май, след разравянето на подпрестолната
основа, той не е бил разкрит?
Възможно ли е скелетът под престола да е из
мислен и тая измислица — вписана в Преписа? Това
звучи и дръзко, и невероятно, но не и за проф. Ми
хайлов, който във филма „Легенда за Левски“ на
прави следното бележито изявление:
„Всъщност аз имам изрични доказателства за
това, че гробът не може да бъде на Левски .. . Този гроб
(на скелет № 95) се застъпва от олтарната плоча,
олтарния камък, под който е лежала олтарната плоча.
Следователно самото погребение не може да бъде
по-ранно от църквата и нещо повече — краката на
този скелет бяха подврени под самата основа, отчасти
под основата на църквата“ „Легенда за Левски“,
монт. лист на филма, стр. 4).
Михайлов е разказал всичко това, въпреки че на
публикуваната от него единствена снимка на скелет
№ 95 през 1961 г. се вижда по-ясно от бял ден, че той
не само не е застъпен от „олтарната плоча“, но тъкмо
обратното — подпрестолната основа е застъпена от
скелета!
След толкова храбър опит за подвеждане измис
лянето на един скелет — при съответната сигурност,
че това е много трудно да се разкрие — е просто една
играчка. А че скелетът под престола е измислица, до
казват и другите двама участници в разкопките — пом.ръководителят на експедицията арх. Сава Бобчев и тех
ническият помощник Д. Бучински.
Първо — думата на арх. Сава Бобчев:
„Категорично заявяваме, че ПОД ПРЕСТОЛНИЯ
КАМЪК НА ОЛТАРА ИЗОБЩО НЕ Е ИМАЛО НИ
КАКВО ПОГРЕБЕНИЕ! За сведение както основните
подпорни колони, така и надземната колона на олтар
ната трапеза по време на разкопките изобщо не бяха
отмествани“ (сп. „София“, бр. 11/79 год.).
За втори път той се изказва за скелета под пре
стола на „кръглата маса“ във в. „Работническо дело“:
„Камъкът на трапезата не се вдигна, какво има
ше под камъка, ние не видяхме. Този камък беше мах
нат, но няколко години след това. И така, не може да
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се твърди, че има някакво си трето погребение.“ (Виж
Стенограмата, стр. 14.)
Увереността на Бобчев е обяснима, като се има
предвид, че на самия ден 9 юни (събота) 1956 г. (в
Дневника това е отбелязано на стр. 65) той е извър
шил АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ по същото
време, когато е отместван (според археолозите) олтар
ният камък и е намерен „скелетът под престола“. Тези
две действия — архитектурно заснемане и копане — в
тесния олтар са технически несъвместими. Даже ако
приемем, че е било възможно, арх. Бобчев щеше да
забележи отместването на олтарния камък и нами
рането под него на трето, „редовно погребение“.
Следващото архитектурно заснемане на олтара се
прави на 12 юни, имаме и скица от него. На нея виж
даме отбелязан и престолът в олтара. Това е въз
можно само ако на 12 юни ПРЕСТОЛНИЯТ КАМЪК
НЕ Е БИЛ ОТМЕСТЕН. А от Дневника на разкоп
ките научаваме, че той е бил „отместен“ на 9 юни и
отново наместен, т. е. поставен на мястото му чак на
13 юни (виж Преписа, стр. 77). Четири дена камъкът
и цялата подпрестолна колонка не са били на мястото
си — ако се вярва на Преписа, но скулпторът Бучински
твърди съвсем друго:
„След като извадиха двата скелета (в олтара),
тухлената маса в апсидата си стоеше непокътната. Тя
беше като една дълга тухлена колона. А това показва,
че тя беше вкопана по-дълбоко от скелетите. ТРЕТИ
СКЕЛЕТ НЕ СЪМ ВИДЯЛ ДА Е БИЛ ИЗКОПАН В
АПСИДАТА“ (Д. Бучински, доклад от 20. XII. 1978 г.,
стр. 23).
Присъствието на Д. Бучински в качеството му на
свидетел поне за датата 11 юни 1956 г. е докумен
тирано в Преписа на Джингов, стр. 71.
Към съображенията за и против съществуването
на скелет под олтара следва да изтъкнем на първо
място следните
подозрителни обстоятелства
Първо: Прибързаното разчистване на скелета —
на 11 юни вече не е бил на мястото си.
Второ: Обстоятелството, че единствен той от всич
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ки останали гробни находки в църквата „Св. Петка“
не е фотографиран.
Трето: За всички скелети пише в Преписа кога са
раздигнати, за скелета под престола тази информация
е „спестена“.
Четвърто: На всички скелетни находки в олтара
дълбочините са измерени по веднъж и по два пъти,
само за дълбочината, на която е разкрит скелетът
под престола, в Преписа никъде нищичко не е ка
зано.
Петото, най-подозрително обстоятелство е, че СКЕ
ЛЕТЪТ ПОД ПРЕСТОЛА Е ЕДИНСТВЕНАТА ОТ
ГРОБНИТЕ НАХОДКИ В ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА“,
открити през май-юни 1956 г., КОЯТО НЕ Е НАНЕ
СЕНА НА СКИЦА. Странно, необичайно отсъствие на
грижа към документирането тъкмо на стратегическата,
ключовата находка!
Шесто: Не по-малко странно е, че изобщо Ми
хайлов е решил да копае под престола. Ако е искал
да узнае неговото устройство, той го е вече разбрал
още на 31 май. Защо им е текнало на археолозите
да отместват монолитния камък на 9 юни, след като
знаят какво има под него или, още по-точно, че под
него нищо няма освен „основа от суха зидария“?
Да приемем, че цялата тази поредица от пропус
ки, несъобразности е просто случайна, би било много
наивно, като се има предвид и нажежената от спора
с Гяуров атмосфера около скелет № 95. Археолозите
вече са разбрали по това време, че нищо, свързано
със скелет № 95, не ги въоръжава срещу Гяуров и ето
идва една находка, която ги оправя генерално, а точ
но за нея те отделят само пет реда, не я фотографи
рат, не я скицпрат, не измерват дълбочината й, не
отбелязват кога е „демонтирана“. Прекадено дълга
е тая върволица от „пропуски“, за да се повярва, че
това се дължи само на професионална безпомощ
ност.
Толкоз за призрачното погребение „под колонка
та^ на олтарната трапеза“ — този „единствен“, „твър
до“ установен н „знаменателен“ (според израза на
Ст. Михайлов) факт, който е всъщност една от най12. Н. Хайтов, т. III
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злополучните измислици на Стамен Михайлов, свър
зана с още по-злополучните разкопки от 1956 г. в
църквата „Св. Петка Самарджийска“.
Загадката около скелет 14-А
Казахме: скелет 14-А е първата гробна находка
в „Св. Петка“ — разкрит е на 25 май 1956 г. Точният
текст от Преписа, където е вписано разкриването му,
гласи: „Южната страна (женското отделение): ...Н а
170 см от сегашното н и в о ... се разкри ц я л о с т н о
погребение (№ 14-А). Долната дясна част на скелета
(крайника) е счупена от по-рано... Погребението е
било извършено по източноправославен обичай — в
легнало положение, с главата на запад и скръстени
ръце.“ (Виж Преписа, стр. 16.)
На същата стр. 16 се намира и скица № 2, на
която е изобразен (нарисуван) скелет № 14-А в пъ
лен ръст, по гръб, с череп „очи“, уста и ЦЕЛИ ДОЛ
НИ КРАЙНИЦИ. Сравняваме в Преписа на Джингов и изобразеното на скицата със снимка № 8 на
скелет № 14-А и установяваме не едно, а няколко не
съвпадения:
Първо: Скелетът не е със скръстени на гърдите
ръце, а е БЕЗ РЪЦЕ.
Второ: Черепът е положен на земята не с тил
ната, а с лицевата си част. Очни кухини (очи) и че
люсти (уста), както са нарисувани на скицата, НЕ СЕ
ВИЖДАТ.
Трето: Не е сигурно, че покойникът е положен по
гръб.
Четвърто: Погребението не е „цялостно“ — освен
ръцете липсва и дясната (респ. лявата) подколенна
кост изцяло, а другата само отчасти.
Сблъскваме се не само с неточност при описа
нието на крайниците, но с вписване в Дневника на
несъществуващи „факти“ — и пак законният въпроса
защо?
Причина за преиначаване на описанието би мог
ло да бъде само желанието на археолозите ске
лет № 14-А да се н о р м а л и з и р а — да си има и
ръце, и цели крака, да е положен по гръб, а не по
корем, а черепът му да е „възнак“. Така погребението,
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макар да е „разкрито“ без следи от ковчег, ще из
глежда редовно, нормално погребение. А всъщност
става дума за ЕДНО ЯВНО НЕНОРМАЛНО И КРИ
МИНАЛНО ПОГРЕБЕНИЕ, дори само ако се съди
по черепа, обърнат към земята с лицевата си част.
Едно подобно ненормално, с криминални белези
погребение, разбира се, не е било в съзвучие с тезата,
че църквата е положена върху сварен на това място
стар ранновизантийски некропол и затова се е нало
жило данните, свързани с него, да се „облагородят“.
На това може да се възрази, че на 25 май спорът за
гроба на Левски още не е бил възникнал, за да се
създаде необходимост от преиначаване и приспособя
ване на текста, свързан със скелет 14-А. Това би било
наистина сериозен довод, ако имахме работа с ориги
налния Дневник на разкопките, а не с неговия КЪ
СЕН ПРЕПИС. Дневникът е бил в ръцете на Джннгов и Михайлов, а не в Архива на АИМ — можели са
да го преписват колкото си пътн искат.
Видяхме в предишните страници, че освен гробоевете в ями и без ковчег, вън от църквата „Св. Пет
ка“ са били намерени още ТРИ скелета в гробни ями,
за които в публикацията на проф. Михайлов не е спо
мената нито една дума. Те не са и фотографирани,
така че завинаги ще остане в тайна какво са могли да
ни разкажат за себе си и за драматичното минало на
църквата „Св. Петка“.

Глава осма
ДАТИРАНЕТО НА ОЛТАРНИТЕ
ПОГРЕБЕНИЯ
В Изложението пред Секцията по средновековна
археология при обсъждането на моята книга за гроба
на В. Левски проф. Михайлов отрича да е датирал
гробовете вън и вътре в църквата „Св. Петка“ като
„ранновизантийски“ и ме обвинява, че съм си послу
жил с „непозволени фалшификации“ при цитирането
на пасажи от неговите статии, а също в „спекулация“,
„недобросъвестност“ и т. н.
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За да има възможност читателят да изгради соб
ствена преценка за нещата, ще започна настоящата
глава с
ПРЕГЛЕД НА СТАНОВИЩАТА
НА ПРОФ. СТАМЕН МИХАЙЛОВ ПО ДАТИРАНЕТО
НА СКЕЛЕТ № 95
ПЪРВА ДАТИРОВКА - 1956 г.
„Във и около църквата „Св. Петка СамарджиЙска“ се откроиха множество гробове, някои от тях са
зидани с тухли. ЕДНИ ОТ ГРОБОВЕТЕ СА СВЪРЗА
НИ С ЦЪРКВАТА И СА ПО-НОВИ ОТ НЕЯ, А ДРУ
ГИ НЯМАТ ТАКАВА ВРЪЗКА И СА ПО-СТАРИ ОТ
ЦЪРКВАТА.“ (Си. Музеи и паметници на културата,
кн. 1/1956 г., стр. 36.)
ВТОРА ДАТИРОВКА - 1961 г.
При разкопаването на апсидата ние се натък
нахме на три редовни погребения . . . Те произхождат
от СТАРО ГРОБИЩЕ, съществувало на това място,
ПРЕДИ ДА БЪДЕ ИЗДИГНАТА ЦЪРКВАТА, НА
ВЯРНО ПРЕЗ ЕПОХАТА, ПРЕДШЕСТВУВАЩА НЕ
ПОСРЕДСТВЕНО ПАДАНЕТО НА СТРАНАТА НИ
ПОД ТУРСКО РОБСТВО.“ (Сборник К. Шкорпил,
стр. 174.)
ВТОРА ДАТИРОВКА — 1961 г. — втори вариант
„Ако се изхожда от градежа и по-специално от
формата и размерите на тухлите, както и от няколко
къса керамика, намерена в гроб № 4, и една стъкле
ница от гроб № 3, МОЖЕМ ДА ОТНЕСЕМ ЗИДА
НИТЕ ГРОБОВЕ, А С ТЯХ и ОСТАНАЛИТЕ ПО
ГРЕБЕНИЯ КЪМ РАННОВИЗАНТИЙСКАТА ЕПО
ХА, без да е възможно засега да се определи с поголяма точност това време“ (1961 г., стр. 175).
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ 1985 г.
„НИКЪДЕ не съм писал, че гробовете в апси
дата са РАННОВИЗАНТИЙСКИ. Такива могат да бъ
дат преди всичко гробовете, изградени с тухли . . (Изложение-85, стр. 46.)
ТРЕТА ДАТИРОВКА - 1980 г.
„Вътре в църквата бяха открити няколко РАННОВИЗАНТИЙСКИ зидани гробници, а също така и покъсни СРЕДНОВЕКОВНИ ГРОБОВЕ, които изцяло
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или отчасти лежат под основата на църквата. РАННОВИЗАНТИЙСКИТЕ ГРОБОВЕ са от времето между
IV и VI век, а по-късните от X III—XIV век.“ („София
древна и млада“, стр. 81—82.)
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ВТОРО - 1985 г.
„В моите писания за църквата „Св. Петка Самарджийска“ и косвено за гроба на Левски НЯМА НИ
КАКВО ПРОТИВОРЕЧИЕ ПО СЪЩЕСТВО. В тях
прозира само известна несигурност по точното дати
ране на гробовете, а също и на самата църква. Оста
налите противоречия са във ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА
ХАЙТОВ.“ (Доклад 85, стр. 57.)
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТРЕТО - 1985 г.
„Той (Н. Хайтов) също много спекулира с това,
че съм смятал всички гробове за ранновизантийски.
Трябва определено да кажа, че с датировката на гро
бовете НЕ СЪМ СЕ ЗАНИМАВАЛ по простата при
чина, че откритите находки във и около тях НЕ СА
ОТ ЕСТЕСТВО ДА НИ НАСОЧАТ КЪМ ЕДНО СТРО
ГО ОПРЕДЕЛЕНО СТАНОВИЩЕ ПО ТОЗИ ВЪ
ПРОС“ (Изложение 85, стр. 46).
И така: през 1956 г. гробовете се делят на понови и по-стари от църквата; през 1961 г. те са опре
делени от „епохата, предшествуваща непосредствено
падането на страната ни под турско робство“, а след
това, в същата публикация (61 г.), са датирани като
„РАННОВИЗАНТИЙСКИ“. През 1980 г. гробовете
отново се разделят на „ранновизантийски“ и други —
„от XIII и XIV век“.
И само при един от току-що изброените опити за
датиране Михайлов си е послужил с доводи: това сре
щаме в публикацията от 1961 г., стр. 175, където ол
тарните погребения са определени като „рапновизантийски“ по „градежа“, „формата и размерите на тух
лите“, пяколкото къса керамика в зидан гроб А1» 4 и
една стъкленица от зидан гроб АГ° 3.
Няколко възражения възникват по този единствен
опит за обосновано датиране.
Първото е, че олтарните погребения (в това число
и погребението, свързано със скелет АТ» 95) не могат
да бъдат датирани по градежа и формата на тухлите
от зиданите гробове Аг° 3 и 4, след като те са в гробни
ями без никакъв „градеж“.
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Второто възражение е, че са датирани шест по
гребения в ями (в това число и скелет № 95) по две
находки, намерени не в тях, а в зидани гробове
№ 3 и 4.
Към третото възражение ни навежда обстоятел
ството, че същите две находки — „няколко къса кера
мика“ от гроб № 4 и „една стъкленица“ от гроб № 3
— са н е д е й с т в и т е л н и .
А ето и доказателствата:
„Няколко къса керамика“
в гроб № 4
се споменават у Михайлов за първи път при описа
нието на този гроб в Публикацията от 1961 г.: „Под
скелетите се намериха фрагменти от глинени съдове,
правени на колело и добре напечени, които могат да
бъдат отнесени към ранновизантийската керамика у
нас.“ (Ст. М., 1961, стр. 172.)
Това са същите няколко къса керамика, по които
е определен ранновизантийският характер на погребе
нията във и около църквата „Св. Петка“. Те са на
мерени — както проф. Михайлов твърди — „под ске
летите“ в гроб № 4. Всичко би било добре, ако не беше
Преписът на Джингов, където четем:
„В ГРОБНИЦАТА (№ 4) СЕ НАМЕРИХА ФРАГ
МЕНТИ ОТ ГЛИНЕНИ СЪДОВЕ (Р) (№ 108). ЦЯЛ
СКЕЛЕТ НЕ СЕ НАМЕРИ, А САМО ДОЛНИТЕ КРАЙ
НИЦИ В НОРМАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ (к).“ (Днев
ник, стр. 69.)
Никъде в Преписа не намираме, че „ПОД“ ске
летните останки в гроб № 4 са открити „фрагменти от
глинени съдове, правени на колело, добре изпечени“,
които са могли да бъдат отнесени „към ранновизан
тийската керамика у нас“. В замяна на това там, на
сгр. 69, е отбелязано, че „под дъното на зидана гроб
ница № 4 се открива скелет от редовно погребение“,
в пръстта при разкриването на скелета са открити
„предмети от метал“, „парче стъкло“,„метално копче“,
а под стъпалата — „един пирон“, но византийска ке
рамика, добре изпечена, правена на колело и пр., и
под тоя скелет (ако вярваме на Преписа) също НЕ Е
НАМИРАНА. Изводът е: тази керамика е една късна
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измислица на археолога Ст. Михайлов в усилията му
да се спре все пак на нещо при датирането на гробо
вете като „ранновизантийски“.
Вторият предмет, по който проф. Михайлов е из
вършил датирането на погребенията в „Св. Петка"', е
една стъкленица
от гроб № 3.
Тя се споменава от него за пръв път при описа
нието на предметите, намерени в гроб № 3: „Към една
по-ранна епоха могат да бъдат отнесени НЯКОЛКО
ФРАГМЕНТА ОТ МАЛКИ СТЪКЛЕНИ ШИШЕНЦА,
които с високата си тънка шийка и сравнително обе
мисто туловище, е цилиндрична или леко сплесната
форма НАПОМНЯТ някои ранновизантийски стъкле
ници.“ (Ст. Михайлов, публ. 1961 г., стр. 171.)
В Преписа на Джингов* (стр. 88) при описание
то на находките в гроб № 3 е казано само: „парчета
от стъклени шишета“, не от „стъкленици“. Явно, от
тези парчета произлизат „фрагментите от малки стък
лени шишенца“, които „напомнят“ на Ст. Михайлов ня
кои ранновизантийски стъкленици.
Обърнете внимание на еволюцията на парчетата
от стъклени шишета: превръщат се във „фрагменти от
малки стъклени шишенца“, а след това, речи го, в цяла
стъкленица, която „н а п о м н и л а“ на Михайлов за
някои ранновизантийски стъкленици.
Ето така е извършено датирането на всичките гро
бове вън и вътре в църквата „Св. Петка Самарджийска“ — по две много съмнителни находки от гробове
№ 3 и 4.
Ст. Михайлов отдава проявената от него „неси
гурност“ в датирането на погребенията във и около
църквата „Св. Петка“ „на липсата НА МАТЕРИАЛИ
С УТОЧНЕНА ХРОНОЛОГИЯ“. (Доклад 85, стр. 48.)
В отговор на това съставих списък на гробните
находки, разкрити по време на разкопките в „Св. Пет
ка“ през 1956 г., и се оказа, че общо в десетте гроба
вън и във църквата са намерени, според Дневника, око
ло 62 броя находки, повечето с подчертана археологическа „самоличност“, в това число: фрагменти от гли
нени съдове със и без глазура, пирони, стъкла, ос* За удобство ще го наричаме и Дневника. — Б. а.
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танки от одежди, седеф, златни пръстени, лули, тур
ски и други монети, „стари“ (турски) и нови и ан
тични тухли, метални значки, телени гарнитури, моно
грами и пр., и пр. Проф. Михайлов е споменал в своята
научна публикация от тях само 10 (десет), а е извър
шил датировката на всичките 11 гроба въз основа само
на ДВЕ - ЕДНАТА ОТЧАСТИ, А ДРУГАТА НАПЪЛ
НО ИЗМИСЛЕНА.
Вярно, Михайлов отбелязва, че „турските“ мате
риали, намерени в гробница № 3, „НЕ СЕ СВЪРЗВА]
С ГРОБНИЦАТА“, но не се е обосновал защо, затова
пък ни е оставил едно безценно признание, което ре
шава въпроса за датирането на тези погребения НАЙКАТЕГОРИЧНО. Това признание се намира в науч
ната му публикация от 1961 г.,-стр. 173, и гласи: „Надълбочина 0,35 м под тухлената настилка в наоса се
показаха основи на зидове от римска Сердика... Гор
ната част на тези основи (НА ДЪЛБОЧИНА ЕДИП
МЕТЪР ОТ ТУХЛЕНИЯ ПОД) БЕШЕ ЗАСИПАНА С
ПРЪСТ, НАСИТЕНА С КЪСНИ МАТЕРИАЛИ - ОТ
ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НА ТУРСКОТО РОБСТВО“
(стр. 173).
Двата зида от римска Сердика, за които става
дума, прекосяват „по диагонал“ почти цялото про
странство от вътрешността на църквата „Св. Петка
Самарджийска“, което означава, че под цялото това
пространство на един метър дълбочина от тухления
под се разстила пластът, наситен с късни материали
от ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НА РОБСТВОТО, в кой
то „плават“ всички гробове вън от църквата, включи
телно гробове № 3 и 4, по които те са „датирани“ като
ранновизантийски, както и скелет № 95.
Сам Михайлов установява, че „ВСИЧКИ ГРОБО
ВЕ, И ЗИДАНИ, И ТАКИВА, КОИТО СА НАПРАВО
НА ЗЕМЯТА, СЕ НАМИРАТ НА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ
0,70 до 1 МЕТЪР ДЪЛБОЧИНА ОТ ПОДА НА ЦЪРК
ВАТА“, и признава с това, че те наистина „попадат“
в еднометровия „турски пласт“.
По-живописно сгромолясване на смехотворните опи
ти гробовете вън и вътре в църквата „Св. Петка“ да
бъдат определени като ранновизантийски едва ли би
могло да се очаква.
Връх на всичко е обаче следващата стъпка на
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проф. Михайлов, свързана с определянето на възраст
та на църквата. Ето я точната формулировка:
„Ако към всички тези сочещи все към една и
съща епоха елементи прибавим и обстоятелството, че
във и около църквата през ВРЕМЕ НА РАЗКОПКИ
ТЕ, КАТО СЕ ИЗКЛЮЧАТ ГРОБНИЦИТЕ, НЕ СЕ
НАМЕРИХА НИКАКВИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ПРЕДИ XIV ВЕК, МОЖЕ ДА ЗАКЛЮЧИМ, че църк
вата е строена непосредствено след падането на страна
та ни под турско робство, с най-голяма вероятност към
края на XIV или началото на XV век.“ (Публикация
1961 г„ стр. 176.)
Обърнете внимание: не са намерени никакви ма
териали преди четиринадесети век във и около църк
вата, и то ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА РАЗКОПКИ
ТЕ! Но това означава, че ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ,
НАМЕРЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗКОПКИТЕ, С ИЗ
КЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ОТ ЗИДАНИТЕ ГРОБОВЕ,
ПРОИЗХОЖДАТ ОТ ВРЕМЕТО СЛЕД ЧЕТИРИНА
ДЕСЕТИ ВЕК. Това са материалите от гробните ями
в олтара, от гробната яма на скелет № 95 и, разбира
се, материалите, лежащи ПОД НЕГО. Ето и точната
информация по въпроса:
ДНЕВНИК НА РАЗКОПКИТЕ, 13 юни 1956 г.,
стр. 82:
„Започва засипването на изкопа. Скелетът в се
верната половина на олтара лежи върху парчета ста
ри тухли, глинени тръби и други.“
Тези именнно материали: „парчета стари тухли“ и
„глинени тръби“ следва, според определението на Ми
хайлов, да бъдат отнесени след XIV век, заедно със
скелет № 95, разбира се, който се е намирал ВЪРХУ
ТЯХ. Какви са били тези материали? Категоричният
отговор е: т у р с к и, от времето на османското влади
чество. Доказателствата за това твърдение се намират
в Дневника на разкопките, където присъствието на тур
ски тухли и керемиди е отбелязано многократно — на
18, 19, 23, 25, 26, 28, 30, 31 май и на 1, 5, 7, 9, 11 и
13 юни 1956 г.
Записката от 29 май гласи: В югозападния ъгъл
на притвора — „съвременен насип от пръст, ПАР
ЧЕТА СТАРИ (ТУРСКИ) ТУХЛИ, хоросан и др.“
Продължават и изкопите в олтара: „Чернозем.
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В левия край на олтара опушени парчета от АНТИЧ
НИ ТУХЛИ и камъни в куп на дълбочина 70 см от
кам. настилка. . . Престолът е изграден от ТУРСКИ
ТУХЛИ, измазан с розов хоросан ..
11 юни: „В олтара се разчисти мястото под олтар
ния камък. Под скелета, както и върху площта на це
лия олтар (на същото ниво) се открива н а с и п от
дребни речни камъни, натрошени такива, парчета от
СТАРИ ТУХЛИ С ДЕБЕЛИНА 5 СМ, керемиди и гли
нени тръби“ (109).
13 юни: „В олтара: постави се на място олтарният
камък. Скелетът в северната част на олтара лежи вър
ху парчета СТАРИ ТУХЛИ, КАМЪНИ, глинени тръби
и др. (132).“
Приведохме тези пасажи, за да докажем:
Първо: че названието „СТАРИ ТУХЛИ“ е равно
значно на „ТУРСКИ ТУХЛИ“, както се вижда от па
сажа от 29 май, където след „стари“ тухли е вписано
в скоби пояснението „ТУРСКИ“.
Второ: че археолозите са разграничавали понятие
то „стари“ (турски) от понятието „антични тухли“ и
„нови тухли“.
Трето: проследявайки местата, където са намерени
ТУРСКИ ТУХЛИ, КЕРЕМИДИ И МОНЕТИ, се уста
новява, че те са буквално „насеяни“ в еднометровия
пласт под тухленото равнище на олтара (виж пасажи
те от 31 май и 7 юни). Имаме, следователно, пълно по
критие между писаното от Ст. Михайлов в неговата
научна публикация от 1961 г. за наличието на едномет
ров пласт от „турски“ материали под тухленото рав
нище на олтара и данните за турските материали в
преписа на Джингов.
Четвърто: Най-интересни са информациите в Пре
писа от 7 юни, 11 юни и 13 юни, които ни разкриват
извънредно важното обстоятелство, че и трите скелет
ни находки в олтара са лежали върху СТАРИ, т. е.
ТУРСКИ, ТУХЛИ, с каквито е бил застлан и ЦЕЛИЯТ
ОЛТАР „на същото равнище“.
Какво по-красноречиво признание, че гробовете в
олтара не са сварени от строежа на църквата, а са от
много по-късно време, т. е. „от последните години на
турското владичество у нас“?
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Г. ДЖИНГОВ:
„Аз бях чирак, може да съм сгрешил.“
Когато бяха прочетени писанията на Ст. Михайлов
за еднометровия турски пласт в църквата „Св. Петка“
и записката в Дневника на разкопките от 31 май за
присъствието на турски тухли в подпрестолната осно
ва, Джингов започна да се оправдава, че по време на
разкопките той е бил „чирак“ на Михайлов и е въз
можно да е сгрешил в разпознаването на тухлите (Сте
нограма, т. III, стр. 134). Но когато акад. Н. Тодоров
му напомни, че неговата дейност е била контролирана
както на терена, така и при писането на Дневника от
много по-опитния ръководител на експедицията, Джин
гов отговори: „ДРУГАРЯТ МИХАЙЛОВ ДОРИ ДА Е
ВИЖДАЛ, ЧЕ ПИША, НЕ Е РАЗБРАЛ, ЧЕ ГРЕША“
(Стенограма, т. III, стр. 137). Интересно е, ако се даде
възможност на Джингов да обяснява с „грешки“ или
„пропуски“ всяко вписване в Дневника, което не е в
негова полза в спора за гроба на Левски, дали ще се
намери нещо, което ДА НЕ МУ Е ПО СИЛИТЕ ДА
ОБЯСНИ!
Д. Овчаров се опита да защити Джингов, като обя
сни, че е „много трудно да се различи античната тух
ла от средновековната“, а арх. Бояджиев развесели
обсъждането с хипотезата, че турските материали са
просто паднали „върху скелета“, „когато е смъкнато
първичното турско ниво от края на XV век“ на 80 сан
тиметра, по време на строежа (Стенограма, т. III, стр.
80, 92). Изобретателният Бояджиев пропусна да обяс
ни: като са падали турските материали, как са про
пълзели между камъните в зида на подпрестолната ос
нова.
На 25. II. 1986 г. ръководството на АИМ излезе
със „Заключително становище“ по спора за гроба, в
което по въпроса за датирането на скелет № 95 се каз
ва, че „Атаката срещу археологическите доводи за датировката на гроб № 95 се води не на базата на науч
на документация, а на основата на грешки и противо
речия, допуснати от Ст. Михайлов в неговите публика
ции“ (стр. 3).
Излиза, че грешките и противоречията на Михай
лов нямат никакво значение за спора, и освен това, че
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доводите ми, свързани с турските материали, почерпе
ни от Дневника на разкопките, не са на „базата на на
учната документация“.
В Доклада на акад. Тодоров от 7 април 1986 г.
ясно се казва за „турските тухли“ в подирестолната
основа, че това са факти от голямо значение и че мно
го „СЪЩЕСТВЕН ПРОПУСК Е НА РЪКОВОДСТВО
ТО НА АИМ И НА НЕГОВИТЕ ЕКСПЕРТИ“, че не
са анализирали тези данни и не са дали задоволител
но обяснение.
Съвсем определено е по отношение на датирането
на скелети № 79 и 95 Заключението на експертизата,
извършена в НИКК при ДНМ, че те са от погребения
на „възраст“ „НЕ ПОВЕЧЕ ОТ НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ
ГОДИНИ“ (Протокол 68/1986 г.).
Всичко това не е подействувало, изглежда, в ни
каква степен на ръководството на АИМ, което ме уп
реква в своята „Паметна бележка“ от 6. VI. 1986 г.,
че при мотивирането на моята теза аз „СЪЗНАТЕЛ
НО“ съм спекулирал с „ТЕРМИНА ТУРСКА ТУХЛА“,
че въпросният термин, според Бележката, не се бил
отличавал с „прецизна хронологическа определеност“.
Авторите забравят, че ако турската тухла нямаше своя
определена характеристика, тя нямаше да се нарича
„ТУРСКА“.
Изобщо случаят с датирането на олтарните по
гребения в „Св. Петка Самарджийска“ може да бъде
посочен като примерен случай на АНТИНАУЧНА МА
НИПУЛАЦИЯ в името на една кошмарна цел: да се
прикрие истинската възраст на едно погребение, за да
се отрече гробът на Левски.
НЯКОЛКО ДУМИ ЗА „НЕКРОПОЛА“
В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ
За него в Становището на петимата се казва: „Ус
тановено е също, че площта, върху която е изградена
църквата, принадлежи на СТАР ИЕКРОПОЛ, като
само част от гробовете му са запазени, а останалите
са разрушени и насипът е наситен с човешки кости“
(стр. 2).
Вижда се, археолозите изчерпват въпроса с една
дума, без да си послужат с какъвто и да било довод.
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В техния стил аз пък ще кажа, макар и с няколко думи,
те НИКОЙ НИКОГА ДОСЕГА, БИЛО ТО АРХЕОЛОГ
ИЛИ ДИЛЕТАНТ В АРХЕОЛОГИЯТА, НЕ Е ТВЪР
ДЯЛ - НИТО ПРЕДИ, НИТО СЛЕД 1956 ГОДИНА, ЧЕ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ ПОД И ОКОЛО ЦЪР
КВАТА „СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“ Е ИМА
ЛО ГРАДСКО РЕГУЛЯРНО ГРОБИЩЕ (НЕКРОПОЛ). Единственият, който е казал подобно нещо, е Ст.
Михайлов в публикацията от 1961 г., но без нито един
аргумент в подкрепа на тая странна своя хипотеза. В
двора и вътре в църквата „Св. Петка Самарджийска“,
както във всяка църква, са извършвани погребения на
свързани с нея ктитори и духовници, но това все още не
означава н е к р о п о л !
За гробищата (некрополите) на град София нами
раме следната информация в „Срещи с археологията“
от М. Станчева: „Некрополите на антична и среднове
ковна София са разположени на няколко места ОКО
ЛО ПЛОЩТА НА ЖИВИЯ ГРАД — на изток, югоиз
ток, на запад, на север. Най-големият и най-дъдгоизползуваният е източният некропол, около църквата „Св.
София“ . . . на изток от Крепостната стена“ („Срещи с
археологията“, 1985, стр. 71).
Ето това твърди М. Станчева за гробищата на
София, а на обсъждането в БАН обяви, че „ИМА ТУК
(ПОД ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА“) СТАР НЕКРО
ПОЛ“. Но като има, защо не го е отбелязала в своята
книга? И защо черно на бяло пише, че по време на
разкопките във вътрешния двор на хотел „Балкан“,
извършени през 1955—1956 г., в горните пластове на
обекта е бил разкрит „ГЪСТО ЗАСТРОЕН ЖИЛИ
ЩЕН КВАРТАЛ ОТ ТУРСКАТА ЕПОХА“. (Виж Сбор
ник „Сердика“, т. I, статията на М. Станчева „Средно
вековно сграфито керамика в София“, стр. 171.)
В същия сборник е поместена и статията на арх,
С. Бобчев върху разкопките в центъра на София в
участъка на сегашния Централен универсален магазин
и около него (стр. 109-126). Приложена е и Таблица,
в която е описан най-горният пласт от сгради, разкри
ти по време на разкопките, от „ТУРСКАТА ЕПОХА“,
Даже само с един поглед върху нея се установява, че
църквата „Св. Петка“ граничи на север с гъсто за
строен търговско-жилищен квартал със сутерени, мази
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за складове, кервансараи, безистен, пазар и т. н. Там
е била и съседната на „Св. Петка“ църква — „Св. Ни
к о л а Мали“. Открити са в същия участък и многобройни следи от антични, средновековни и от турско време
улици и т. н.
Накратко: документирано е по време на досегаш
ните разкопки в центъра на София — в непосредстве
на близост със „Св. Петка Самарджийска“, — че
във всички времена там е най-гъсто застроената и ожи
вена част на града, на хвърлей място от минералните
бани, от преториума, дворците, монетарниците и т. н.
Ето точно на този „пъп“ на София Ст. Михайлов раз
полага едно от градските гробища, а неговите колеги —
пълномощници на АИМ — бързат да го подкрепят и в
тази предварително обречена позиция и стават съ
участници в един научен произвол.
РЕДОВНИ ЛИ СА, ИЛИ НЕ СА ОЛТАРНИТЕ
ПОГРЕБЕНИЯ В „СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“?
Последният (седми) довод на проф. Михайлов
срещу твърдението, че Левски е препогребан з олтара
на „Св. Петка Самарджийска“, е, че всички погребе
ния в олтара на църквата са „редовни“, включително
погребението, свързано със скелет № 95.
На какви условия би трябвало да отговаря едно
християнско погребение, за да е „редовно“?
Първото условие: „Смъртникът трябва непремен
но да бъде положен предварително в сандък. Да се за
копае човек без сандък е съвършено невъзможно“ —
пише известният български етнограф Д. Маринов в
своите Избрани произведения, т. II, стр. 529. По-нататък: „Дъното на гроба трябва да е около два метра
или един и половина“ (стр. 533).
Това е основно изискване за едно християнско по
гребение освен задължението да бъде мъртвецът окъ
пан, оплакан, опят и пр.
Сам проф. Михайлов твърди (пише го и в Преписа
на Джингов), че в гробната яма на скелет № 95 не е
имало даже следа от ковчег, нито от каквито и да било
гробни вещи и „принадлежности“.
Второ: Гробната яма не е изкопана водоравно,
както го изисква обичаят, а под наклон, с превишение
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между главата и краката с 10 см. На това отгоре се е
наложило да се продълбава дупка в апсидния зид —
нещо явно необикновено, извънредно и във висша сте
пен нередовно.
Трето: Гробната яма е два пъти по-плитка, отколкото се изисква това за един редовен гроб: средната
дълбочина на гробната яма на скелет № 95 е около
70 см.
Четвърто: Тялото на покойника, ако се съди по
снимката на скелет № 95, не е било правилно поло
жено, а със засукано малко нагоре дясно рамо и череп,
„положен в задно странично положение, силно на лява
страна“.
Списъка на нередовностпте ще приключим с об
стоятелството, че покойникът е бил погребан не къде
да е, а в олтара, което още по-силно подчертава НЕ
РЕДОВНИЯ, ИЗВЪНРЕДНИЯ ХАРАКТЕР НА ПО
ГРЕБЕНИЕТО.
Не са нормални иито гробната яма на скелет № 79
(Обезглавения), нито положението му — полегнал на
дясната страна („на калъч“). Абсолютен белег за им
провизация е и дървеният покров над този скелет, вече
не говорим за най-очебийната ненормалност, че той е
без череп, което е явно доказателство, че имаме работа
с обезглавен, на когото също е оказана рядката чест да
бъде погребан в олтара. Самотният череп и скелет
14-А — открит с „извита шия“ в женското отделение,
допълват тази криминална обстановка. Да не говорим
за трите останали (вън от църквата) погребения в ями.
Разкопките във и около „Св. Петка Самарджийска“ са били завършени, преди да бъде разкопана
цялата площ, и не е изключено, ако това бе направено,
числото па „тайните“ погребения да се окажеше мно
го по-голямо, макар че и разкритите ненормални по
гребения са достатъчни да се направи извод, че бивша
та църква „Св. Петка“ е била за известно време пре
върната в своето рода тайно гробище в центъра на
София.
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Глава девета
РОЛЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА СЕКЦИЯ
ПРИ АИМ В СПОРА ЗА ГРОБА
НА ЛЕВСКИ
Пълната несъстоятелност на извършеното от Ста
мен Михайлов датиране на скелет № 95 е могла да бъде
удостоверена дори само след едно прочитане на пу
бликацията му от 1961 г., да не говорим за многобройиите противоречия и направо недомислия в тази уж
научна творба. Изненадващо е, че въпреки това Сек
цията по средновековна археология при Археологиче
ския институт е дала безусловната си подкрепа на своя
колега в спора около гроба на Левски, изразена в пис
мо № 885 на АИМ от 28 юни 1981 г., където между дру
гото четем:
„Средновековната секция при АИМ счита, че про
учените от проф. Ст. Михайлов гробове в олтарната
част на църквата „Св. Петка Самарджийска“ са разко
пани и обяснени с необходимата научна аргументация.
Посоченият от арх. Бобчев и от Д. Бучински скелет не
може да принадлежи на Васил Левски, тъй като се да
тира преди строежа на църквата. За това има неопро
вержими археологически данни.“
В заключение на писмото на АИМ е казано, че
„проведената въз в. „Пулс“ дискусия с някои обобще
ния неоснователно хвърля сянка върху компетенцията
на най-старото и авторитетно звено на Българската
академия на науките — Археологическия институт и
музей“, и се приканва редакцията в бъдеще да се до
питва до съответните научни органи и институти, т. е.
до Средновековната секция при АИМ.
Знаехме, че Археологическият институт и музей е
едно от най-старите звена на БАН — нека да е и „най
старото“, — но не беше ни известно да е провъзгласено
то и за най-авторитетното. Може да е имало някакво
класиране, което сме пропуснали, но не е в това глав
ното. По-важен е фактът, че Секцията по средновеков
на археология се произнася за приведените от Ми
хайлов факти, че са „неопровержими“: скелет № 95 не
бил на Левски.
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СНИМКА № 1
разкопаният на 30 и 31 май скелет № 95. Де
тайли от особено значение: дупката под дясната бедрена кост на
скелета, ироизходяща от изтлял дървен кол, набит при строежа
па църквата, е указание, че скелет № 95 произхожда от погребе
ние, извършено след строежа на храма. За същото говори обстоя
телството, че раменните кости са разположени върху подпрестолната основа, а черепът допира до ръба на същата основа.

СНИМКА № 2 — долните крайници на скелет № 95. Виждат се
бедрените кости до коленните капачки и двете са напълно здрави
и в нормално положение. Запушалката от вестник до дясната бед
рена кост е подмушена под нея, затова е плътно прилепнала —
указание, че дупката е под костта.

СНИМКА № 2-а — скелет № 95. До черепа на скелета личат следи
от основата на обзиждането около камъка „Мергел“ — в плътна
близост до черепа.

СНИМКА № 2-6 — скелет № 95. Забелязва се ясно и на този ка
дър, че раменните кости на скелета са върху камък от подпрестолната основа, а черепът допира самата основа. Освен това лицевата
му част е разрушена.

СНИМКА № 2-в — скелет № 95. Характерни за този кадър са на
несените върху черепа допълнителни разрушения, което означава
че за неговото опазване изобщо не са били взети никакви мерки.

СНИМКА № 3 — скелет № 95 в пълен ръст заедно със северната
половина на апсидната основа и камъка „Мергел“. Вляво от ка
мъка личат основите на каменната облицовка на същия, която е
извадена. Следата „сече“ скелета по линията на гръбнака — ука
зание за плътната близост на скелета до подпрестолната основа.
Камъкът „Мергел“ е вече разместен — вижда се подпъхнатият под
него клин. В горната част на .снимката две тухли една върху дру
га — остатък от тухлената пейка, наричана „горен банкет“.

СНИМКА № 4 — само на дясната бедрена кост на скелет № 95.
Снимката не е качествена, но добре личи дупката от изгнилия дър
вен кол под костта (в долния десен ъгъл на снимката).

СНИМКА № 5 — тазът и напълно запазените бедрени кости на
скелет № 95. Вай-важна особеност на тази снимка е, че дупката от
кол отдясно на дясната бедрена кост не личи — затъпкана е.
Очертана е дупката между двете бедрени кости, но е все още за
тъпкана — указание, че погребението е извършено след строежа на
църквата.

СНИМКА № 6 — тазът и бедрените кости на скелет № 95. Вече
се е очертала дупката от кол до дясната бедрена кост, но е все
още затъпкана. По същия начин се е очертала и дупката между
двете бедрени кости, и тази вляво от лявата бедрена кост.

СНИМКА № 7 — обезглавеният скелет
успоредно на бедрените кости са остатък
гредички от покрова (капака) на гроба.
скелета дупки от напречните гредички на
прешлени серия от 7 дупки, остатък от
или рогозка.

№ 79. 1. Тъмните линии
от двете изгнили дървени
2. Вдясно от раменете на
„капака“. 3. Над шийните
изгннлия покров, от плет

СНИМКА № 8 — скелет № 14-А. Ръцете на скелета липсват. Дол
ният десен крайник — също, а левият е повреден. Главата е с лице
към земята — явен белег за криминално погребение. Както сним
ките на скелет № 95, № 79, така и снимката на № 14-А са праве
ни от фотографа при АИМ П. Хлебаров по време на разкопките —
1956 година.

СНИМКА № 9 — снимка на апсидната основа на църквата „Св.
Петка Самарджийска“, направена от Н. Даскалов през 1974 г.
Горе вляво — погребалната ниша, където са разкрити долните
крайници на скелет № 95.
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СНИМКА № 10 — на южното крило на апсидната основа, направе
на от Н. Даскалов, 1974 г. Особена важна подробност: вижда се
фугирането на камъните — явно указание, че строителството е из
вършено на разчистена площадка. Под зида на апсидната основа
личи античната стена.

СНИМКА № 11 — снимка на апсндната основа, направена от
арх. Бояджиев, 1972 г. Под жалонен блок 38/25 — четвъртият от
ляво на дясно — се вижда погребалната ниша, пробита в апсидната основа, в която са били сместени долните крайници на ске
лет № 95.

СНИМКА № 12 — погребалната ниша в апсидната основа — в
увеличение. Обърнете внимание: горната (покривната) плоча е ця
ла, крепи се отляво на един камък, а отдясно — на три по-малки.

СНИМКА № 13 — църквата „Св. Петка Самарджийска“ след ре
ставрирането й — автор В. Евтимов. Зад нея ЦУМ в центъра на
София.

Възниква въпросът: нима членовете на Секцията
по средновековна археология при АИМ наистина са се
убедили в пълната непоклатимост на съдържащите се
в публикацията от 1961 г. на проф. Михайлов „архео
логически данни“? Нима не са забелязали, че не всич
ко там е в ред? Разбира се, едва ли те са толкова на
ивни и невнимателни. Истината според мен е друга:
изправени сме пред типичен случай на професионална
солидарност, продиктувана от невярното схващане, че
разкриването на слабости в позицията на един архео
лог хвърля сянка на съмнение едва ли не върху цялата
археологическа наука. И лошото е, че тази симпатична
на пръв поглед колегиална солидарност (която е всъщ
ност научно бедствие) датира не от вчера и от днеска,
а още от 1979 г., когато за пръв път е бил поставен за
разискване от арх. Бобчев и Бучински въпросът за гро
ба на Апостола.
Арх. Бобчев е сигнализирал ръководството на
АИМ по тоя спор още през 1975 г., а Бучински прави
доклади до същото ръководство и през 1977, и през
1978 и 1979 година. (Докладът от 20. XII. 1978 г. съ
държа цели 40 страници!) Правил е изложения и до
БАН, и до Комитета за култура, и благодарение на
тяхната намеса се е стигнало до обсъждането им в
Секцията по средновековна археология — за първи път
през март, а за втори — на 18 май 1979 г. Имало е
значи ръководството на ССА при АИМ на два пъти
възможността (и задължението) да вникне в спора
за гроба на Левски, съответно в работата на своя ко
лега Михайлов, но и двата пъти тази възможност е
била напълно пренебрегната. На първото заседание на
ССА при АИМ Д. Овчаров предлага, ако Бобчев и Бучински имат нещо да възразяват — да „публикуват
споите материали в пресата“, а второто заседание,
ирея май, Но предложение на Джингов се отлага и
няма данни да е имало трето заседание. Така Бобчев
и Бучински са били предизвикани да пренесат спора
в печата, а огорченото ръководство при АИМ започ
ва да изпраща своите заплашителни опровержения, че
то единствено е компетентно да се произнесе гго тоя
спор. Но пита се, ако приемем, че то е най-компетентпо, защо ръководството на ССА при АИМ не се е за
интересувало — когато въпросът е бил в негови ръце
13. Н. Хайгоо. т. III
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през 1979 г. — от документацията по разкопките* не е
потърсило отчетите на Михайлов, оригинала на Днев
ника, фотоматериалите и не е проверило къде са на
ходките, а цели 7 години ако проявява някакъв инте
рес, той е само в едно направление — да предотврати
и прекрати всякакви спорове като „вредни“, „неуме
стни“ и т. н., и, разбира се, да се направи Михайлов
неприкосновен.
Спорело се е все пак за гроба на един от най-ве
ликите хора на България, за Левски, заслужавало си
е да се изразходва малко време и енергия, за да се
вникне в същината му, преди да се приемат на гола
вересия доводите на Михайлов като „неопровержими“.
Започва работата си Комисията от 1983/1984, г.,
създава се отново случай да се надникне в спора за
гроба на Левски, да се събере „изчезналата“ докумен
тация, но и към тоя случай ръководството на Средно
вековната секция се е отнесло със същото непоклати
мо равнодушие.
Излезе книгата ми за гроба на Левски през юли
1985 г., крива или права, тя беше нов, макар и неже
лан от ръководството на ССА при АИМ повод да преогледат своите и на своя колега Стамен Михайлов по
зиции и да разберат, че тези позиции са не само съм
нителни и противоречиви, но направо — н е у д ъ р ж и м и, но и този повод беше изтърван. Книгата предиз
вика на обсъждането й в ССА при АИМ рой нападки
и критически забележки, но НИТО ЕДНА КЪМ ПРОФ
МИХАЙЛОВ - НИТО НА ОБСЪЖДАНЕТО В ССА,
НИТО В НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА АИМ! Нещо повече,
още там започна един к ъ р п е ж на Дневника на раз
копките, като бяха приети за чиста монета явните из
мислици на Джингов за положението на скелет № 95, за
липсата на подколенните кости и пронизването на дол
ните краиници на скелет 95 от две дупки, въпреки Пра
вилника, който изрично забранява подобни късни досещания и поправки.
Отмина това обсъждане и настъпи ново — през
февруари 1986 г. в БАН. Това събитие беше предшест
вувано от намирането на част от изчезналите снимки
на скелет № 95. Първите, които са ги видели, са без
спорно ръководителите на АИМ и техните пълномощ
ници за обсъждането в БАН. Ето повод за преоглеж*
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дане на позицията в спора за гроба — „новонамерените“ снимки са пълни с такива поводи, но нито Михай
лов, нито неговите колеги съмишленици промениха
своите позиции. Нещо повече: В НАВЕЧЕРИЕТО НА
ОБСЪЖДАНЕТО (КАКТО ВЕЧЕ ЗНАЕМ) БЕ НА
ПРАВЕН ДОКАЗАН ОПИТ ФОТОМАТЕРИАЛИТЕ
ДА БЪДАТ МАНИПУЛИРАНИ, ЗА ДА СЕ ДОКА
ЖЕ, ЧЕ ЛЕВСКИ НЕ Е ПОГРЕБАН В „СВ. ПЕТКА
САМАРДЖИИСКА“.
Ръководството на АИМ не направи никакви изво
ди от този факт и не извърши никакво разследване,
след като арх. Бояджиев самопризна участието си в
„операцията“. Освен това с нищо не може да се обяс
ни, че нито веднъж по време на спора в печа
та между 1979 и 1983 г. ръководството на АИМ не
се дори досети да издири оригинала на Дневника ва
разкопките, а пък и останалата полева документация
и да потърси сметка на тези, които са причина за ней
ното изчезване. Нима то наистина не е подозирало съ
ществуването на Дневника?
Многократно, на различните етапи от спора за
гроба е бил задаван въпросът къде са костите на Лешски, каква е тяхната съдба, но нито ръководството на
АИМ, нито неговите пълномощници не дадоха знак, че
някой е питал някого за костите, не е проявен никакъв
интерес към тяхната съдба и, разбира се, никой не по
търси сметка от проф. Михайлов какво е сторил той
с тях.
На обсъждането в ССА при АИМ д-р Боев уверя
ваше слушателите си, че черепът на скелет № 95 е бил
счупен, а след това сглобен. Той го видял след сглобя
ването му, затова писал в „Пулс“, че не е виждал ске
лет с подобен череп, и всичко това се възприемаше с
пълна сериозност и даже с ръкопляскания. Режисира
ните от Ст. Станилов психологически атаки бяха до
толкова непредпазливи, че се стигна до бурни ръко
пляскания, след като Джингов цитира думите на Ив.
Унджиев, че „гробът на Левски няма да бъде никога
намерен“. (Стенограма, стр. 29.) Със същите ръко
пляскания бяха изпращани и небивалиците на Боя
джиев, и през цялото време звучаха уверенията, че
„няма сговор“. Атакувани бяха „писаниците“ на
е. „Пулс“, че хвърляли сянка върху „компетенцията на
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най-старото и авторитетно звено в БАН", обявени бяха
за фалшификатори, мистификатори или „съзаклятници“
всички опоненти на Михайлов в спора за гроба, начело
с арх. Бобчев, Д. Бучински, проф. Гяуров, Н. Гайда
ров, Жечко Попов, Г. Тахов и т. н., и т. н. Моята кни
га беше наречена „пасквил“, а накрая Ст. Станилов по
бедоносно обяви във „Векове“, че там, в професионал
ната среда на археолозите, аз ие съм могъл да отго
воря нито на един аргумент, въпреки че изобщо не съм
поискал думата за отговор (да не говорим, че не бях
и поканен). Някои, като археоложката М. Ваклинова,
откровено заявиха на обсъждането в ССА при АИМ,
че са „ядни и оскърбени от книгата ми и не само тя, но
всички специалисти (археолози), защото съм се наме
сил в техните „вътрешнонаучни спорове“, които „обще
ството ие е редно даже в много случаи да знае“. Каза
още, че „българската наука не може да вади на показ
споровете си и конфликтите, които възникват неизбеж
но при такива спорове“.
Цитирам тези изказвания, защото те отразяват оп
ределени отношения и убеждения. Не случайно Вакли
нова нарече статиите по спора за гроба във в. Пулс“
„глупави статии“, а ръководството на АИМ подкрепи
искането на Ст. Михайлов споровете по гроба на Лев
ски да бъдат прекратени като „вредни“ и едва ли не
противодържавни.
Надявах се, че поне в Научния съвет на АИМ към
спора ще се подходи по-научно и без излишни емоции,
но и тука заседанието протича (с малки изключения) в
голословия, упреци, възмущения и призиви за защита
на озлочестената археологическа наука. Характерно е
в това отношение изказването на ст. н. с. Ал. Кузев,
което гласи: „Още в „Литературен фронт“, когато Хай
тов плюеше един археолог — проф. Михайлов, — той
плюеше цялата археологическа наука.“ В същия дух
са и кратките изказвания на Й. Юрукова, Д. Николов
и М. Станчева, които изразиха освен това възмуще
нието си, че на заседанието на секцията „Хайтов се
държа като следовател в самия Археологически инсти
тут“. [Вероятно тя си е въобразявала, че е трябвало
да вляза там, облечен в ризата на разкаянието, и 'на
всичко да казвам „амин“.]
Изобщо никой от хората, които цитирах (ако се
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съди гю протокола), не се е изказал по пито един от
свързаните със спора за гроба на Левски проблеми,
което означава, че никому не е било до спора за гроба:
всички са били разгневени и обзети от грижата за по
мраченото от моите „плюнки“ (по израза на Кузев)
бъдеще на археологическата наука и Археологическия
институт.
При такова настроение приключи заседанието на
Научния съвет на АИМ и спорът за гроба на Левски
можеше да завърши твърде печално, ако не беше се
намесило ръководството на БАН, за да организира
едно истински равноправно, научно обсъждане на раз
копките през 1956 г. в „Св. Петка Самарджийска“
без канонизирани специалисти — от една страна, л пи
лета нти“ — от друга; мистификатори и измамници —
от едната, и честни, самоуважаващи се българи — от
другата.
За съжаление, напразно се оказа очакването, че
новонамерените фотоматериали ще заставят дошлите
на това обсъждане археолози да бъдат по-предпазливи и коректни. Старата тактика на безусловна и без
критична поддръжка на Ст. Михайлов остана непроме
нена, Джингов продължи спокойно да си твърди, че
долните крайници на скелет № 95 са били пронизани
от два кола, и никой от колегите му не ограничи некон
тролираните пристъпи на неговата досетливост. Сами
те пълномощници на АИМ се явиха на „кръглата
маса“, без да знаят какво е това „долен банкет“ и къде
се намира античният зид, а битката за „реабилитира
нето“ на археологическата наука бе проведена не с до
води и аргументи, а с нови опити за „селекциониране“
на първичната документация.
Вече знаем какви са резултатите от обсъждането
в БАН. Докладът на акад. Н. Тодоров за резултата от
обсъждането гласи, че В „СВЕТА ПЕТКА САМАР
ДЖИЙСКА“ СА БИЛИ ИЗВЪРШЕНИ НЕОБИЧАЙ
НИ ПОГРЕБЕНИЯ СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ЦЪРКВАТА“. (Доклад от 7. IV. 1986 г., стр. 15.)
Позовавайки се на този доклад, с писмо № 03-08-53
от 12. VI. 1986 г., ръководството на БАН предложи на
Съвета за духовно развитие при МС да бъде поставена
паметна плоча на църквата „Св. Петка Самарджий
ска“ с надпис:
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СПОРЕ Д Р Е Д И Ц А Д А Н Н И ТУК П РЕ З 1873 ГОД.
Е БИЛ ПОГРЕБАН АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА
ВАСИЛ Л ЕВСКИ

Точно на 12 юни 1986 г., когато председателят на
БАН акад. Балевски подписваше предложението за
паметна плоча до Съвета за духовно развитие, архео
логът Г. Джингов пък четеше пред Конгреса на бълга
ристите в София „Доклад за археологическите разкоп
ки в църквата „Св. Петка Самарджийска“, в който се
отхвърляха де факто всички изводи от обсъжданията
през февруари 1986 г.
Може да се предположи, че след тези обсъждания
Джингов е попаднал на нови материали, които дават
основание за друга „интерпретация“ на археологичес
ките факти. Такова нещо, разбира се, няма. Десетината
страници, прочетени пред Международния конгрес на
българистите, са изпълнени с овехтели доводи за разкриването на скелет № 95 „под апсидната основа ,
Единственото „ново“ е позоваването на Джингов на
собствените му спомени за двете дупки, които прониз
вали долните крайници на скелет № 95. Разбира се,
той никъде в доклада си не е споменал, че по този въ
прос също е имало обсъждане и няма дори намек за
„новонамерените“ снимки, които опровергават твърде
нието му. Джингов всъщност не е имал намерението да
обсъжда НАУЧНО въпроса за гроба на Левски; целта
му е била да оповести, и то на Международна „сбир
ка“, че археолозите отхвърлят резултата от обсъжда
нията в БАН и че спорът за гроба на Левски не е при
ключен. И го е направил не без съучастието на Сек
цията по средновековна археология, която е била на
12 юни съорганизатор на археологическата програма
за тоя ден. Не случайно още на 6 юни ръководството
на АИМ излезе с Паметна бележка, в която- се отхвър
ляше осъщественият от ръководството на БАН по спо
ра за гроба на В. Левски АРБИТРАЖ. Нещо повече,
то открито упреква в своята Паметна бележка ръко
водството на БАН за въвличането в дискусията на „не
компетентни лица“ и за „злепоставянето“ на археоло
гическата наука и Археологическия институт.
„Аз не мисля (отговори по тозн повод акад. Н. То»
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доров), че е създадено общо недоверие към археоло
гията, както поддържат авторите на Паметната бележ
ка. Но създаденото частично недоверие, което е адре
сирано към определени специалисти, може да бъде пре
махнато не по пътя на голословното отричане на оче
видни факти и предлагане на отработени стереотипни,
неподкрепени с доводи становища, както е направено
в Паметната бележка на АИМ. Това може да бъде из
вършено само по един начин — чрез цялостно, откро
вено и обективно научно изложение по въпросите, за
сягащи спора за гроба на Апостола на свободата. Из
дирването на истината за този гроб не е „фетишизиране паметта на Левски“, както твърди ръководството
на АИМ, а дълг на нашата археологическа и историче
ска наука! Това беше причина да се противопоставя на
предложението на АИМ дискусията да продължи да се
води в печата, защото това би подложило на много
сериозен риск репутацията на целия Археологически
институт. Това беше причина да се организира обсъж
дането в БАН като единствен и правилен изход за ре
шаване на въпросите научно, като цялата документа
ция, заедно с основните аргументи на двете противопо
ложни тези, бъдат включени в подготвяния сборник.
Научен спор трябва да се води, но не може той да се
заглушава с административен натиск.“ (Виж Станови
щето от 27. VI. 1986 г. на акад. Н. Тодоров по Памет
ната бележка на АИМ.)
Отговорът е достатъчно ясен, за да има нужда от
доизясняване, но поводът, който го предизвика, ни кара
да се запитаме: защо издирването на гроба на Апосто
ла на свободата трябваше да се превръща в сцор, а
не например в едно обединено усилие на специалисти
и дилетанти да разкрият истината за този гроб, като
си помагат и съдействуват?
Изводът е прост: не е бедата в това дали в спора
за гроба на Левски ще се окаже, че Михайлов е крив
или прав — това няма да е фатално нито за Михайлов,
Още по-малко за АИМ, да не говорим за авторитета на
системата от методи и знания, наречена „археологиче
ска наука“, която няма нищо общо с грешките на тези,
които се подвизават от нейно име. Работата е да не
се създава прецедент на „вмесване“ във вътрешните
работи на една институция, която не е навикнала в до-

статъчиа степен на тъп естествения (и законен) за
всички останали институции обществен контрол, и пре
ди всичко •— на контрола, упражняван от печата.
Археологията не е тясно свързана с практически
те нужди на живота и с производствената практика.
Колкото и да е важно разкопаването на една или дру
га могила, разкриването на един или друг гроб, пък
дори на цял един град, това не е фатално свързано с
държавния план, затова дейността на археолозите е
протичала сравнително безконфликтно, което е създало
с времето у някои специалисти в АИМ едно елитарно
самочувствие. То с времето прераства в чувство на пре
възходство над останалите институти, проявено в изяв
лението, че АИМ е най-старото и а в т о р и т е т н о
звено в системата на БАН. Много сериозно нещо е да
си въобразиш, че си по-авторитетен например от Ин
ститута по молекулярна биология или по нефтохимия,
пък ако щете — от Института за хранително-вкусова
промишленост, да не говорим за математиката, исто
рията, медицината и т. н. Разбира се, всичко това не е
случайно: авторитетноет значи и неприкосновеност.
А има и друго: ако днеска допуснеш да те питат кой
е причина да бъдат изгубени или унищожени костите
на Левски, утре могат да те попитат кой отвори двата
саркофага, намерени през 1976 г. в Шуменско, преди
пристигането на групата специалисти, натоварени с
тяхното изследване и съхранение на онова, което се
очакваше да бъде намерено в тях. Могат да те попи
тат и за гроба на цар Иван Александър, и за това как
и защо беше оспорван българският градеж на първата
ни столица Плиска. Въпросите могат да отидат и подалече и да докоснат процесите на „капсулизация“ в
нашата археологическа практика, твърде изостанала в
прилагането на съвременни методики и способа за ар
хеологически изследвания. Да не говорим за много попростите въпроси, като например: в ред ли са инвен
тарните книги на тоя или оня археологически музей,
налице ли са инвентаризираните находки, монети и съ
кровища. Какви ли не въпроси биха могли да бъдат за
дадени, ако се наруши щастливата автономия на найавторитетното звено при БАН, ако започне да се над
нича по един или друг повод в неговите „вътрешни ра
боти“ и „вътрешнонаучни спорове“.
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Неотдавна двама специалисти от системата на
АИМ (в Пловдивския археологически музей) водеха
спор за монети. Спорът се водил дълги години тихо,
докато се намесват „отвън“, първо, един журналист
(Методи Танев), след това следствените органи и се
оказа, че липсват златни монети за стотици хиляди
левове, че някои от тях са били „заприходени“ в ин
вентарните книги едва по време на извършената по
този повод ревизия. Не казвам, че точно такива неща
могат да се разкрият и в Археологическия музей в Со
фия, говоря по принцип до какво може да доведе едно
надничаме във „вътрешните“ работи на едно звено, ос
танало твърде дълго неконтролирано.
Мисля, че това е истинската причина за проявена
та свръхчувствителност и раздразнение от специалисти
те, които се обединиха зад проф. Стамен Михайлов, за
да дадат отпор на опита да се достигне до истината за
гроба на Левски, и защо някои от тях се опитаха да
превърнат тоя спор в битка за авторитета на археоло
гическата наука; и защо истината за гроба на Левски
не намери достатъчно защитници в системата на ДИМ.
ГРОБЪТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА
БЕШЕ ПОЖЕРТВУВАН НЕ САМО ЗА ДА СЕ ПРИ
КРИЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КАТАСТРОФАЛНО ИЗ
ВЕДЕНИТЕ ПРЕЗ 1956 Г. РАЗКОПКИ В ЦЪРКВАТА
„СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“, НО ПРЕДИ ВСИЧ
КО, ЗА ДА НЕ СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕЦЕДЕНТИ НА
„ВМЕШАТЕЛСТВО“ И НАРУШАВАНЕ ИДИЛИЧНАТА АВТОНОМИЯ НА НАЙ-СТАРОТО И АВТОРИ
ТЕТНО ЗВЕНО В БАН.
Нека всичко това да Е ИЗВЕСТНО, защото на
църквата „Св. Петка Самарджийска“ все още няма
надпис, че там е погребан Апостолът на свободата, все
още няма и надгробна плоча върху мястото, под което
са били намерени неговите кости, преди за трети път
да бъдат погребани или . . . унищожени.
В езическите, пък и в по-късните времена, е имало
някога практика — ако някой преследван успее да про
никне в олтара на храма, става н е п р и к о с н о в е н.
Нещо подобно се опитват да правят неколцината засег
нати в спора за греба на Левски. Те се опитват да лри-
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бегнат в храма на науката археология, за да останат
неприкосновени, забравяйки, че не живеем нито във
феодалните, нито в робовладелческите времена.
Освен това нека да е известно: гробът на Левски
не е само археологически, нито само исторически въ
прос. Това е въпрос, който вълнува всеки българин и
поради многообхватния му характер той не може да се
решава само от една категория специалисти.

Част трета
ИСТОРИЧЕСКИ ДОВОДИ ЗА И ПРОТИВ
СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ Е
БИЛ ПОГРЕБАН В ЦЪРКВАТА
«СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА»

Г лава първа
АН КЕТАТА НА ПРОФ . ГЯУРОВ.
ВЪ ЗРА Ж ЕН И Я ТА СРЕЩ У НЕЯ.
НОВИ М АТЕРИ АЛИ, КОИТО Я ДОПЪЛВАТ

„СЪЧИНЕНА" ИЛИ ИСТИНСКА Е
АНКЕТАТА НА ПРОФЕСОР ГЯУРОВ
Ще започнем нашето изложение по историческата
част с един основен документ - спомена на Мария поп
Павлова, по мъж - Илиева Джагарова, че тялото на
дякон Левски е препогребано в олтара на църквата
„Св. Петка Самарджийска". Не е било трудно тоя спо
мен да бъде веднага проверен, но вече казахме - никой
не му е обърнал внимание, археолозите по това време
усилено се занимават с идолната пластика от енеолита;
историците са погълнати от проблемите на Византия, а
вниманието на държавниците е приковано върху
подготовката на големите царски маневри. Тъй или
инак до проверка на съобщението на Маркя поп
Павлова не се стига.
И все пак публикацията не пропада окончателно —
тя е била прочетена от бъдещия професор по старо
гръцки в Духовната академия Христо Гяуров и това е
причината, когато след 1952 г. се начева преустрой
ството, свързано с новия център на София около църк
вата „Св. Петка Самарджийска", той да прояви инте
рес към планираните на това място разкопки.
Вече знаем: проф. Гяуров е първият, който се явява
в „Св. Петка" след откриването на скелет № 95, на 30
май 1956 г., за да предупреди археолозите, че те са
намерили гроба на Левски. Явява се пред тях и на
следващия ден, на 31 май, с показанията на софийската
гражданка Анастасия Илиева Джагарова, по мъж
Бокова, дъщеря на Мария поп Павлова. Намесата на
Гяуров е била счетена като опит за измама; но той не
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се отчайва и решава да продължи започналата ОТ
ПРЕДИ РАЗКОПКИТЕ АНКЕТА, за да я обогати и
подкрепи с нови показания за гроба на Апостола.
Опреснената анкета на проф. Гяуров, проведена
между 11 юни и 18 юли 1956 г., съдържа 13 показания
(спомена), записани на 20 машинописни страници по
30 реда. Първият от тях принадлежи на Анастасия
Илиева Бокова1 и понеже той събуди сред опонентите
на Гяуров най-много възражения, ще го процитирам,
за да имат възможност читателите сами да следят до
водите— за и против него.
Сведения за Васил Левски, дадени от Анастасия Илиева
Бокова - дъщеря на Илия Лазаров Джагаров (от
с. Локорско, Софийско - опълченец от четата
на Христо Ботев) - относно погребението
на Васил Левски
Родена съм в гр. София. Майка ми беше софиянка.
Баща ми беше родом от с. Локорско, от родители земе
делци; почина в 1902 г. на около 50 г. възраст. Наско
ро преди смъртта си той повери на майка ми и на нас,
неговите деца (на мене и на двамата ми братя Трайко
и Владимир - сега покойници), следното: „Помнете,
да знаете, може да потрябва някога за историята, къде
и как е погребан Васил Левски." Ето някои подробно
сти, така както съм ги чула от баща ми. След обесва
нето на Васил Левски, късно вечерта, моят баща за
едно с Христо Хамбарков (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 друга
хора освен стражата, оставена да пази труиа. Наоко
ло било пусто поле. Те започнали да черпят стражата.
По обичая трябвало те първи да отпият от бъклицата;
те отпили, но без да гълтат. Пила от бъклицата и стра
жата. Така повторили няколко пъти, докато се изпраз
нила бъклицата. Виното подействувало скоро, тъй като
имало в него и нещо приспивателно; какво е било при
спивателното, не знам. Стражата се опила и заспала.
Моментът бил удобен. Баща ми и дядо Христа свалили
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трупа от бесилото и го сложили в чувал, предварително
приготвен. Баща ми взел чувала на гърба си, а дядо
Христо светел с фенер. Дължа да отбележа, че баща
ми беше здрав и як селянин и до края на живота си
остана истински хъш. С мъка и не съвсем без страх те
стигнали до църквата стара „Св. Параскева Самарджийска". Там ги очаквал свещеникът от църквата цол
Кръстю, презимето на когото не си спомням. Свещени
кът опял мъртвеца 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. Същото знаят и моите дъщери — Павлина и Ни
колина. Те са го слушали от баба си Мария Илиева,
Лазарова,
Искам да прибавя още нещо. Преди смъртта на
.майка ми (тя почина на 12 февруари 1936 г.) не мога
да си спомня през коя година, дойдоха двама журналистщ водени от Никола Георгиев (родственик на поп
Тоше), които разпитаха подробно майка ми за погре
бението на Васил Левски. След този разпит се появи
статия, доколкото си спомням, във вестник „Мир" (в
кой брой на вестника и коя година, не си спомням). ,,
...Горните сведения за погребението на Васил Левски
давам с пълното съзнание, че съм длъжна да ги дам
като дъщеря на Ботевия четник, моя баща Илия Лазаров
Джагаров, който е взел дейно участие при погребението
на Васил Левски.
Потвърждавам клетвено с моя саморъчен подпис, че
тези свсвения са достоверни.
гр. София
Анастасия Илия Бокова (саморъчен
11 юни 1956 г.
подпис)
Допълнителни сведения
Баща ми Илия Лазаров Джагаров, преди да по
стъпи в четата на Христо Ботев, е бил по занаят мутафчия: правил е дисаги, торби, чулове за коне и др.
Майка ми е била дъщеря на свещеник Павел Ди
митров. Той е имал къща в гр. София, в съседство с
къщите на Христо Хамбарков и даскал Манол, Слу
жил е и в църквата „Св. Спас" и е бил погребан в
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тази част на църквата, която сега е разрушена от бом
бите.
гр. София
Аастасия Илия Бокова
22 юлий 1956 г.
(саморъчен подпис)
Това е първият разпит в анкетата на Хр. Гяуров
сред другите няколко също много интересни разпита,
свързани пряко или косвено с препогребването на
В. Левски в олтара на църквата „Св. Петка".
Показанието на Анастасия Бокова е датирано на
11 юни, явно то е повторение на друго, по-предишно,
написано с мастило показание, за което Г. Джингов
разказа на обсъждането в Средновековната секция,
че го е чел на „другия ден" след откриването на, ске
лет № 95, т. е. на 31 май 1956 г. Ето и текста на това
изказване:
„... Христо Гяуров - и аз съм очевидец, - който
видя гроба предния ден, т. е. в деня на откриването
(30 май 1956 г.), побърза, според мен, да съчини това
сведение. Той обаче не знаеше, че на следващия ден,
докато са писали това саморъчно подписано сведение,
в олтара на църквата бе открит още един гроб - от
дясно на олтарната маса."
Подозрителният Джингов използува тоя случай и
подлага Гяуров на изпитание, като му задава въпро
са - кой от двата скелета е на Левски.
„Професорът, ей богу, се обърка, но само след ми
нути добави: „Ами този отляво!" — завършва Джин
гов своето изказване за опита на проф. Гяуров да ги
подведе със „съчиненото" показание на Анастасия Бо
кова. (Стенограма от 14. IX. 1985 г., стр. 24 и 25.)
Спирам се на случая така обширно, защото това
е преломен момент в провеждането на разкопките: на
стръхналите археолози са вече под „тревога" да не
станат жертва на мистификациите на Гяуров, както на
ричат те неговия опит за намеса. Оттук нататък всич
ки действия на ръководителя на експедицията проти
чат под знака на явната му амбиция да обори на всяка
цена „версията" на проф. Гяуров.
Прави ли са археолозите, когато твърдят за ан
кетата на Гяуров, че била „съчинена" след откриване-:
то на скелет № 95 на 30 май 1956 година?
Човекът, обвинен в тая измама, е роден на 17.
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януари 1889 г. в старопланинското село Беброво, а е
починал също на 17 януари 1966 г. на 77 години. Дядо
му, Христо Гяуров, е бил посечен от турците още в на
чалото на Освободителната война от 1877 г. След раж
дането на Христо бащата се преселва в София и ста
ва железничар, а майката — обикновена домакиня, до
пълва мъжовата заплата с чуждо пране. Синът им
Христо завършва богословие в Киев и постъпва като
преподавател в Софийския богословски факултет по
старогръцки и херменевтика. Участвува в Балканската
и Първата световна война, раняван е и награден е
кръст за храброст. Доктор на науките, след това —
професор.
Стамен Михайлов открито обвинява този човек, че
при съставянето на писмените показания на Анастасия
Бокова е „ПРИБАВИЛ И ДОСТА НЕЩО ОТ СЕБЕ
СИ", като „подсказал" на разпитваните какво да гово
рят и пишат. (Виж Изложение 85, стр. 8.)
На много по-различни изводи ни навеждат обаче
съобщенията, които идват по повод анкетата от други
съмишленици на Михайлов — археоложката Магдали
на Станчева на обсъждането в Средновековната сек
ция каза:
рОще тогава проф. Еяуров — не зная дали е бил
професор, или доцент — направи този свитък на ци
клостил, за който говори д-р Боев. Поради това той
(свитъкът) беше вече напълно готов. После са добавени
други неща и други спомени — през 1956 година НО
ТОВА СА РОДИНИТЕ 1952-1953, много трудни годи
ни за запазване на старини" (Стенограма, стр. 50).
Изказването на д-р Боев на обсъждането в ССА
при АИМ беше още по-определено. Той каза: „Когато
започнаха разкопките в тази църква („Св. Петка Самарджийска"), аз се бях разболял от хепатит и тогава
вкъщи идва проф. Гяуров с написано на циклостил
едно изложение по всички тези неща, за които се говори,
че евентуално в тази църква („Св. Петка") може би е
погребан Левски, от което останах с убеждението, че
ТОИ СЕ Е ГОТВИЛ МНОГО СЕРИОЗНО И НЕ В
ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ, КАКТО ТУК НЯКОИ СЪ
ОБЩИХА ЗА НЯКОИ НЕЩА. Но всичко беше мно
го добре, точно документирано." (Стенограма, стр. 35.)
14. Н . Х а й т о в , т . II I
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Обърнете внимание: проф. Гяуров носи написано
на циклостил изложение за това, че Левски е погребан
в църквата „Св. Петка Самарджийска" още ПРИ ЗА
ПОЧВАНЕТО НА РА ЗКО П КИ ТЕ, т. е. на 8 май
1956 г., от което Боев се е убедил, че той се е готвил
много сериозно „И НЕ В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ".
(„Последният момент" е 30 и 31 май, когато е разкрит
скелет № 95.) Д-р Боев си припомни даже, че цветът
на папката с „изложението" бил лилав.
При наличието на тези свидетелства става ясно, че
анкетата на Гяуров, и на първо място - показанията
на Анастасия Бокова, не са били „съчинени", след
като той е видял скелета на 30 май и се е ориентирал
върху неговото разположение, а че тя е била готова
(ако се доверим на М. Станчева) 3-4 години преди
разкриването на олтарните погребения в „Св. Петка",
т. е. 1952-1953 г.
Ето как сам проф. Гяуров обяснява повода за за
почването на своята анкета:
„Няколко години след Първата световна
война, преди Втората, ние узнахме, доколкото си
спомняме, от една статия в софийски вестник, че
Васил Левски бил погребан в олтара на църквата „Св.
Параскева Самарджийска", намираща се сега на
площада северно от църквата „Св. Неделя", улица „Георги
Димитров" № 2.
Когато през месец май т. г. започнаха археологи
ческите разкопки и в тази църква, отидохме в нея и
там свещеник Асен и. Архангелов ни съобщи, че според
едно писмо, донесено преди 5-6 години от един софийски
гражданин в новата църква „Св. Параскева", намираща се
на улица „Раковски", ъгъла улица „Симеон I", в олтара
на църквата „Св. Параскева Самарджийска" бил погребан
Васил Левски. Узнахме, че писмото било предадено на
свещ. Благой Златарев. Той го прочел на някои
свещеници в църквата и след това го предал на Авакум
Браничев (н-к отдел при НС на ОФ), който се
интересувал от него. Писмото обаче се е загубило.
След няколко издирвания можахме да узнаем, че пис
мото било донесено от софийския гражданин Георги
Михайлов Димитров (живущ в квартал „Надежда",
улица „Александър Михов" № 53), чийто дядо Димитър
Величков бил брат на бабата на Ана.
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стасия Илиева Бокова — дъщеря на Илия Лазаров
Джагаров (четник от четата на Христо Ботев). Този
четник съобщил известно време преди смъртта си как
станало погребението на Васил Левски. ,
Потърсихме и намерихме Анастасия Илиева Бо
кова... Тя ни даде следните писмени сведения относно
погребението на Васил Левски, .както ги е чула непо
средствено от своя баща преди неговата смърт, а също
така и от своята майка." (Следват показанията на Ана
стасия Илиева Лазарова, по мъж Бокова.)
Интересно е да се отбележи, че споменът на проф.
Гяуров за прочетената от него статия „в софийски вест
ник" е твърде неопределен. Той не си спомня нито в
кой вестник е прочел за гроба на Левски, нито кога,
щом твърди, че е било „след Първата световна война".
И да е искал да потърси вестника, за да се позове на
него — не е могъл — трябвало е да прерови всички
броеве на всички вестници в един период от 20 годи
ни — задача невъзможна. За пръв път споменаването
на вестника и броя, в който е печатан споменът на Ма
рия поп Павлова-Джагарова, намираме в статията на
Р. Стоянова от 1965 г., а за пръв път тя се използува
като довод^в спора за гроба на Левски от И. Гайда
р о в, Хр. Й он ков и Ж. П опов в с т а т и я т а им във
в. „Пулс", 18. XII. 1979 г. Гяуров си е отишъл от този
свят, без да е имал възможност да прочете отново
спомена на Мария поп Павлова във в. „Мир", за да
си припомни например, че Христо Хамбарков е чове
кът, извършил препогребванего на Левски, и да внуши
това на Анастасия Бокова, когато е писала своите по
казания пред него.
Има и още една знаменателна подробност: не само
Гяуров не е разполагал с прочетения от него през
1937 г. вестник „Мир", но въпросната публикация е
била напълно неизвестна и за анкетираната от него
Анастасия Бокова. Ако Бокова е имала подръка вест
ник „Мир" от 6. III. 1937 г., тя щеше да знае, че Лев
ски не е бил отвлечен от бесилото, а „откопан" от не
говия гроб, и не би влизала в противоречие със спо
мена на майка си. Самото обстоятелство, че тя излиза
с друга „версия", е вече достатъчно указание, че яе е
знаела (и не е била повлияна) от публикацията на
Станчев във в. „Мир". Споменаването на Христо Хам-
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барков при това положение като съучастник на Илия
Джагаров в препогребването на Левски доказва, че
нейният (на Бокова) спомен е преразказ на една дей
ствителна, макар и видоизменена в подробностите
случка.
На права бога е и подозрението към Гяуров, че
той внушава на Бокова да пише за скелет № 95, че се
намира отляво на олтара, след като е вече ясно от
изказванията на Магдалина Станчева и д-р Боев, че
анкетата е била готова преди откриването на скелета
на 30 май 1956 г. И тука следва да отбележим нещо
много важно: това е КАЗАНОТО В РАЗКАЗА НА БО
КОВА, ЧЕ ГРОБЪТ НА ЛЕВСКИ СЕ НАМИРА ВЛЯВО
ОТ
ПРЕСТОЛА.
ОТБЕЛЯЗВАНЕТО
НА
ТАЗИ
ПОДРОБНОСТ ПРЕДИ РАЗКРИВАНЕТО НА СКЕ
ЛЕТА НА 30 МАЙ Е САМО ПО СЕБЕ СИ СТОПРО
ЦЕНТОВО, И ТО НЕОСПОРИМО ДОКАЗАТЕЛСТВО
ЗА ИСТИННОСТТА НА ПОКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ
ОТ БОКОВА ПРИ АНКЕТИРАНЕТО И ОТ ПРОФ.
ГЯУРОВ.
Когато Г. Джингов задава въпроса кой от двата
намерени в олтара скелета е на Левски, ироф. Гяуров
не случайно отговаря: „Този отляво." (По това време,
31 май; скелет № 79 все още не е бил доразкопан и не
се е знаело, че е без ЧЕРЕП.) Разказвайки за своя опит
да подложи на изпитание професора, Г. Джингов
не
съобрази, че този опит представлява всъщност допъл
нително, и то блестящо доказателство за истинността
на анкетата на професор Гяуров. Абсолютно неоснова
телни са и многобройните намеци, правени по адрес на
Гяуров и от Ст. Михайлов, Джингов и Овчаров, М. Стан
чева и други, че версията му за препогребването на Лев
ски в „Св. Петка" била користна и с цел да запази
църквата от разрушаване. Самата Станчева съобщи, че
Гяуров е бил готов със своята анкета още 1952-1953 г.,
когато започват разкопките в центъра и все още не е
имало решение за събарянето на „Св. Петка", та да
има основание Гяуров да се тревожи за нейното запаз
ване. Гяуров пише и публикува статия за гроба на
Левски в сп. „Духовна култура" през 1959 г., след като
църквата е била обявена за архитектурна и историческа
забележителност, а решението за реконструкцията й —
отменено. Ако нейното запазване е причина за борбата
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на Гяуров, през 1959 г. тази борба вече не е имала
смисъл.
Проф. Гяуров е бил убеден, че Левски е препогре
бан в църквата „Св. Петка Самарджийска", и още поискрено и доблестно се е борил да защити своето убеж
дение, да запази костите и да предизвика антрополо
гическа експертиза върху тях. Това е истината.
КАКВО ОСПОРВА ПРОФ. МИХАЙЛОВ
В РАЗКАЗА НА АНАСТАСИЯ БОКОВА
Ето възраженията на проф. Михайлов срещу раз
каза на окова:
„Първото нещо, което трябва да се отбележи във
връзка с този разказ и което еднакво важи и за оста
налите сведения, събрани от Гяуров, е фактът, че всички
те произхождат от втора и трета ръка, а не от очевидци и
съвременници на събитието. Той (разказът) изглежда стъкмен, а на места дори наивен" (си. „София", кн. 3/80 г,).
Това обвинение е, разбира се, несъстоятелно. Ако
отречем всички свидетелски разкази от втора и трета
ръка в историята и особено в нашата българска исто
рия, ще остане само една стотна част от онова, което
сега четем и вярваме. Дали е от втора или първа ръка,
не може да е довод за отричането на един разказ.
С п о м е н ъ т на Анастасия Бокова изглеждал на проф.
Михайлов „наивен" и „стъкмен". „Мъчно е (пише
той) да се приеме за вярно едно такова нехайство от
страна на турската власт и същевременно една толкова
необмислена постъпка от страна на българите
(отвличане тялото иа Левски - б. м.). Истината е,
че през тази злокобна нощ, когато врагът е ликувал,
жителите на града са били потиснати от неописуем
страх и едва ли е било възможно българин да се дви
жи свободно из улиците, па дори с фес. Такова дви
жение особено немислимо е било около бесилката.
"Заптийските щикове и мускулестите юмруци на тур
ското население — пише 3. Стоянбв — не щадели ни
кого от ония, които биха се осмелили не само да се до
ближат до осъдените жертви, но и с очи да ги по
гледнат."
Казаното в разказа на Анастасия Бокова за от
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вличане тялото на Левски от бесилото не е, разбира
се, вярно; знаем от разказа на майката, че той не е
отвлечен от бесилото, а ОТ ГРОБА. Отбелягахме това
още в първото издание на тази книга, отбелязваме го
и сега, но във всичко друго този разказ е напълно убе
дителен.
На какво основание например Ст. Михайлов нари
ча отвличането на тялото на Левски — все едно дали от
гроба, или от бесилото — „необмислена постъпка“? Ми
хайлов забравя, че тези българи, за които се твърди, че
са извършили препогребването на Апостола, са: еди
ният — чизмар, другият — известен хъш, включен покъсно в четата на Ботев, доброволец от Сръбско-бъл
гарската война, награждаван с орден за храброст, с
други думи — хора, напълно способни на „необмислен
ната" постъпка, каквато е отвличането на тялото на
Левски, все едно дали от гробището, или от бесилото.
Известно е, че българи тогава (около 1873 г.), а и в
по-иово време са извършвали успешно още ио-„необмислени" постъпки и в това отношение ярък пример
е четата на Христо Ботев, която дръзна да освобож
дава народа само с помощта на 150 пушки и 50 ре
волвера — чиста лудост, погледнато през очите ва, „об
мислящите". Цялата работа е — повтарям — кой об
мисля.
Та нима отиването на Левски в Ловеч, за да спаси
комитетския архив, може да се нарече обмислена по
стъпка?
Да не би Априлското въстание да е било докрай
обмислено?
И колко още големи дела са извършени на тозн
свят тъкмо поради факта, че не са били добре обмис
лени, т. е. че са били рисковани.
Що се отнася до „неописуемия страх", от който
българите в София били така потиснати, че се изпо
крили едва ли не в миша дупка — не може да се под
държа подобно иедоказуемо по същината си обвинение
срещу българите в София, а пък и срещу българина въ
обще, само въз основа на един неуместен за случая ци-тат
от 3. Стоянов. „Неуместен", защото цитиравият от проф.
Михайлов пасаж от „Записките" на 3. Стойнев се
отнася не до случая с обесването, на Левски през 1873 г., а
за случая с четниците »а Хаджи Димитър, докарани за -
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бесене в Русчук (Русе) през лятото на 1868 г.,
когато Баба Тонка се опитвала да се приближи до
някой от докараните за бесене юнаци, за да попита каква
е съдбата на двамата й сина. „Но кого да попита? —
възкликва 3. Стоянов. — Заптийските щикове и
мускулестите юмруци на турското население не щадели
никого от ония, които биха се осмелили не само да
приближат до осъдените жертви, но и с очи да ги
погледнат."
Къде е Русе 1868, лятото, къде — София през фев
руари 1873 година!
Не казвам, че след обесването на Левски не е
имало изплашени. Но да се мисли, че страхът е бил
така „-неописуем", та да не се намерят неколцина поне посърцати да приберат останките на Апостола — е не
правдоподобно. Че софиянци не са били толкова мало
душни, говори фактът, че след разбиването на Ботевата
чета през юни 1876 г. те посрещат неколцина оцелели
от боевете бунтовници, сред които са били Илия Джагаров и братът на В. Левски — Петър Кунчев, скриват
ги и успяват да спасят живота им, рискувайки соб
ствения си живот.
Братът на Левски — Петър, заедно с един негов
другар от Сливен, на име хаджи Константин, се явя
ват една сутрин рано в хана на Спас Кафеджията.
Слугата в хана, Георги, разказал за опасните „гости"
на софийските родолюбци Янко Данчев, Иван Андреев
и Нешо Книжаря, които веднага организирали скри
ването им в черквата „Св. Петка Самарджийска". Там
Петър Кунчев и хаджи Константин били държани и
хранени две седмици, след това преместени в книжар
ницата на Нешо, а по-късно — препратени в зимника
на някоя си баба Гина. Натоварена била баба хаджи
Стоянка Цокова да им прислужва и да им приготвя/
храна, докато излязло султанското ираде за амнисти
ране на участниците в Панагюрското въстание. (Виж
„Софиянци и Ботевите четници през 1876 г.", „Софий
ски вестник", 10. VI. 1916 г., а също и преписка на ха
джи Стоянка Цокова, на която през 1897 г. Народното
събрание отнуща поборническа пенсия — НБКМ, БИЕ,
арх. ед. 28.)
\
Не един и двама, а поне десет души са взели уча
стие в спасяването само на П. Кунчев и х. Констан
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тин, макар да са знаели, че това може да им струва
свободата, а и живота. Защо да се смята за невъз
можно да са се намерили трима други през 1873 г.,
които да отвлекат тялото на Левски?
Примери на героизъм през кървавия юни 1876 г.
са отбелязани не само в София, но и в цялата страна,
какъвто е случаят в с. Скравена, Софийско. След бит
ката в Рашов дол в местността Ритлите, край с. Лютиброд, загива, цяла група от Ботевата чета начело е
Георги Апостолов. Главите им били отрязани и поне
сени към Орхание (Ботевград). На минаване през
с. Скравена турците подреждат главите пред кръчма
та на Георги Стаменов, за да ги покажат на пристиг
налия в това време орханийски каймакам Саадетин
ефенди. Моментът никак не е подходящ да се проявява
милост и грижа към зловещите останки на десетината
загинали бунтовници — съпроводящите ги башибозуци
са пияни, настървени и готови на всякакви изстъпле
ния, но въпреки това скравенци успяват да издейству
ват пред каймакама да им ги остави. Събират се то
гава десетина възрастни жени, „измиват главите, за
виват ги в домашно платно, оплакват ги майчински" и
след това ги п о г р е б в а т в черковния двор. Всяка
година след това свещениците в Скравена извършвали
религиозна служба над гроба със заровените глави, а
през 1882 г. се прави на същото място и паметник с
надпис: „Построено в 1882 г. в памет на о бозе почина
лите 10 глави от Ботевата дружина, пренесени от Рит
лите, Врачанско землище" (виж „Ботевата чета след
смъртта, на войводата", С, 1984, стр. 55-58).
Спирам се подробно на тези проявена доблест, ку
раж, защото те са доказателство, че българинът от
онова време - времето на бесилките и тъмниците еъвсем не е бил така парализиран от страх, както иска
да ни го внуши проф. Стамен Михайлов, за да оспори
възможността тялото на Левски да е било отвлечено.
Последният удар, който се опитва да нанесе проф.
Михайлов върху разказа на Бокова и на авторите, кои
то се позовават на него, е обвинението, че ИЛИЯ
ДЖАГАРОВ, ТОЗИ ДОБЪР ПАТРИОТ, Е МЪЛЧАЛ
ЦЕЛИ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕ-
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НИЕТО, КАТО САМО ПОД СЕКРЕТ Е ПОВЕРИЛ
ТАЗИ ТАЙНА НА ЖЕНА СИ, КОЯТО, НА СВОЙ
РЕД, ПРОДЪЛЖАВА ДА МЪЛЧИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
НАРЕД. Трудно обяснимо е защо това толкова важно
сведение се е превърнало в семейна тайна на Джагаровия род" — пише проф. Михайлов.
Археологът пренебрегва обстоятелството, че препогребването на Левски в олтара на църквата ,,Св. Пет
ка" е извършено в нарушение и на държавния,, и на
църковния закон, затова участниците в препогребването са мълчали, преди по-късно да разкрият своята тай
на, както се вижда например и от спомените на Петър
Димков, чийто баща е бил свещеник в църквата „Св.
Неделя":
„Той (баща ми) беше там до 1882 година — четем
в спомените на П. Димков, — когато свещеникът на
Църквата „Св. Петка Самарджийска", дето е сега пред
ЦУМ, се разболява. Свещеникът се казваше поп Кръстю, болен на легло, и му казва: Аз си заминавам, но
ше знаеш следното: аз изповядах Левски и с помощта
на двама от комитета го домъкнахме (трупа му) в
църквата. Баба Мария, и тя знаеше тази работа. Тя
беше на пост тука и ние бърже го заровихме в зида
над олтара. Към един часа през нощта го докарахме,
а към четири-пет се съмва. Гъркоманите ще ни пре
трепят, ако узнаят. Единият от комитета, не помня
как се казваше, но с чувала на гърба донесе трупа на
Левски. Това разказал поп Кръстю на баща ми. Ня
махме, казал, много време, изкопахме гроб 50-60
сантиметра и го заровихме набърже. Стана погребе
нието, затъпкахме го, скрихме всичко." (В. „Литера
турен фронт", 18. II. 1982 г., „Левски е цяла Бълга
рия".)
Никола Христов Бакърджйев — 109-годишен,
жител на София, бул. „Хр. Ботев" № 34, твърди: „По
знавах се лично с Левски, пет пъти съм го прекарвал
с лодка през Дунава... Дойдох в София през 1913 г.
Интересувах се от гроба на В. Левски, узнах, че бил
погребан в църквата „Св. Параскева Самарджийска":
(Виж Анкетата на проф. Хр. Гяуров, 31 юли 1956 г.)
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Сведения за Васил Левски, дадени от
Анна Иванова Миткова, дъщеря на Спас Иванчев Ванчев
(дългогодишен окръжен съветник в гр. София),
живущ на ул. „Григор Пърличев“ № 5
Родена съм в гр. София. Моята прабаба по май
чина линия се била родила в гр. Севлиево и е била
близка сродница на Бачо Киро... Моят дядо (по май
чина линия) Петър Величков е бил един от видните
кожухари в гр. София: бил е и помощншс-кмет на
София. От него съм слушала за обесването на Васил
Левски, а също така, ч« той бил погребан в подземието
на старата църква „Света Параскева Самарджийска".
(Виж Анкетата на проф. Гяуров, 1956 г.)
Има и други, сега събрани сведения, че препогребването на Левски в „Св. Петка Самарджийска" е би
ло през двадесетте години вече публична тайна. На
това сведение попаднах случайно през октомври 1985 г.
при едно посещение в Деканата на Геодезичния фа
култет при Висшия институт за архитектура и строи
телство. Груда специалисти от ВИАС бе натоварена
със задачата да провери истинността на скиците на
арх. Бобчев и във връзка с това на 25. X. 1985 г. един
от експертите отива в складовете да получи необхо
димия инструментариум. Като разбрал домакинът, че
ще се прави измерване в „Св. Петка Самарджийска"
във връзка със спора за гроба на Левски, разказал,
че той отдавна знае (още през 1935 г.) за този гроб.
Помолих този човек да бъде повикан в кабинета
на декана на Геодезичния факултет проф. Г. Колев и
там, пред него и секретарката му, да повтори онова,
което .знае за гроба, на Левски. Записаният на магнитофонна лента разказ на НИКОЛА ДОНЧЕВ КОЛЕВ,
пенсионер, който продължава да работи във ВИАС,
гласи:
„Преди 40-та година работех на „Л еге"... Сега
съм на седемдесет години... Там постъпих на работа,
Там имаше и ресторант „Мечата дупка", до църквичката „Света Петка", до Ц,УМ, дето е сега хотел „Бал
кан", там ходехме да се храним. Ресторантът беше го
лям... събираха се ловджии. Когато минавахме по
край „Св. Петка Самарджийска", възрастният човек,
дето ни надзираваше, винаги ни казваше: „Момчета, да
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знайте, тука е погребан Васил Левски... През една
студена зимна нощ в 12 часа е бил докаран от трима
души тука. Попът го опял и тука са го заровили, да
знайте." Кога минем, все ни казваше така. - Пък и
другите знаеха. Всички знаеха, че в „Света Петка Са
марджийска" е погребан Левски... Възрастният, дето
ни го казваше това, беше от Княжево. Имаше шейсет
години, беше за пенсия. Това беше трийсет и пета и
шеста, тогава съм работил аз там ... Целия квартал
там всички знаехме, и продавачи там имаше, и гот
вачи, и те знаеха, че Левски е в „Света П етка"..."
Подписал: НИКОЛА ДОНЧЕВ КОЛЕВ
ул. „Драган Цанков", № 2
Свидетели: Декан (и) проф. инж. Ееорги Колев
Секретар (и) К. Шопова
(Разказа предавам със съкращения. Оригиналът е у
мен — б. а.)
На 27 юли 1986 г. от 15,45 часа бе излъчено по
българската телевизия в рубриката „Памет" интервю
със ставрофорен иконом Димитър Калев, посветено на
В. Левски и неговия изповедник иконом Тодор Митов.
На въпроса на водещия интервюто: „Откога датира
(обичаят) богомолци в църквата „Св. Петка Самарджийска" да палят свещи върху каменната плоча на
пода на олтара на същата църква", иконом Д. Кзлев
отговори:
„Такава църковна практика, да се палят свещи
именно на това място в църквите — на плоча или на
стъпалата пред олтара — няма. И ако този обичай се
е запазил десетилетия наред само там (в църквата
„Св. Петка Самарджийска"), това озггачава, че тези
свещи са палени пред гроба на Апостола на свобо
дата... А и сега има хора, които свидетелствуват за
такава практика. Така протойерей Иван Таков от
с. Хераково, Софийско, когато е бил ръкоположен за све
щеник през 1926 г., е бил изпратен от Митрополията да пре
мине необходимия стаж в църквата „Св. Параскева Самар
джийска". ТОП САМ ВИЖДАЛ ЧЕСТО ДА ИДВАТ ХОРА В
ТАЗИ ЦЪРКВА И ДА ЗАСТАВАТ В СЕВЕРНАТА ЧАСТ
ПРЕД ИКОНОСТАСА И ДА ПАЛЯТ СВЕЩИ НА СОЛЕЯ,
КАТО КАЗВАЛИ, ЧЕ ТАМ Е ПОГРЕБАН ЛЕВСКИ И ЗА
НЕГО ПАЛЯТ ТЕЗИ СВЕЩИ."
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На другия дей след това предаване по теле
визията отидох в с. Хераково, Софийско, при спо
менатия протойерей ИВАН ТАКОВ, роден през 1903 г.
на 11 февруари (сега на 83 години), и го помолих да
разкаже каквото знае за паленето на свещи на пода в
олтара на църквата „Св. Петка Самарджийска". Отец
Иван потвърди, че неговият свещенически стаж в
църквата „Св. П етка Самарджийска" е започнал на
9 март 1926 г. при поп Йосиф Милушев, известен с
това, че е бил осъден на две години затвор за нане
сена на цар Фердинанд обида. Докато стажувал в
църквата, младият стажант-свещеник забелязал, че
идват хора и палят свещ и,на пода на олтара. Попитал
защо правят така, а поп Йосиф му обяснил, че там е
гробът на Васил Левски.
Точното изказване на отец Иван (записано на
магнитофонна лента) гласи: „ДЯДО ЙОСИФ, МИЛУ
ШЕВ МИ КАЗА: „ТУКА Е, ВИКА, ПОЕРЕБАН ЛЕВ
СКИ." И (затова) идваха хора... Всеки ден! На съ
щото място се кланяха и палеха свещи. На самите вра
ти на олтара. На камъка. Постоянно го правеха.
Ераждани бяха повечето, но имаше и селяни. ИДВА
ХА ЗА ПОКЛОНЕНИЕ НА ЕРОБА НА ЛЕВСКИ.
Отец Йосиф Милушев казваше, че има още два гроба
там, но двата гроба са на други, на владици, но не
в олтара, а в храма."
(Извлечение от магнитофонния запис, направен
на 28. VII. 1986 г. в с. Хераково, в къщата на о. Иван
Таков, в 17,00 ч вечерта.
За паленето на свещи на пода в олтара, а и отвън
на олтара, на църквата „Св. Петка", говори на „кръг
лата маса" във в. „Работническо дело" и реставра
торът на същата, н. с. арх. Никола Мушанов. (Виж
Стенограмата от 10. II. 1981 г.)
Ако на тези показания би могло да се възразя,
че са дадени по време на спора за гроба на Левски,
а може би са и предизвикани от тоя спор, има едно
ПИСМЕНО СВЕДЕНИЕ ОТ 1973 ГОД., КОЕТО Е
ВЪН ОТ ПОДОБНО ПОДОЗРЕНИЕ. Става дума за
статията на Еригор Марков, научен сътрудник при
Етнографския институт и музей при БАН, озаглавен»
„Левски в народната памет", обнародвана в сп. „Со
фия", кн. 4/1973 год.
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„В Курило посетихме ГОЦЕ РАНКОВ ПЕТРОВ
(71 г.), който още като дете е слушал да разказва
дядо му, че Левски е идвал и са събирали пари, но.
кой е бил касиер на организацията, не се знае .... Го
лям интерес събуди съобщението на Гоце Райков, че
тялото на Левски е опято тайно от поп Кръстю, ро
ден в с. Курило. Гоце Ранков е племенник на поп
Кръстю. (Забележка: дядото на Гоце — дядо Никола
Стоилов, е брат на поп Кръстю Стоилов.)
Според това, което е разказано на Гоце от баща
му и дядо му, след обесването на Левски група бъл
гари, преоблечени като турци, идват с бъклици вино
при турската стража, която пазела тялото. Вземат тя
лото на Левски и го заменят с трупа на друг починал
софиянец. Опяват го набързо в черквата „Св. Параске
ва" и после го погребват."
Виждаме и в този разказ някои късни добавки,
като например, че тялото на Левски е сменено с трупа
на друг починал софиянед и пр., но по основното той
е категоричен: ТЯЛОТО НА ЛЕВСКИ Е БИЛО ОПЯ
ТО ОТ ПОП КРЪСТЮ СТОИЛОВ И ПОГРЕБАНО
В „СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА", След всички
тези свидетелства, събрани от различни хора в раз
лично време и обстоятелства, не може да има съмнение,
че ПРЕПОГРЕБВАНЕТО НА ЛЕВСКИ В,„,СВЕТА
ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА" Е БИЛО НАИСТИНА ОТ
ДВАЙСЕТТЕ ГОДИНИ НАСАМ ПУБЛИЧНА ТАЙНА.
Това означава, че неколцината мъже, извършили
препогребването на Левски, не са мълчали. А сега да
се върнем на разказа на Анастасия Бокова. Писах и
в първото издание на книгата ми (стр. 117), повтарям
и сега: можем да минем без този разказ при доказване
препогребването на В. Левски в църквата „Св. Петка",
след като имаме блестящо потвърдения спомен на
майката и ако отделихме време за неговото обсъждане,
то е, за да не се помисли, че избягваме слабите места в
спора, и, второ: за да докажем че разказаното от
Бокова е напълно възможно, все едно колко е то
затлачено от неизбежните за подобни драматични
случки художествени напластявания. Народът винаги
проявява склонност към драматизиране на трагични
събития, на героични образи и случки. Така се .създават
песните около Момчил юнак и Крали Марко, легендите
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за Вълчан войвода и поп Мартин, и се зараждат
фантастичните слухове, че Филии Тотю имал криле,
Ангел войвода — опашка, а Петко войвода „куршум
не го фащал". Та нима тези „домислицн" и красиви лъжи
в биографията на тия хора са основание изобщо да
отречем тяхното съществуване: и подвизи? Освен това
разказът на Анастасия Бокова, както видяхме, е
отлично потвърден от факта, че в направената от проф.
Гяуров преди откриването на скелетите в олтара
анкета тя е фиксирала гроба на Левски „отляво на
престола"
Дълго време проф. Михайлов (както в публика
цията от 1961 год., така и във втората, от 1980 г.)
старателно избягва да споменава разказа на Мария
поп Павлова-Джагарова, напада само разказа на
дъщерята (Бокова). Не е трудно да се досетим: него
вото предпочитание към разказа на дъщерята се дъл
жи на факта, че разказът на майката е необорим, защото се е и сбъднал. Подир статията на Г. Тахов
обаче във а. „Пулс" от 21. I. 1980 г., в която Ст. Ми
хайлов е упрекнат, че премълчава разказа на Мария
Павлова, археологът прави едно изявление, което за
служава да се помести в някой учебник като пример
за антилогика. Това изявление гласи:
„Ако между това, което съобщава майката през
1937 г. на Никола Станчев, автора на статията във
в. „Мир", и онова, което разказва на проф. Хр. Гяу
ров към 1956 г. дъщерята Анастасия Бокова, има не
съответствия и дори противоречия, с това само се до
казва, че ние имаме пълно основание да се съмняваме
в достоверността и на двата разказа, въпреки претен
цията на разказвачите, че предават вярно чутото ет
техния съпруг и баща Илия Джагаров."
Че противоречие има — това е ясно, но то се от
нася до подробностите, ала не и до основното - по
гребването на Левски в църквата „Св. Петка", в което
и двата разказа са напълно еднакви. Даже да не бяха
еднакви, може ли заради художествените гарнитури
на по-късния разказ — на дъщерята Анастасия Бокова
(от 1956 г ), да анулираме разказа на майката от
1936 година — с обратна сила? Това би било абсо
лютен произвол.
Съществуват и други съвпадения, който ни уверяват
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в. казаното от Мария поп Павлова, Оказа се, че
Христо Хамбарков не е измислено лице; той е бил
наистина клисар на църквата „Св. Петка", съеед на
свещеник Павел Димитров (поп Павел), бащата на
Мария поп Павлова. Поп Кръстю, за когото се говори
в спомените на Анастасия Бокова и на Петър Димков,
през 1863 г. е бил свещеник в църквата „Св. Петка"
(пълното му име е свещ. Кръстю Стоилов):. Оказа се
при анкетата на Гяуров, че и Хамбарков, и свещ.
Кръстю Стоилов имат в София живи наследници.
Синът на Христо Хамбарков разказва пред проф.
Гяуров за баща, си: „Роден съм в гр. София. Сега еъм на
82 години. Баща ми Христо Коцев Хамбарков беше
п|апукчия. И той е бил роден в гр. София, от родители
софиянци-кореняци. Имаше първоначално къща на уд.
„Борис I" и ъгъла на ул. „Ал. Стамболийски". След
регулацията на гр. София си направи къща на ул.
„Средна гора" № 57, при кръчмата „Сив кон". През
време на бомбардировките иа гр. София падна бомба
върху къщата и я разруши. В тази къща жн-веех и аз;
бях затрупан при падането на бомбата, а сестра ми бе
убита.
Като е работил своя занаят, бащ а ми е ходел
нощно време в църквата „Св. Архангел" (намираща
се близо до църквата „Св. Неделя"), за да прави свещи
за църквата. В църквата „Св. Архангел" е ходел и
Васил Левски, дяконът, както го наричаше баща ми. С
Васил; Левски баща ми ее е познавал добре..." (нроф.
Хр> Гяуров, „Гробът на В. Левски", си. „Духовна
култура", кв. 2 от 1969 г.).
А, ето какво пише проф. Гяуро» за свещ. Кръстю
Стоилов:
„Сведения за времето през турското робство, когато
Кръстю Стоилов е бил свещеник, намерихме в книгата
на проф. Петър Дииеков „София през XIX век до
освобождението на България", София, 1937 г. на стр.
289 той дава сведения за следната книга, „На-ручна
свещеническа^книга. Превели и издали: „Зн-цовий П.
Петров и Йордан С Наумов. В Белград. В
Печатницата на Н. Стефанович и съдр. 1874 т." Между
имената на спомоществователите на тази книга,,
посочена от проф. П. Дииеков, стои и името на
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..поп Кръетю'" - стр. 289. Оттук с голяма сигурност може
да се заключи, че той е бил свещеник и по-рано, именно
през 1873 г., когато Васил Левски е бил обесен "
След всички тези свидетелства човекът, за ко
гото с най-голяма сигурност може да се твърди, че е
участвувал в погребването на Васил Левски, е на първо
място софийският папукчия и чизмар ХРИСТО
ХАМБАРКОВ (ХАМБАРОВ), клисар на църквата „Св.
Петка Самарджийска".
Мария Павлова споменава само неговото име, но
очевидно препогребването на Апостола не е могло да
бъде извършено без знанието, съгласието и съдействие
то на свещеника при църквата Кръетю Стоилов. (Пе
тър Димков споменава още, че „баба Мария пазела
отвън, докато заравяли тялото на Левски в зида зад
олтара", което ни обяснява откъде другаде може да
е знаела тя, освен от баща си поп Павел и мъжа си
Илия Джагаров, за препогребването на Левски.)
Дъщерята на Мария Павлова — АНАСТАСИЯ
БОКОВА, твърди, че помощникът на Христо Хамбарков в препогребването на Левски е баща й Илия Ла
заров Джагаров. Интересно, че самата Мария, съпру
гата му, не споменава за това.
Според в. „Ю нак", където е поместена (в бр. 39
и 40 от 13. XII. 1899 г.) биографията на поборника
Илия Джагаров, той е роден на 13 април 1843 г.; а
през 1862 г., вече 19-годишен младеж, "забягва в Пле
вен. Оттам — след едно сбиване търси убежище във
Влашко, през 1868 г. насмалко да постъпи В четата
на Хаджи Димитър, но се разболява. През 1870 г.
отива в Букурещ, престоява там до 1872 г. и зами
нава за гр. Фокшан (М олдавия). През пролетта на
1876 г. отново се връща в Букурещ и преминава в
България заедно с четата на Ботев (17 май 1876 г.).
Приведохме тези данни, защото, ако им се дове
рим, ще излезе, че от 1862 до 1876 г. юни Джагаров
не се е връщал в България, но се оказва, че не е така,
ако се съди по факта, че най-големият еин на Джагаров
от брака му с Мария поп Павлова, Трайко, е роден- на
9 декември 1877 г. (кръщелното свидетелство се пази у
дъщеря му Ана Илиева-Апостолова, ул. „Вл. Поптомов"
№ 23, София). Преди Трайко, Мария и Илия Джагарови са имали две други починали наскоро след раж
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дането им деца, затова и кръстили третото Трайко, за да
се задържи. Това е доказателство, че между 1862 и 1876 г.
Джагаров се е връщал в София, женил се е, имал е и
деца от Мария, така че напълно е възможно да си е бил в
София и през февруари 1873 г. и да е участвувал в
препогребването на Левски заедно с Христо Хамбарков.
Синът на Христо Хамбарков — Панайот Христов Коцев
— е роден през 1874 г. От това може да се направи
изводът, че бащата Хамбарков през 1873 г. е бил вече
задомен, млад и в силата си мъж. Обстоятелството, че В.
Левски, „когато е бивал в София, е ходил няколко пъти
в църквата „Св. Архангел" и даже спал в църковната
килия", където Хамбарков приготовлявал свещи, се уста
новява и в разказа на софийския гражданин Станислав
Манолов Лазаров, син на известния даскал Манол, на
когото има наречена улица в София. (Виж Анкетата на
проф. Гяуров, 1956 г.), вероятният съучастник на
Христо Х амбарков е ИЛИЯ ЛАЗАРОВ ДЖАГАРОВ.
Подир разпръскването на Ботевата чета през май 1876 г. той
успява да се добере до родното си село, сваля четнишката
униформа и се прибира у дома си, но го забелязва не
гов съселянин и го предава на софийските власти. До
вечерта Илия е арестуван, ала бил освободен при
последвалата амнистия. Награден с орден за храброст
по време на Сръбско-българската война през 1885 г., в
която участвува като доброволец. Имал е поборническа
пенсия, работел като разсилен в съда и поддържал даром
канцеларията на Поборническото дружество в София. Бил в
настоятелството на църквата „Св. Петка Самарджийска",
починал през 1902 г.
Двамата с Христо Хамбарков,
изглежда, са се сменяли при носенето на чувала с тялото
на Апостола. Вижда се от показанията на Александра
Харитонова пред проф. Гяуров, че те са се отбили в
къщата на някаква баба до църквата „Св. София" да
починат, а още по-вероятно — да съблекат и измият,
според обичая, тялото на обесения. (Виж Анкетата на
проф. Гяуров от 1956 г.)
Главно действуващо лице, в „операцията" по пре
погребването на Левски е свещеник Стоилов. Той е роден
през 1853 г., починал през 1910 г. на 57 години.
15. Н . Х а й т о в , т . II I
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(Паметникът му и досега е запазен в Софийските
централни гробища.) Син е на Стоил Н. Кръстев, кожухар; майка му Спаса е трета дъщеря на княз Иван
Кулин, славния ръководител на Белоградчишкото въ
стание. Като млад Кръстю чиракувал в занаята паиукчийство, провъзгласен бил за майстор, но по-късно,
поради проявеното от него ученолюбие, еснафът го из
праща да учи в Духовната семинария - Кюстендил.
След ръкополагането се установява като втори све
щеник в църквата „Св. Петка Самарджийска".
Кръстю Христов Костов, внук на свещ. Кръстю
Стоилов, е чувал от майка си, Райна поп Кръстева, че
дядо му е участвувал през 1873 г. в погребването на
В. Левски. (Виж Биографични бележки за свещ. Кръ
стю Стоилов от неговия внук Кръстю Костов., София,
ул. „Р. Жинзифов" № 28.)
През октомври 1985 г. отправих писмено запитване
до софийската граж данка Адриана Х ристова Н а
чева, внучка на свещ. Кръстю Стоилов — вярно ли е
това, и тя ми отговори следното:
„Да! М оята братовчедка, също внучка на поп
Кръстю и дъщеря на поп Димитър Андреев, ми разл
казваше, че имало някакъв Требник от времето на
нашия дядо, на който, на бялото поле отгоре, като
приписка било написано:
„ДНЕС ИЗВЪРШИХ ЕДНО ВЕЛИКО ДЕЛО
ЗА БЪЛЕАРИЯ"
Този Требник никога не съм виждала. Предпо
лагам, че е бил в църквата „Св. Петка Самарджий
ска". Възможно е бащата на моята братовчедка (поп
Димитър Андреев) да е попаднал на тази приписка и
да е споделил с дъщеря си."
11. III. 1986 г.

(и) Адриана Христова Начева
София, ул. „Раковски" № 163
Две думи за МАРИЯ ПОП ПАВЛОВА-ДЖАГАРОВА, съпругата на Илия Лазаров. Тя е дъщеря на
главния свещеник при църквата „Св. Спас" — поп Па
вел Димитров (поп Павле), чието име намираме сред
спомоществователите на ..Научна свещеническа книга“,
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издадена 1874 г., редом с името на поп Кръстю Стои
лов. Той е бил човек с възрожденски дух, един от вер
ните съмишленици на В. Левски. Екзекутиран е от
турските власти в София малко преди влизането в
града на руските освободителни войски. Мария, дъщеря
му, е родена през 1850 г. и свършва земния си път на 12.
II. 1936 г. на 86 години. Преди смъртта си успява да
разкаже на Н. Станчев историята с погребването на
Апостола и така документира за поколението едно много
значително и знаменателно в нашата история събитие.
Ако не беше този разказ, нямаше да имаме най-яркото
свидетелство, че Левски е бил погребан в олтара на
църквата „Св. Петка Самарджийска".

ЗАЩО Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ НА
ЦЪРКОВНИЯ КАНОН ПОГРЕЕЕНИЕ В ОЛТАР?
Въпросът е зададен от Д. Овчаров на. обсъждането
в БАН (Стенограма, т. I, стр. 217). Овчаров допълни
своето питане с разяснение, че ако се е налагало Левски
да бъде непременно препогребая в църквата, това е могло
да бъде извършено в наоса, т. е. в същинската й част.
Питането на Д. Овчаров беше подкрепено, разбира се, от
Ст. Михайлов, който каза, че „подобно нещо (по
гребение в олтар) няма никъде: Ни патриарси, ни царе и
боляри - НИКОЙ НЕ Е ПОЕРЕБВАН В ОЛТАР" (т. I, стр.
10). Ще отговорим и яа двамата археолози, че те прост»
не са осведомени. Погребението на Левски в олтара
съвсем не е „безпрецедентно". Обезглавеноте тяло на
падналия в бой с османците през 1476 г. влашки княз
ВЛАД ЦЕПЕШ, наричан още ДРАКУЛА, е било също
погребано в олтар. Това е олтарът на църквата в манас
тира край гр. Снагов, разположен на около 20 км северно от
Букурещ. „С МОТОРНА ЛОДКА МОЖЕТЕ ДА ДОСТИЕНЕТЕ ДО ЕДНО ОСТРОВЧЕ С МАНАСТИР, КЪДЕТО МОНАСИТЕ ДОКАРАЛИ ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ
НА ЦЕПЕШ ТУК ТЕ БЙЛЙ ПОЕРЕБАНИ ПОД ТЕЖКА
КАМЕННА ПЛОЧА В ЗЕМЯТА, НЕПОСРЕДСТВЕНО
ПОД ОЛТАРА" — четем в „Митовете за Дракула",
статия, поместена в пражкото списание „А-2 - магазин"
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препечатана в сп. „Паралели" от 5. III. 1986 г. Ще
припомним, че църквата на островното манастирче
край Снагов е също източноправославна.
Левски е имал едно преимущество над Влад Дракула: освен че е загинал за свободата на своя народ,
той е бил и духовно лице — йеродякон, и като такъв,
според християнската църковна традиция, е трябвало
да бъде погребан не в обикновените, мирските гро
бища, а във или около църква, даже да не е бил Лев
ски. Във или около църквата той обаче не е могъл да
бъде погребан (отговарям с това на въпроса на Д. Ов
чаров), защото по същото време — 1873 г., е действу
вал османският наказателен закон от 1868 год., за
който вече стана дума и който е забранявал погребе
ния вън от определените гробища. Ето какво четем по
този повод в Спомените на поборника Д. Пенев:
„През времето на Митхад паша (около 1870 г.)
дойдоха инженери да прекарат регулация в София.
Тогава излезе заповед, с която се забраняваше ПО
ГРЕБВАНЕТО НА МЪРТЪВЦИТЕ В ЧЕРКОВНИТЕ
ДВОРОВЕ И СЕ ОПРЕДЕЛИ ВЪН ОТ ГРАДА МЯ
СТО ЗА ГРОБИЩА. За тази цел кокона Марица Кирташова подари собствения си бостан, мястото, където
е сега „Окръжната палата, между улиците „Хр. Бо
тев", „Позитано" и „Владайска", за гробища — до
новите тогава еврейски гробища" (Д. Пенев, Спомени,
София, 1937 г„ стр, 51).
Ето и още един документ в същия смисъл:
„Година 1873. Известно да бъде кога се успокои
(почина) нашият брат дядо Цвятко даскала в същия
тоя месец, във втория ден на Сретение господне, та
го погребахме ПРЕЗ ОНАЯ НОЩ И БЕЗ ПОПОВЕ,
И БЕЗ ОПЕЛО, ЗАРАДИ НЕДАВАНЕТО ДА СЕ ЗА
КОПАВАТ В ЧЕРКВАТА, ТА ЗАТОВА ГО ПОГРЕ
БАХМЕ И НЕОПЛАКАН, И НЕОПЯТ, то можели
после да са го опели. И това не беше ставало до днес."
(Приписка върху Миней за април от Етрополе, пуб
ликувана от П. Мутафчиев в статията „Из нашите
старопланински манастири", С, 1973, стр. 318.)
Има нещо сходно и в случая с Левски: като ек
зекутиран, чието тяло не е било поискано от местната
религиозна община, той е трябвало да бъде заровен
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в Позорните гробища. Преместването и препогребването му на друго място е било забранено от закона и
следователно то е трябвало да бъде извършено не
само тайно, но и на тайно място. Ако беше препогре
бан при олтарната апсида на църквата „Св. Петка" —
отвън, в двора на същата или в наоса, — места пуб
лични и достъпни за много хора, тайната на препогребването не е могла да бъде опазена и скоро това
би станало достояние на турските власти, заедно със
съответните рискове за погребвачите. Имало е само
един изход: да се извърши погребението на Апостола
в олтара, където са имали достъп „САМО СВЕЩЕ
НИЦИТЕ И НИКОИ ДРУЕ ОСВЕН ЦАРЯ", както
гласи едно постановление на Шести вселенски събор
:(виж „Правилата на Св. православна църква", С„ 1913,
стр. 295).
Има и друго погребение в олтар, също в
София, в руската църква „Св. Николай", където под
престола, в нарочна крипта, са положени тленните
останки на епископ Серафим.
Към П аметната бележка на ръководството на
АИМ от 6 юни 1986 г. авторите са приложили една
«„Историческа справка за църковния олтар и погребе
нията", която, макар и неподписана, съдържа някои
твърдения, които заслужават внимание. Там е казано,
първо, че в олтар „НЕ СА МОЕЛИ ДА БЪДАТ ИЗ
ВЪРШ ВАНИ ПОГРЕБЕНИЯ" (стр. 10). Казано е
още в същата справка, че съгласно един пасаж от Апо
калипсиса на Йоан (6, 9) приема се, че „ТАМ (В
ОЛТАРА) СЕ НАМИРАТ ДУШИТЕ НА МЪЧЕНИ
ЦИТЕ". Във връзка с това е, според справката, и ре
шението на Седмия вселенски събор в Никея през
787 г., в което се казва, „че и занапред в духа на
древните традиции, когато се освещават храмове, трябва
да бъдат поставяни в тях мощи на мъченици, с
обичайната молитва (Правило 7)." „От казаното се
вижда — четем по-нататък в справката, — че ако се
намерят под църковен олтар някакви кости, ТО ТОВА
МОГАТ ДА БЪДАТ САМО КОСТИ НА КАНОНИ
ЗИРАН СВЕТЕЦ."
Интересно какво би казал анонимният автор на
този коментар за погребването на княз Влад Цепеш
Дракула в олтара на островната църква край Сна229

гов, след като е известно, че въпросното погребение
е извършено, без Дракула да е бил канонизиран за
светец ни тогава, ни после.
Същото изключение е било направено и с обесе
ния Апостол на свободата — Левски. С него просто е
било постъпено като със светец, без да е бил кано
низиран. Канонът е бил нарушен, но питам ръковод
ството на АИМ и тълковяика специалист, който им е
съставил историческата справка: има ли канон да не
е бил нарушаван? Каноническо нарушение е и слу
чаят със свети Георги Софийски — 18-годишен мла
деж, който в 1515 г. е бил жив изгорен поради отказа
му да се потурчи. Още през следващата нощ софиянци
прибират овъглените кости на изгорения Георги и по
стъпват с тях като с кости на светец, преди същият
да е к а н^о и и з и р а и . (Виж „София през турско"
от проф. Йордан Иванов, Юбилейна книга на гр. Со
фия 1878-1928 г.)
Героичните скравенци умиха, оплакаха и погреба
ха главите на Ботевите четници не в мирските гроби
ща, където им е било мястото, а в църквата.
Когато на обсъж дането в БАН Д. Овчаров з а 
даде въпроса защо е извършено „безпрецедентно на
рушение на църковния канон" (погребването на Лев
ски в олтара), проф. инж. Георги Колев му отговори,
че Левски е безпрецедентен случай в нашата история
и затова му е отредено безпрецедентно погребение.
Един от най-често повтаряните от проф. М ихай
лов доводи против възможността скелет № 95 да е
на Левски е, че ако това погребение е действително
свързано с Апостола, гробната яма е щяла да бъде
изкопана на свободното място в олтара, вместо да се
разбива апсидната основа. Почти винаги тези негови
доводи завършват е въпроса:
ЗАЩО Е ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ РАЗБИВАН
ЗИДЪТ НА Ц,ЪРКВАТА, КОГАТО Е ИМАЛО
ДОСТАТЪЧНО МЯСТО ЗА ПРЕПОГРЕБВАНЕТО
ДАЖЕ НА ТРИМЕТРОВ ВЕЛИКАН?
Да сме наясно: погребвачите на Левски: Хамбаркоа, (вероятно) Джагаров и (с пълна сигурност) свещ.
Кръстю Стоилов, не са били нито слепи, за да не ви
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дят, нито малоумни, за да не могат да направят про
стата сметка, че покойник с ръста на Левски не може
да се побере в гробна яма от един метър. Не са могли
да не съобразят, че има достатъчно свободно място
към иконостаса, и ако те не са се възползували от
тази очевидно благоприятна възможност, това озна
ч ава само едно, че НЕ СА И СКА ЛИ , ЧЕ Т Я Х 
НАТА Ц,ЕЛ Е БИЛА ДА П РО Д Ъ Л Ж А Т Г Р О Б 
НАТА ЯМА С ДУПКА В ЗИДА, ЗА ДА ВМЪКНАТ
ЧАСТ ОТ МЪРТВОТО ТЯЛО НА МЪЧЕНИКА ДЯКОН
ЛЕВСКИ В ГРАДЕЖА НА ОЛТАРНАТА ОСНОВА. Те
не са постъпили с Левски като с обикновен покойник, а
повтарям — като с мъченик, и с тялото му — като със
свети мощи.
Този начин на погребване — отчасти в основите
ща олтара — вероятно е съвпаднал и с едно друго, раз
бира се, много по-второстепенно съображение: да не
попада гробът под пътеката, по която са минавали
свещениците от северната олтарна порта към светия
престол. На археолозите може да изглежда несерио
зен този довод, но това с нищо не намалява значе
нието на една стародавна религиозна битова тради
ция, която забранява гробовете да се газят и прекрач
ват. Така положен — изтеглен към апсидната основа
н плътно прилепен до светия престол, под козирката
на широката каменна плоча, наречена „олтарна тра
пеза", — гробът на Левски е попаднал в една защитена
от преминаване зона. Такова е било може би едва от
съображенията, подсилващи желанието на погребвани
те да „вградят" част от тялото на Дякона Левски в
ОЛТАРНАТА ОСНОВА. За нас това са суеверия, на по
добно възражение съвсем не е причина да забравим, че
тия суеверия са определяли и мисленето» и поведенлето
на хората, които са вярвали и понякога умирали на
кладите заради тях. Левски е бил препогребан не от
археолози или писатели, а от родолюбец свещеник,
който е имал пълното съзнание, че постъпва в съгла
сне както с един основен постулат във вярата, така и
със своя дълг към паметта на един от най-великите
българи.
Някои от археолозите изтъкнаха колко трудна опе
рация било да се кърти нощно време каменният зид
на апсидната основа с кирка и да се прави „излишен"
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шум. Но работата е много по-проста: подобна опера
ция е могла да бъде извършена с тесла, дори с един подълъг цигански пирон. Според всички извършени
върху зида наблюдения, в най-долната си част той не
е бил свързан е хоросан, а Михайлов твърди на едно
място, че е бил граден с кал. (Виж сб. „София древна
и млада", стр. 81.)
Знаем още, че апсидната основа лежи върху дър
вени пилоти, стърчащи около 15 см, с вградени помежду
им дребни камъни. Останалите след изгниването на
пилотите дупки са улеснявали продълбаването на по
гребалната ниша.
Със спомена на Мария поп П авлова се е зани
мала, макар и мимоходом, и оглавяваната от акад.
Косев комисия, и все така мимоходом го е отрекла
като „неправдоподобен", поради обстоятелството, че
„всички тези хора, непосредствено след Освобожде
нието, когато се предприема и широко разгласява на
мерението за построяване на паметник на Левски и
за поставяне костите в основите му, СА МЪЛЧАЛИ,
НЕ СА ПОЖЕЛАЛИ ДА СЪОБЩЯТ КЪДЕ Е ЕРОБЪТ НА ЛЕВСКИ" (Протокол на Комисията, стр. 7).
И да е било известно на свещ. Кръстю Стоилов,
че се търсят костите на Левски, той не е могъл да
не пресметне очевидния за него риск да се подложи
на отговорността от извършеното каноническо наруше
ние, каквото е погребването в олтар. Не е бил никак
сигурен, че ако се разкрие, висшите църковни власти
ще изпаднат в умиление от този факт. Напротив —
рискувал е да бъде низвергнат.
Ние си мислим сега, че няма по-голяма чест за
костите на Левски от тази да бъдат положени в осно
вите на неговия паметник. Но дали тъй е разсъжда
вал и свещ. Стоилов? За него не е могло да има попочетно и желано място за тленните останки на един
покойник от светия църковен олтар. И от тази гледна
точка, за себе си, е имал допълнителни основания да
не нарушава техния „вечен" покой, като ги предостави
за полагане под един светски паметник.
Нямам данни, но вярвам, че и софийското свеще
ничество е знаело цялата работа около гроба на Левски,
но и то по тези съображения е предпочело да замълчи.
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Когато се е докосвала до тези въпроси, Комисията
е вървяла в изводите си без съобразяване е об
стоятелствата, времето и манталитета на хората, из
вършили препогребването на Апостола. Във всичките
си съждения тя е изхождала от презумпцията, че тези
хора ще мислят като професионални историци, което е
грешка.
Сам по себе си споменът на Мария поп Павлова мо
же да бъде подлаган на всякакви съмнения. Сам по се
бе си — изолиран от спомена — може да бъде оспорван
и скелет № 95 — дали е, или не е на Левски; дали е пре
ди, или след строежа на църквата, но съвпадението
между „предсказаното" в спомена с резултата от раз
копките представлява един ТРЕТИ ФАКТ, който не
може да бъде обяснен по никакъв друг начин, освен че
Мария поп Павлова е знаела за препогребването на
Левски с пълна сигурност.
Допълнително указание, че Мария поп Павлова е
казала истината.
се съдържа в самата публикация, където ясно е ка
зано, че Левски е препогребан в ОЛТАРА НА ЦЪРК
ВАТА „СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИИСКА". Ако чо
век реши да излъже, той ще избере най-правдоподобната от всички възможности, а кой е най-правдоподобният вариант, когато става дума за едно препогребване в църква? Н ай-правдоподобно е да се твърди, .
че погребението е извършено „в църквата" или „вън
от църквата" - в двора, в притвора, защото това са
именно местата, използувани за т. нар. „почетни"
църковни погребения. Всички сме наясно (както и
Ст. Михайлов го заявява), че в олтар не се погребва,
все едно дали си цар или владика, и че няма досега
открито погребение в олтар. Още по-наясно е била по
този въпрос дъщерята на един от най-известните то
гавашни софийски свещеници. И ако е искала да из
лъже, НИКОЕА НЕ БИ ПОСОЧИЛА ОЛТАРА, ЗА
ЩОТО ТОВА Е НАЙ-НЕПРАВДОПОДОБНИЯТ ОТ
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ ЗА ЕДНО ПОЕРЕБЕНИЕ В ЦЪРКВА. Самото обстоятелство, че тя
определя без колебание точното място на гроба, е вече,
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сигурно указание, че Мария поп Павлова е била от
лично осведомена.
Не е никак изключено на нейния спомен да не е
било обърнато внимание именно поради очевидната
му неправдоподобност. Освен това каква изгода ще
има 86-годяшната старица да лъже, когато е бяла с
единия крак в гроба, и да се обременява с един г р я х
пред бога и пред хората — нека не забравяме, че е
била религиозна, а за религиозните хора лъжата е
грях. Не бихме могли да предположим и лична корист — тя не споменава мъжа си, Илия Джагаров,
като участник в препогребването. на Левски, че да
очаква след това поборническа пенсия (пенсия вече е
имала).
ОЩЕ ЕДНО ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО
РАЗКАЗА НА МАРИЯ ПОП ПАВЛОВА
На обсъждането на книгата ми в С редновеков
ната секция при АИМ акад. Косев каза:
„А тая версия за откопаването на костите от този
клисар (Еъската), това е просто НЕВЕРОЯТНА РА
БОТА ... Представете си сега зимно време, февруари
месец, след като Левски е погребан, земята замръз
нала. Там наблизо е турската казарма и този клисар
ще ходи да откопае един тон пръст, да вади костите,
ще ги нарами в един чувал, ще ги носи, ще мине край
конака на бейлербега, който се охранява и на сто-тйнадвеста метра ще копае отново пак един гроб на не
зяам колко дълбочина." (Стенограма, стр. 119.)
На всичко това може да се възрази, че земята е
била разровена (ако е била замръзнала) още при за
равянето на Левски. Двама мъже с мотики са могли
да преровят тази пръст за не повече от 15 минути, и
то без особени усилия, все едно колко е била — дали
един тон, или тон и половина. Освен това те не са
вадили „кости", за да ги събират една,по една, а цял,
и то вкочанен човешки труп. Друг е въпросът дали
са го пренесли в чувал, или завит в черга; на гръб
или са го метнали в някоя каручка и са го затрупали
със слама или сено. И защо си мисли акад. Косев, че
те непременно са минали покрай конака на бейлер
бега, т. е. на софийския мютесариф, а не по някоя от
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многобройните други, по-далечни улици, които водят,
и то много по-пряко, от Позорните гробища до църк
вата „Св. Петка"? От църквата „Св. София", малко
по на изток, имало уличка, по която се е излизало
направо на сегашния бул. „Дондуков"; по нея е можело по-бързо да се стигне до църквата „Св. Петка
Самарджийска".
Що се отнася до копането на гроба, това е могло
да бъде извършено напълно безшумно с помощта на
една мотика, като се има предвид ровката черноземна
пръст под олтара и че тоя олтар се е намирал на цели
три метра в земята.
Все във връзка с презаравяяето на трупа на Лев
ски е и изказването на археолога Станилов на 14. IX,
1985 г. за положението на „ръцете" на скелет № 95.
В желанието си сам да провери този въпрос той оти
шъл в Медицинската академия и попитал един доцент
може ли да се свали този труп (трупът на Левски)!
с вързани ръце или отзад, или отпред — няма зна
чение, след това да се постави в гроба с едната ръка
„на корема", другата — „на гърдите", както е при
скелет № 95. Доцентът отговорил, че това може в
два случая: първо, ако няколко часа трупът се вари
в гореща вода „за да могат да се свият ставите" и,
второ, „ако с брадва се прережат сухожилията и ръ
цете счупят." (Стенограма, стр. 89.)
Аз пък ще кажа на Станилов, че същ ествува и
една трета възможност да се свият ръцете на един
вкочанен с прави ръце мъртвец, без тялото да се вари,
ръката му да се сече с брадва или троши с чук —
достатъчно е само да се налегне с необходимата сила.
За тази възможност Станилов е могъл да научи, без
да ходи до Медицинска академия, от учебника по
съдебна медицина за II курс, където на стр. 315
.четем, че за „свиването на вкочанял крак от трупа г
необходима тежест до 100 килограма" — натиск, който
са могли да упражнят върху ръцете както Хамбарков,
така и Джагаров, или едновременно и двамата.
Съществува и друга възможност: РЪЦЕТЕ НА
ЛЕВСКИ ДА СА БИЛИ СКРЪСТЕНИ ПО ВРЕМЕ
НА ЗАРАВЯНЕТО МУ В ПОЗОРНОТО ЕРОБИЩЕ
ОТ ДВАМАТА ХРИСТИЯНИ КАЦАРИ ОЩЕ П РЕ
ДИ ВКОЧАНЯВАНЕТО НА ТРУПА. Трупното вкоча-
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нясване на скелетната мускулатура започва „след око
ло 2 до 4 часа" подир смъртта, „в продължение на
6 до 8 часа обхваща всички мускули и фиксира позата
на трупа". (Виж „Съдебна медицина", С., 1984 г., стр.
315.) Това означава, че обесеният около 7,00 ч Лев
ски е започнал да се вкочанява между 9,00 и 11,00 ч,
а процесът е завършил (е фиксиране позата на трупа)
между 15,00 и 19,00 ч вечерта. Левски е бил свален
от бесилото, както е известно, „по обяд", около 12-13
часа, и веднага след това погребан. Така че двамата
кацари са могли спокойно да скръстят ръцете му по
християнски.
Изобщо, съществуват не едно, а няколко възмож
ни обяснения за скръстените ръце, независимо от това
в какво положение той е увиснал на бесилото — с
ръце вързани отзад или отпред.
Преди тялото на Апостола да бъде препогребано,
то е било, разбира се, измито, съгласно християнския
погребален обичай, отново облечено и погребано без
горна дреха, само по риза. Това е и причина в гроб
ната яма на скелет № 95 да няма „никакви вещи и
предмети" освен двете телени копчета, отбелязани в
Дневника на арх. Сава Бобчев на 31 май 1956 г.
ТЕЛЕНИТЕ КОПЧЕТА,
НАМЕРЕНИ В ТРОЕНАТА ЯМА
НА СКЕЛЕТ № 95
На обсъждането в ССА при АИМ Ст. Михайлов ка
за: „Такива при разкопките не са открити. В действи
телност тези копчета са една от поредните фалшифи
кации на Д. Бучински, възприети по-късно и от арх.
Сава Бобчев" (Стенограма, стр. 16). Джингов също
отрече намирането им в гробната яма на скелет № 95.
Намирането на теленото копче е записано от арх.
Бобчев в неговия Дневник на 31 май 1956 г.: „ДО
СКЕЛЕТА ТЕЛЕНО КОПЧЕ (ЕРОБ НА АПОСТО
ЛА?)". Тази кратка записка е доказателство, че арх.
Бобчев е първоизточникът за намирането на теленото
копче, а не Бучински. и не може да става дума за някаква
фалшификация — фактът е документиран в Дневника.
Като се има предвид, че нищо от начертаното или
писаното от арх. Бобчев в неговия Дневник и Скицник
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не е досега опровергано, твърдението му за теленото
копче може да се приеме безусловно.
Налице е освен това и едно ново потвърждение
за намирането на теленото копче (или копчета), което
идва от софийската гражданка ДОНКА РУСЕВА ВИ
ТАНОВА, живуща в жк „Свобода", бл. 33, София.
Едно нейно писмо, свързано с телените копчета, бе от
крито в архива на покойния арх. Сава Бобчев и то пре
дизвика д-р Спасов да отправи ново писмено запитване:
какво знае тя за двете телени копчета. Донка Витанова
отговаря:
„Това, което съм писала и се е оказало в архива
на арх. Бобчев, е свързано със събитие, станало преди
30 години — през един от последните дни на м. 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 откъде ли не. А арх. Сава Бобчев (вече
покойник, за съжаление), който беше долу сред раз
копки и навалица, обясняваше твърде възбуден и с
голяма словоохотливост надълго и нашироко за уни
калното откритие — скелета на Апостола. СПОМНЯМ
СИ ОБАЧЕ ДОБРЕ, ЧЕ В РЪЕ(ЕТЕ СИ ТОЙ ДЪР
ЖЕШЕ НЯКАКВИ МОКРИ, ПОЗЕЛЕНЕЛИ, веро
ятно от влагата, КОПЧЕТА, за които твърдеше, че са
били от навоите на този, който е посял по цяла Бъл
гария тайна мрежа от революционни комитети за ос
вобождението й от петвековното турско иго ..."
София, 26. януари 1986 г.
С почит: (п) Донка Р. Витанова
Остава да допълним, че теленото копче (или коп
чета) са могли да бъдат от ризата, с която най-веро
ятно е облечено и погребано мъртвото тяло на Апо
стола.
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Глава втора

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА РАБОТАТА
НА КОМИСИЯТА ОТ 1983/1984 ГОД.
Заповед № 303 от 21 март 1983 г. на Комитета
за култура и БАН започва с изказаното в печата по
време па дискусията за гроба на В. Левски „мнение,
основаващо се на археологическите данни, че Апосто
лът е погребан от родолюбиви българи в църквата
,,'Св. Петка Самарджийска". Изяснява се по-нататък,
че предстои окончателното консервиране и реставри
ране интериора на църквата и с оглед „научното из
ясняване на въпроса" се назначава Комисия, която
в срок до 30 април 1983 г., „след като се запознае с
всички материали от пресата, както и с мненията на
проф. Бобчев, проф. Михайлов и други» да излезе със
съответно становище, което да се публикува и в пре
сата".
Задачата на Комисията е била значи да обсъди
преди всичко археоло г и ч е с к и т е данни в сиора
за гроба на Левски и тя се насочва към „мненията на
ироф. Бобчев и проф. Михайлов". Затова именно "се
изненадах, когато прочетох в протокола на едно от
предварителните заседания на Комисията изявлението
на акад. Косев, че „Дали (разкопките) са проведени
по изискванията на АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА НАУКА НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА. НАС НИ ИНТЕРЕСУВА
ЕКСПЕРТИЗАТА ВЪРХУ ТЯХ." (Виж Протокол от
И9 май 1983 г., стр. 2.) Изненадах се, защото това из
казване отклонява Комисията от основната й задача,
бяределена в съвместната заповед на КИК и БАН.
Въпреки всичко аз проучих материалите, свърза
ни с работата й, и когато затворих последната стра
ница, за мене нямаше никакво съмнение, че Комисия
та, оглавявана от акад. Д. Косев, е била още в нача
лото на своята работа п о д в е д е н а .
Ето и доводите в подкрепа на това мое твърдение:
Комисията не е разполагала с никакви материали
за осветляване на археологическата страна на спора,
като изключим статията на проф. Ст. Михайлов от
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1961 г. и Дневника на разкопките в църквата „Св. Пет
ка Самарджийска", воден от пом.-ръководителя на екс
педицията арх. Сава Бобчев. Това признание намира
ме и в изказването на археолога Д. Овчаров при пър
вото к заседание на 19. IV. 1983 г. (цитирам): „Един
ственият документ за мене остава статията на Стамен
Михайлов, единственият изобразителен материал »
снимката в неговата публикация. Внимателното раз
глеждане на снимката дава основание да се види, чй
скелетът е застъпен от зида на църквата. Това са на
шите археологически възгледи" (стр. 2).
Невероятно, но факт: всички археологически ана
лизи, доводи и съображения на водещия в Комисията
археолог са се изчерпали само със споменаването на
една снимка (!).
При това от тази единствена снимка в никакъв
случай не може да се разбере дали скелетът (№ 951
„е застъпен" от зида, както се изразява Овчаров, илй
е „В ЗИДА", както е в действителност.
Декларацията на Овчаров не е била приета безре
зервно. Акад. Хр. Христов иска да се допълнят мате
риалите от Стамен Михайлов и изтъква, че „другари
те археолози не са си свършили както трябва рабо
тата". Съгласява се с него и акад. Косев, който им
поставя задача да „СЕ ОРЕАНИЗИРА КОЛКОТО СЕ
МОЖЕ ПО-БЪРЗО НАБАВЯНЕТО НА ДОПЪЛНИ-:
ТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" (виж П ротокола от 19. IV.
1983, стр. 3). В края на заседанието акад. Косев повтаря:
„Нашите археолози следва да съберат всички ма
териали."
„Нашите археолози" обаче не изпълняват това?
поръчение на председателя на Комисията, затова на
второто заседание проф. Н. Еенчев и ст. н. с. Крумка
Шаркова отново повдигат въпроса за „по-пълно комйлектуване на материалите"; изказва ме в същия дуд
(критично за археолозите) и Христо Йонков, но е бил
апоеярофиран от Димитър Овчаров е думите: „НЕ МО-:
ЕА ДА ДОПУСНА ДА СЕ ЕОВОРИ - „АРХЕОЛО
ЗИТЕ", и след това се нахвърля срещу него: „Вие сте
се събрали хора от кол и въже да доказвате нещо,
което е явна фикция. Въпреки това нека да помолим
другарката Станчева да порови малко във фондовете
на музея. ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИМ НЯКАКВИ ЧЕ-
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РЕПИ, ПОНЕ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ЕИ НЯМАМЕ." (Виж
Протокола от 29. V. 1983 г., стр. 2 и 3.)
(Изразът „хора от кол и въже" на Овчаров се от
нася до Никола Еайдаров, Христо Йонков и Жечко
Попов, съавтори на статията „За гроба на Левски",
в. „Пулс" от 18. XII. 1979 г.)
След тази саморазправа с Йонков никой повече
не докосва археолозите, въпреки че архитектите Кръ
стев и Мушанов също са настоявали за едно по-пълно
комплектуване на материалите. Изобщо, въпреки на
стояването за допълването на археологическите мате
риали в продължение на цяла година препоръката не
е била изпълнена и решението на Комисията през про
летта на 1984 г. се взима само въз основа на статията
на Стамен Михайлов и приложената към нея един
ствена снимка. И не се прави дори опит за анализ на
извършените от Михайлов разкопки. В доклада на Ко
мисията е казано ясно и просто: „БЕЗ ДА СЕ СЪМ
НЯВА НИ НАЙ-МАЛКО В НАУЧНАТА КОМПЕ
ТЕНТНОСТ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ
И МУЗЕИ ПРИ БАН, КОМИСИЯТА НЕ СЧИТА ЗА
НЕОБХОДИМО ДА ВЗЕМЕ В СЛУЧАЯ ОТНОШЕ
НИЕ КЪМ СПОРА за възможността някой от скелети
те в олтара на „Св. Петка" да е на Левски." (Доклад
на Комисията, стр. 13, 14.)
А материали са могли да бъдат набавени, ако
двам ата археолози в К омисията — М. С танчева и
Д. Овчаров — са имали желанието да го направят.
Ние ще изброим само няколко от многото възможности:
— Могли са да набавят Дневника на разкопките,
воден от Г. Джингов под диктовката на Ст. Михайлов,
който се е намирал по това време в Архива на АИМ.
— Могли са да бъдат набавени снимките от раз
копките през 1956 г., които бяха „открити" през дедември 1985 г.; документалният филм „Легенда за
Левски"; Стенограмата от „кръглата маса" във в. „Ра
ботническо дело"; публикуваните и непубликувани
статии на проф. Михайлов (осем на брой); докладите
на Д. Бучински и арх. Бобчев от 1977, 1978, 1979 г„
депозирани за обсъждане в АИМ.
— Не е представлявало никаква трудност да се
набави и ТЕТРАДКА № 5 - СКИЕДШКЪТ НА АРХ.
БОБЧЕВ, основният документ за разкопките в „Св.
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Петка" и специално за погребението на скелет № 95.
Вместо това, ръкописният дневник на арх. Бобчев
за разкопките е бил разглеждан от Комисията БЕЗ,
СТРАНИЦИТЕ ОТ 31 МАЙ ДО 20 ЮНИ! (Друг е
въпросът дали случайно, или съзнателно.) Йяма да
обсъждаме защо представителите на АИМ в
Комисията, оглавявана от акад. Косев, не са обърнали
внимание дори на неговото поръчение за събирането на
„всички археологически материали", но факт е, че
благодарение на тяхното активно и вероятно напълно
съзнателно бездействие Комисията не е имала никаква
възможност да извърши СОБСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ И
ДА ИЗРАБОТИ СОБСТВЕНО СТАНОВИЩЕ ПО
НАЙ-ВАЖНАТА ЧАСТ НА СПОРА ЗА ГРОБА НА
ВАСИЛ ЛЕВСКИ - АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА. Вместо
да направи това, тя изцяло се е позовала на
„единодушното мнение" на Секцията по средновековна
археология при АИМ, че „ПОСОЧЕЙИЯТ ОТ
АРХИТЕКТ САВА БОБЧЕВ И Д. БУЧИНСКИ
СКЕЛЕТ НЕ МОЖЕ ДА ПРИНАДЛЕЖИ НА ВАСИЛ
ЛЕВСКИ".
Защо е било необходимо тогава да се съставя осо
бена надведомствена комисия? Едва ли за да потвърди
само добре известното становище на Средновековната
секция при АИМ!
Предпоставеното отношение на двамата археолози
в Комисията не се изразява единствено в това, че не
са събрали наличните материали, осветляващи архео
логическата страна в спора за гроба на В. Левски,
но и в
премълчаването на важни факти,
съдържащи се в тези налични материали.
Няма съмнение, двамата археолози в Комисията
не са били само за украса. Върху тях е лежала отго
ворността да осветляват археологическите въпроси.
Именно те, и преди всичко те, е трябвало да разкрият
пред Комисията НАУЧНАТА СТОЙНОСТ НА СТА
ТИЯТА НА СТ. МИХАЙЛОВ от 1961 г., и преди всич
ко — съдържащите се в нея обезценяващи я противо
речия. АКО те бяха изтъкнали тези противоречия, рабо
тите може би щяха да вземат друг, много по-близък
до истината обрат. Недопустимо е те да са чели ста16. Н. Хайтов, т. III
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тията на Михайлов и да не са разбрали за какво става
дума. Но явно са предпочели да замълчат, за да не
се разбере, че становището на Средновековната
секция през 1981 г. е било взето н а и з у с т , без ника
къв опит да се проникне до същината на нещата. А че
са имали страх от разкриването на истината, се вижда
от оплакването на Д. Овчаров на заседанието на Ко
мисията при БАН от 19 април 1983 г., че в дискусията
за гроба на Левски се били появили „много неприятен
забележки за археологическите среди". Може би за
това на третото и последно заседание, когато членовете
на Комисията са вече знаели съдържанието на про-:
ектопротокола, Д. Овчаров с облекчение заявява: лАз
очаквах и се боях от едно засилване иа вината на
археолога. Така както е направено (сега), е добре
(„Доброто" за Овчаров е, че в протокола на Коми
сията за вината на археолозите не е изречена нито
една дума.)
И тъй, по изключителна вина на двамата археолози
и особено иа Димитър Овчаров, председател на
Секцията по средновековна археология при АИМ, Ко
мисията не е могла да се добере дори до минимална на
учна информация върху археологическите аспекти от
спора за гроба на В. Левски, и по тази причина реше
нията й в това отношение не могат да имат каквато и
да било валидност.
Въпреки всичко, Комисията на акад. Косев е по
стигнала и нещо много съществено (може би защото воголяма част от нейните членове са историци), а то е,
че тя вярно е определила местопогребването на Лев-,
ски в т. нар. „старо" и още Позорно гробище.
Съзнавайки условията, при които Комисията е ре-:
шавала въпросите, аз не намерих за необходимо да
разглеждам и дори да споменавам нейната работа в
книгата ми „Последните мигове и гробът на В. Лев
ски". Сметнах, че това би могло да възбуди неоправ
дани настроения срещу нейните членове. Нямаше и
сега да го сторя, ако при обсъждането на книгата мя
на 14. IX. 1985 г. археоложката М. Станчева не беше
ме попитала — познавам ли работата на Комисията от
1983/1984 г., и освен това, ако Докладът й не беше
включен в документацията на обсъждането.
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От дотук направеното изложение по археологиче
ската, историческата и антропологическата част около
спора за гроба на Левски могат да бъдат направени
следните
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ В ПОДКРЕПА
НА СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ СКЕЛЕТ № 95
ПРИНАДЛЕЖИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
1. От анализа на археологическите данни мо
же да се смята за безспорно установено, че скелет
№ 95 е от погребение, извършено отчасти в апсидната
основа след строежа на църквата „Св. Петка".
2. Левски е погребан в Позорното гробище на
София, това не може да не е пробудило желание сред
неговите почитатели, съратници и приятели да го из
вадят оттам и удостоят с почетно погребение.
3. Еробът на Левски в Позорното гробище не е
открит, когато близките му са идвали „известно време"
след обесването му да го търсят. Този гроб яе е открит
и по-късно (след Освобождението), когато са били
търсени костите, за да бъдат положени в основите на
паметника.
4. Свидетелството на Ал. Младенов във в. „Мир"
«т 2 март 1937 г., че гробът на Левски е бил намерен
на другия ден след обесването разровен и празен.
5. Съобщението на Мария поп Павлова-Джагарова,
направено чрез Н. Станчев във в. „Мир" от 6, III. 1937 г .,
че Левски е препогребан в олтара на църквата „Св.
Петка Самарджийсжа" от клисаря в същата църква
Христо Хамбарков.
В показанието на Анастасия Бокова от анкетата на
проф. Еяуров, направена преди откриването на скеле
тите в олтара на църквата „Св. Петка Самарджийска",
се твърди, че гробът на Апостола се намира отляво на
престола.
6. Погребението, свързано със скелет № 95, е
н е о б и ч а й н о , защото е извършено в нарушение на
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църковния канон в светилището на църквата - олта
ра. Това говори, че покойникът е изключителна лич
ност, за да му бъде отредена изключителната почест —
погребение в олтар.
7. Част от тленните останки на покойника са били
вградени, напълно съзнателно, в олтарната основа,
което показва, че погребваните са имали към тях от
ношение като към свети мощи. Това напълно съответствува за тленните останки на Левски, мъченическия
характер на неговия живот и неговата смърт.
8. В гробната яма няма следи от ковчег и гвоз
деи - явно указание, че погребението е извършено
н е р е д о в н о , извършено е набързо и тайно.
9.
В гробната яма не са били намерени обичай
ните предмети и принадлежности — също указание за
извънредно и тайно погребение.
10.
Гробната яма не е изравнена (наклонът й е
около 10%), тя е плитка — средно 70 см под тухлената
настилка, което е също белег за погребение импро
визирано и тайно.
11 Двете телени копчета, намерени в гробната
яма, са допълнително указание, че погребението е из
вършено в края на XIX в.
12. „Компанията" на скелет № 95 — един Обез
главен, и един Самотен череп, както и скелет № 14-А,
остатъци от други нередовни и очевидно тайни погре
бения на екзекутирани по всяка вероятност народни
борци, дават основание да се твърди, че олтарът на
„Св. Петка" е традиционно тайно гробище за екзеку
тирани от властите народни борци.
13. Ръстът на покойника, комуто принадлежи ске
лет № 95, изчислен по скелета, е 172 см, колкото е и
ръстът на живия Левски, изчислен по неговите снимки.
(Виж в. „Поглед" от 18. VIII. 1986 г., статията на Ив.
Норков „Безценно свидетелство".)
14. В подкрепа на твърдението, че Левски е препо
гребан в „Св. Петка Самарджийска", са спомените на
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анкетираните от проф. Гяуров през юли 1956 г. и осо
бено новозаписаните спомени на Н. Дончев и на свещ.
Иван Таков от с. Хераково, чрез които се установява,
че препогребването е било добре известно още през
1926 г., както и споменът на Гоце Райков Петров от село
Курило, публикуван в кн. 4/1973 г. на сп. „София".
15. Не по-малко важно указание, че гробът на
Левски е в църквата „Св. Петка Самарджийска", е
особената, присъща само за тая църква традиция да
се палят свещи на каменния парапет в северната по
ловина на олтара, където е намерен и скелет №9 5 .
16. Положението на „главата" на скелет № 95 наклонена силно към лявото рамо - напълно отговаря
на положението на главата на обесения Апостол, на
клонена към лявото рамо, според както я описва Г. С.
Потайников.
17. Много сериозен довод за препогребването на
Левски в олтара на „Св. Петка" намираме в Приходоразходната й книга за 1848-1874 год., където четем
следната бележка от 26 февруари 1873 год. (осем дни
след обесването на Левски):
„СОТИР КОНЕВ ДЕТО Е ПОПРАВИЛ В Е(ЕРКВАТА СТАРА СВЕТА ПЕТКА ДУШИМЕТО В ГОЛЕМАТА ОДАЯ И РАЗПЯТИЕТО В ЧЕРКВАТА В
ОЛТАРО - ОСАМСТОТИН ГРОША, ЧИСЛО 800
ГРОША..." (Виж „София през XIX в. до освобожде
нието на България" от П. Динеков, стр. 289.)
Това е единствената поправка в църквата, отбеля
зана между 1848 и 1874 година! Разбира се, тя може
да бъде отдадена на просто съвпадение, но подобните
съвпадения са вече десетки.
Освен тези косвени доказателства в подкрепа на
твърдението, че Левски е препогребан в църквата
"Св. Петка Самарджийска", има и едно пряко и кате
горично доказателство, а това е СЪВПАДЕНИЕТО
МЕЖДУ СЪОБЩЕНИЕТО НА МАРИЯ ПОП ПАВ
ЛОВА ВЪВ В. „МИР" ОТ 1937 Г. И НАМИРАНЕТО
НА СКЕЛЕТ № 95 В ОЛТАРА НА „СВЕТА ПЕТКА"
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ПРЕЗ 1956 Г., КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯС
НЕНО С ДРУЕО, ОСВЕН ЧЕ МАРИЯ ПОП ПАВЛОВА
Е РАЗПО ЛАЕАЛА С НАЙ-ТОЧНА ИНФОРМАЕЦТЯ.
СЪЩОТО ЗНАЧЕНИЕ ИМАТ И ПОКАЗАНИЯТА
НА АНАСТАСИЯ БОКОВА В АНКЕТАТА НА ПРОФ.
ЕЯУРОВ, СЪСТАВЕНА ПРЕДИ ОТКРИВАНЕТО НА
СКЕЛЕТИТЕ В ОЛТАРА НА „СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА", ЧЕ ЕРОБЪТ НА ЛЕВСКИ Е ОТ
ЛЯВО НА ПРЕСТОЛА.
В светлината на другите косвени доказателства тези
две предварителни известия за местонаходището на гроба
на Левски, доказани по-късно по време на разкопките,
дават основание за категоричния извод, че неколци» на
родолюбиви българи през 1873 г., февруари, са изровили
тялото на обесения Апостол на свободата от Позорното
гробище на София и са го препогребали в олтара на
църквата „Св. Петка Самарджийска" като м ъ ч е н и к .
Изправени сме, както някои оповестиха по време
на спора за гроба на Левски, пред едно „конспиратив
но гробище" в центъра на София, в малкото олтарче
на църквата „Св. Петка", което говори за патриотизма
на българина от онова време и доказва високото му
историческо чувство.

Г л ав а трета
К Ъ Д Е СЕ Н А М И Р А Т С Е Г А К О С Т И Т Е Н А
ЛЕВСКИ

Този въпрос е поставян многократно както в ста
тиите на арх. Бобчев,^така и в статията на Н. Гайда
ров, Ж. Попов и Хр. Йонков, и най-еетне — в публи
кациите на Г. Тахов. Поставян е и от Д. Бучински в
неговата поредица от заявления, молби и изложения
до различни научни и други институции още през 1977година! (Първото изложение на Бучински е от 4. IV.
1977 г., а последното - 1982 г.)
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Какъв е отговорът на проф. Михайлов по този
въпрос?
През 1961 г. той нищо не казва за костите. За
пръв път прави изявление за тях през 1980 г. (кн. 3
на си. „София", стр. 36): „Наистина този скелет (на
Левски) е най-добре запазеният в олтарното про
странство, но само в смисъл, че е цялостно стигнал до
нас и костите са му налице."
Не се разбира кога са му били костите налице,
дали при разкриването им, или през 1980 г. Доста поопределено е обаче изказването на Михайлов в статия
та, предназначена за в. „Литературен фронт" от 1982 г.,
в която четем: „Много се спекулира и с това къде са
сега костите на набедения Левски. Най-напред трябва
да кажа, че тези кости са така обезличени и разложе
ни, че едва ли ще се окажат годни дори и за най-елементарните антропологически измервания, тъй като
след тяхното вдигане по-цялостни се оказаха само ед
рите крайници и отчасти скелетът, а всичко останало
напълно разложено и почти на прах. НЕЗАВИСИМО
ОТ ТОВА, ТЕ СА ПРИБРАНИ, както и всички оста
нали кости, надлежно снабдени е полеви инвентарни
номера, както следва." (Изброяват се по-яататък ин
вентарните номера на прибраните и съхранени скелет
ни находки, разкрити в олтара на „Св. Петка".)
Тези редове внушават пълна убеденост, че кости
те са прибрани, но това е само до следващата страни
ца, където информацията на Ст. Михайлов за костите
става съвсем друга.
„На въ проса къде са костите, сега отговор е дал
писмено Д. Бучински, който доброволно бе се натова
рил с някои технически задачи извън разкриването на
стенописите. В една своя „Декларация" от 24. IX.
1976 г. същият Д. Бучински съобщава: „Костите ги за
несоха работниците с другарката М. Станчева в^склада
на Софийския градски музей — ул. „Екзарх Йосиф"
№ 14", а в един „Доклад до директора на Национал
ния археологически музей" от 4, IV. 1977 г. същият
заявява: „Костите от скелета ги занесе^един работник
в мазето на сградата на ул. „Екзарх Йосиф" № 12."
И действително едни от материалите се носеха в Ар1 Вметването е мое. — Б. а.
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хеологическия музей, а други в Музея за история на
София. Складовите помещения на тези музеи обаче са
в такова състояние, че е трудно да се намери търсен
материал."
И така, позовавайки се на Д. Бучински, проф. Ми
хайлов си измива ръцете и насочва търсенето на ко
стите в Софийския градски музей, като предварително
ни подготвя, че поради лошото състояние на складовете
едва ли ще бъдат намерени. Пита се тогава: защо
през 1980 г. археологът твърдеше, че „костите са на
лице"? Освен това, не е ли носил той отговорността за
съхранението на тези кости, та ги е оставил да се раз
насят без негово знание и позволение, все едно къде
и от кого? И се сърди на това отгоре проф. Михайлов,
че се било „спекулирало" с костите и че се интересуват
неговите опоненти где са те! Като че не е било в него
вите задължения да ги опази.
Все едно: костите са били отнесени някъде. А къ
де са ония 142 вързопчета, снабдени от Г. Джингов с
полеви инвентарни номера и съдържащи намерените
при разкопките 142 предмета или колекции от предме
ти, сред тях и златни?1
Отправих на 19. X. 1984 г. писмено запитване до
дирекцията на Археологическия институт и музей при
БАН къде са въпросните предмети, а и костите, раз
крити в олтара на църквата. Полученият отговор гла
си, че те не са постъпвали „ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА
АРХЕОЛОЕИЧЕСКИЯ МУЗЕИ ..." (Писмото на АИМ
е под №1 1 1 от 11. II. 1985 г.)
Отправих същото питане на 5. XII. 1984 г. и до
Софийския градски музей чрез Съвета за култура при
Столичния градски народен съвет. Ето отговора на
запитването:
„Описаните в представените ми от вас на 5 декем
ври т. г. списъци на предмети, намерени при разкопки
те на църквата „Света Параскева Самарджийска", и
фотографски снимки, направени при разкопки на съ
щата църква, не се намират в Музея за история на
София... В разкопките на тази църква не е участвувал
1 Част от тези предмети бяха открити през декември 1985 г. в
складовете на Археологическия музей. Другите остават неизвестни.
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служител на Музея за история на София. Така че както
находките, така и документацията (фотографска и
графична) са прибрани в Археологическия музей."
(Писмото е от 6. XII. 1984 г. и е подписано от
ст. и. с. Магдалина Станчева.)
Тъжно, но факт — костите ги няма, а за череп не
става и дума. Какво означава това? То означава, че
при липса на черепа няма да е възможна никаква
антропологическа експертиза. А само антропологичес;
ката експертиза върху черепа би имала смисъл, защото
само по него могат да бъдат открити характерните за
Левски белези. Единственият начин да се разпознае
Левски, ако бе налице неговият череп, е един зъб, който
се показвал навън и повдигал малко устната (вероятно
горната му устна). Това сведение идва от показанията
на издайника даскал Иван Фурнаджиев по време на
следствието по обира на хазната в Арабаконак. На
въпроса: „Кой е Васил, другарят на Димитра, и откъде
е?" — даскал Иван отговаря най-прилежно:
„Той е от Карлово. Променя всяка седмица името
си. Със среден ръст е, светлокестеняви мустаци,
червендалесто лице и когато приказва, единият му зъб
се показва малко навън, повдига малко устната си, а
очите му са големи и пъстри."
(Виж „Васил Левски и неговите сподвижници пред
турския съд", София, 1972 г., изд. на НБКМ, стр. 79.)
Друг е въпросът дали ще имаме случай този белег
да ни послужи даже ако черепът е запазен, защото,
както се вижда от снимката на скелет № 95, той е по
вреден тъкмо в лицевата му част, включително горна
та и долната челюст.
В статията си от 1959 г. в „Духовна култура"
проф. Гяуров твърди: „Костите и от двата скелета са
запазени в Народния археологически музей в София."
Видяхме, че не са там!
Димитър Бучински пише: „После узнах, че ху
дожникът на Църковния музей Димитър Ризов е сло
жил един череп в чувал и Го занесъл на проф. Хр. Гя
уров. След това проф. Гяуров бил дал черепа на един
служещ от митрополията, за да го върне в Народния
археологически музей, но тъй като акад. Миятев бид
наредил никой нищо да не взема от територията на
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гр, София, а всичко да се предава в Музея за история
на гр. София, затова отнесли черепа, сложен в пакет,
и го слож или в С ам ардж ийската църква. Понеже
Д. Ризов бил взел в чувала само един череп, то дру
гият череп и обезглавеният скелет са били сложени в
дъсчения сандък заедно с всичките кости от църква
та." (С тати я от Д. Б у ч и н ски , п р е д н а зн а ч е н а за
в. „Пулс" от 26. IV. 1981 г., неотпечатана.)
Димитър Бучински и арх. Сава Бобчев; съвместна
писмена декларация от 23. III. 1979 г.:
„В края на 1978 г. заедно със скулптора Димитър
Бучински ходихме в дома на художника Димитър Ри
зов (Возир) и той ни каза, че е прибрал костите на
В. Левски през 1956 г., като ги е сложил в чувал и
ги занесъл на проф. Хр. Гяуров. Каза също, че кости
те ги е взел Хр. Гяуров."
Димитър Ризов, художник, на служба в Ц ърков
ния музей — София, известен под псевдоним ВОЗИР:
„И аз ги прибрах, костите бяха поставени в гроба,
както му е обстановката, прибрах ги в чувал и (ги,
занесох) на моя шеф, академик Тошев, който е
директор, нали, в качеството на директор го питам
какво трябва да се направи с тях. Трябва да е, каз
вам, духовно лице, тъй като е намерен при апсидата,
според правилата на християнската църква. Сега,.»
Той, в тоя момент се заинтересува и проф. Гяуров.
Проф. Гяуров ги изнесе. Събрах ги в един чувал, да
дох ги на него и впоследствие нататък..." (Докумен
тален филм „Легенда за Левски" ,- 16 юли 1980 г.)
Наистина, какво е станало „нататък" с чувала, в
който Д. Ризов е разнасял костите?
Отговаря Бучински:
,,Какво е станало по-нататък със скелета - не
зная... След известно време отидох, в църквата и ви
дях, че скелета го няма. Попитах работниците къде е
скелетът. Един ми каза, че дошъл човек с чувал и докато
археолозите се лутали негде, той сложил костите (в
чувала) и ги занесъл в посока на Църковно-историческия
музей на пл. „Ленин". В края на 1978 г. се узна, че
скелета го взел Димитър Ризов (Возир), художник в
Църковния музей, и го предал на проф. Хр, Гяуров. А
черепът и вторият скелет от олтара си стояха в църквата,
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сложени в сандък." (Изложение на Булчински до АИМ,
22. XII. 1976 г., стр. 23.)
Кръгът се затваря - костите ги няма, и все пак
нека да видим какво е казал Д. Ризов, когато са го
разпитвали у дома му арх. С. Бобчев и Д. Бучянски.
„Аз ги прибрах (отговорил Ризов) и попитах
акад. Ив. Гошев какво да правя с тях. Отвърна ми:
„Щом са на Левски, трябва да се запазят, но защо да
ги съхраняваме ние?" Събрах ги в един чувал и ги
върнах."
Къде?
Пак да чуем Бучински:
„През 1956 г. в началото на юни бай Григор (без
никой да го пита) ми каза, че от Митрополията в Со
фия, която се намира на ул. „Калоян", слугата на Ми
трополията донесъл в А рхеологическия музей на
бул. „Стамболийски" № 2 костите на В. Левски, но бай
Григор (служещ в Археологическия музей) не ги при
ел, като му съобщил, че Кръстю Миятев бил казал ни
що да не взема изкопано из територията на гр. Со
фия, а всичко да се предава в Градския софийски
музей. Тогава слугата на Митрополията отнесъл ко
стите в църквата срещу ЦУМ и там ги оставил в един
толям сандък. (Прислужникът на Митрополията се
казва Спас)"
При този мъничък хаос от тъжни и вече безполез
ни възпоминания може да се начертае следната поопределена картина. Идва художникът на Църковния
музей Димитър Ризов (по собствена инициатива или
ло нареждане — не е известно), използува залисията
на археолозите, слага в чувал костите на Левски —
неизвестно дали всичко, или само черепа — и ги занася
в Църковния музей при своя началник акад. Ив. Гошев.
Благоразумният академик се досеща, че може да има
неприятности с тези прославени кости, и отказва да ги
приеме. Дава съвет да се занесат в Археологическия
музей. Там, при акад. Гошев, вероятно не случайно, е и
проф. Гяуров и Ризов предава на него чувала с костите
на Левски. След това чувалът неочаквано се озовава в
ръцете на прислужника на Митрополията Спас, който
ги занася в Археологическия музей, но там неговият
колега, прислужникът бай Григор, заявява от името на
академик Миятев, че не може да ги приеме, и Спас,
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с пакет в ръка (чувала с черепа), отива в църквата
„Св. П етка" и ги оставя там.
Спас ги оставя и си заминава. От костите подир
това - ни вест, ни кост, до изявлението на проф. Ми
хайлов, който ни уверяваше през 1982 г., че костите,
съответно номерирани и пр., са налице, макар и не
съвсем годни за експертиза.
НЯКОИ ФАКТОРИ ПО ИЗЧЕЗВАНЕТО НА
КОСТИТЕ
Първо да видим, докато костите не са били още
попаднали в чувала на Ризов, кои са знаели, че те мо
же да са на Васил Левски.
Веднага ще отговорим: ЗНАЕЛИ СА ВСИЧКИ!
Знаели са първо чрез в. „Труд" от 17 май 1956 г. Тъй
че по-уместно е да се задава въпросът НЕ КО И Е
ЗНАЕЛ, А КОЙ НЕ Е ЗНАЕЛ, че в олтара на „Св.
П етка" може да е гробът на Левски.
Знае, на първо място, самият проф. Михайлов и
той не го отрича. Не веднъж, а три пъти той потвърж
дава публично, че проф. Гяуров го е запознал със своя
та „теза". „Това свое схващане проф. Гяуров ни изложи
още през 1956 г., когато с арх. Бобчев провеждахме
разкопките в споменатата църква." (Изложение до
Радио София от 28. II. 1980 г.)
Запознаването на проф. Михайлов със схващането
на проф. Гяуров е станало значи още по време на раз
копките.
„Аз, тъй като бях напълно убеден, и сега съм убе
ден (че това не е скелетът на Левски — б. а.), аз не
отдавах това значение, което сега се отдава на този
въпрос, и продължавам да съм твърдо убеден, че това
е една - смея да кажа силната дума - мистиф икация“
— продължава проф. Михайлов своето обяснение по
въпроса в документалния филм „Легенда за Левски".
Трето изказване на проф. Михайлов:
„Др. Бучински твърди, че не била дадена възмож
ност да се обнародват тези данни, за които сега се
вдига шум. Нищо подобно, в 1956 г. проф. Гяуров,
КОЙТО ИДВА НА МЯСТО И СПОДЕЛИ С МЕН, и
тогава нито другарят Бобчев, нито другарят Бучински
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казаха нещо, за да защитят това становище, те мълча
ха до ден днешен." (Стенограма от „кръглата маса" в
„Работническо дело" (от 10. II. 1981 г.)
А сега думата на арх. Бобчев:
След няколко дни дойде при мене проф. Гяуров и каза: „Вие сте открили гроба на Левски. През
това време костите бяха изчезнали." („Кръгла маса" „Работническо дело".) Навярно след думите на Гяуров арх. Бобчев записва в своя Дневник на разкопките след пасажа за намереното в гробната яма на скелет
№ 95 телено копче - думите: „Костите на Апостола (?)".
Третият, който научава схващането на проф. Гяуров за
скелет № 95, е антропологът д-р Петър Боев от Института
по морфология при БАН. Ето неговите думи пред
„кръглата маса": „Действително аз бях информиран от
проф. Гяуров, с когото бях много добър познат, и той ме
беше помолил да проуча този въпрос, (но) аз казах, че
трябва да бъда поканен. Искам да кажа, че не съм бил
поканен при откриването на този скелет."
По-нататък?
По-нататък неуморимият проф. Гяуров започва да
прави анкета, за да убеди археолозите, че тая работа с
костите на Левски е сериозна, и попада при акад.
Миятев, който го посъветвал да изложи писмено своето
„схващане". Научава значи и директорът на Архео
логическия институт и музей акад. Кръстю Миятев. (Виж
писмо на Хр. Гяуров от 6. VIII. 1956 г. до протойерей
Христо Димитров в Карлово.) В писмото е писано: „Профе
сор академик Кръстю Миятев ме помоли да напечатам
събраните от мене документи и написаното от мене за
гроба на Васил Левски, за да се има' това предвид и пр."
Акад. М иятев е чел и самите документи.
Прочел ги и главният архитект на София Дянко
Митов, комуто пък епископ Партений (от Синода)
предал написаната и размножена на циклостил „ръкописна
творба на проф. Христо Гяуров".
Материалите от анкетата на проф. Гяурбв били
изискани в Института „Ботев"'-Левски", с директор (по
онуй време) биографа на Левски проф. Иван Унджиев.
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И така - „схващането" на проф. Гяуров става известно
и на проф. Иван Унджиев.
Уредничката на Софийския градски музей по това
време ст. н. е. М агдалина Станчева също е знаела за
„схващането" на проф. Гяуров относно намерените
кости на Левски. Ако не се лъжа, на М. Станчева при
надлежи изказването, че всички кости, открити по вре
ме на разкопките, били изпращани в пакети в Инсти
тута на д-р И. Боев, но когато тя попитала веднъж
какво става с тези кости, лаборантката на д-р Боев
отговорила: поради това, че мишки са изяли опаков
ките, костите били разбъркани и не „ставали за рабо
та". Ето по тази причина М. Станчева смятала, че
връзката гроб - църква не съществува.
Така се очертава картината с костите на Левски:
излиза, че всички, които са могли нещо да предприе
мат, всички, които е трябвало нещо да предприемат, за
да ги запазят, са били своевременно уведомени. На
всички тях е било задължение да ее погрижат за ске
лета, независимо дали процентът от вероятност да са
на Левски е бил 99 или само 1 на сто!
Някои от знаещите са се доверили и предоверили
на представителя на археологическата наука (проф. Михай
лов) и така, с общи усилия, кое с действие, кое с без
действие и противодействие, се стигна до печалния
факт дълго търсените останки на Апостола на свободата
Васил Левски, след като са били в ръцете ни, да из
чезнат.
Въпросът за костите от „демонтирания" на 8 юни
1956 г. скелет № 95 е бил разискван и в Комисията от
1983/1984 г. След запитването на акад. Косев към
Овчаров КЪДЕ СА КОСТИТЕ ОТ СКЕЛЕТА, ЗА
КОЙТО СЕ ТВЪРДИ, че е на В. Левски, Д. О вчаров
отговаря първо така:
„Да се поставя въпросът да се търсят костите е
БЕЗСМИСЛЕНО. НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРЯТ КО
СТИТЕ."
При повторното запитване той обяснява вече поопределено: „Аз ще ви кажа къде са костите. След ка
то Стамен Михайлов се е убедил, че това са РИМСКИ
КОСТИ, (ТЕ) СА ГИ ЗАРОВИЛИ НЯКЪДЕ - НИЕ,
АРХЕОЛОЗИТЕ, ТАКА ПРАВИМ. ТЕ НЕ СА ЗАПА-
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ЗЕНИ, НО НЕ СА ЗАХВЪРЛЕНИ." (Протокол от за
седанието на 19. IV .1983 г., стр. 4.)
На второто предварително заседание на Комисията
от 1983/1984 г. Д. Овчаров се връща на тази тема е
едно твърде знаменателно изказване, което гласи:
„ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИМ НЯКАКВИ ЧЕРЕПИ.
ПОНЕ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ЕИ НЯМАМЕ." (Протокол
от заседанието на 19. V. 1983 г., стр. 3.)
На обсъждането в ССА при АИМ (14. IX. 1985 г.)
отправих към Ст. Михайлов въпроса: къде са костите',
инвентаризирани по време на разкопките. Отговорът
на проф. Михайлов гласи:
„Вижте какво, аз, дето се казва, вчера не мога
да си спомня какво съм ял ... Трябва да се търси. И в
двата института трябва да се търси (АИМ и Софий
ския исторически музей) ... Това се ОТНАСЯ И ЗА
К О С ТИ ТЕ, И ЗА Н А Х О Д К И Т Е ." (С тен о гр ам а,
стр. 120.)
РЕПЛИКА НА Д. ОВЧАРОВ: „Между другото по
питах хранителя на Средновековния отдел, той каза,
че такива материали НЯМА В НАШИЯ МУЗЕИ"
Др. Сотиров (каза): „НЯМА ЕИ В НАШИЯ МУЗЕИ
(Стенограма, стр. 121).
ИЗКАЗВАНЕ НА Д-Р БОЕВ ЗА КОСТИТЕ: „Мо
ля, или Михайлов, или др. Джингов да ми отговори?
имат ли те данни, че РИЗОВ Е ВЗИМАЛ НЯКАКВИ
СКЕЛЕТИ, ИЛИ НЯМАТ? Само една дума - „да"
или „не"?"
СТАМЕН МИХАЙЛОВ: Не! ТОВА СА СВОБОД
НИ СЪЧИНЕНИЯ! (Виж Стенограма от 14. IX. 1985 г.„
стр. 34.)
Интерес представлява и изказването на Джингов
при обсъждането в ССА при АИМ (стр. 28), което
гласи: „Костите бяха вдигнати, опаковани и оставени
В Ц,ЪРКВАТА, КОЯТО СЕ ЗАКЛЮЧВАШЕ И НЕ
БЕШЕ ДОСТЪПНА ЗА ВЪНШНИ ХОРА."
Ризов при това положение не е имал възможност
да вземе скелетите. Щом църквата се е заключвала и
ключът (естествено) е бил у ръководителя на експеди
цията, проф. Михайлов единствено носи отговорност
та за съхранението или пропиляването на костите.
На обсъждането в БАН обаче Ст. Михайлов се
опита да отхвърли тази отговорност: „Аз съм по про
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учването (каза той), НО АЗ ИМАМ И П О М О Щ Н И 
ЦИ. ТЕ СЕ ЕРИЖАТ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА КОСТИ
ТЕ И ЗА ТЯХНОТО СЪХРАНЕНИЕ и т. н. Излиза,
че за всичко е виновен Михайлов." (Стенограма, т. III,
стр. 250.)
Ст. Михайлов отхвърля отговорността за съхране
нието на костите и се опитва да я прехвърли върху
своите помощници.
Възниква въпросът: защо не са били прибрани в
новооснования Музей за история на София, където е
била на работа археоложката Магдалина Станчева?
КРАТЪК ОБЗОР ВЪРХУ УЧАСТИЕТО НА
АРХЕОЛОЖКАТА СТАНЧЕВА В
РАЗКОПКИТЕ ПРЕЗ 1956 Е.
Оставяме да говори самата М. Станчева:
1981 г. - Докладна записка от 11 юни: „Музеят за
история на София не е участвувал в тези разкопки.
При едно мое единствено посещение на църквата „Св.
Петка Самарджийска", по време на разкопките, дежу
рен наблюдател на разкопките беше Е. Джингов. Тогава
НЕ СТАВАШЕ ДУМА ЗА ОТКРИВАНЕТО НА СКЕ
ЛЕТ, КОИТО МОЖЕ ДА Е БИЛ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
(стр. 2).
1981 г. — Писмо от 30 юли: „Разкопките в цър
квата „Св. Петка Самарджийска" през 1955— 1956 г.
са проведени БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ."
1981 г. - 19 април, изказване в Държавната комисия:
„Ще се изкажа като единствен свидетел, който с очите си
ги е видял (костите). Разкопките се ръководеха от Стамен
Михайлов и арх. С. Бобчев едновременно с равни права,
присъствуваше и Г. Джингов. В това време аз работех в
Музея (за история на София), но обектът се пое от Ст.
Михайлов, защото се очакваха стенописи. КОГАТО СЕ
ПОЯВИ СКЕЛЕТЪТ, СТ. МИХАЙЛОВ НИ ПОКАНИ ДА
ГО ВИДИМ. АЗ СЪМ ГО ВИДЯЛА С ОЧИТЕ СИ. КРА
КАТА ВЛИЗАХА ПОД ЗИДОВЕТЕ НА ЦЪРКВАТА. НИЕ
ГО ГЛЕДАХМЕ (И) МЕРИХМЕ. От обекта „Св. Петка" в
Музея (за история на София) са предадени (три години след
разкопките) само керамични тела от покрива" (стр. 2).
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1985 г. - обсъждане в ССА при АИМ, 14 септември:
„Аз не съм от главните участници и герои на тези раз
копки" (стр. 43). „Аз не съм ръководител, НИТО УЧАСТ
НИК В РАЗКОПКИТЕ" (стр. 45).
1984 г. - писмо на М. Станчева от 6 декември: „В раз
копките на тази църква („Св. Петка") НЕ Е УЧАСТВУ
ВАЛ служител от Музея за история на София, така че
както находките така и документацията (фотографска и
графична) са прибрани в Археологическия музей." , (и) М.
Станчева
1986 г. - обсъждане в БАН: „Дали е било известно на
всички, че става дума, че МОЖЕ (скелет № 95) ДА БЪДЕ
ЕРОБ НА ЛЕВСКИ? - ТОЕАВА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ
ХОДЕХМЕ. ЦЕЛИЯТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ И АЗ.
ТОГАВА СЪМ БИЛА, ТОГАВА СЪМ РАЗГЛЕЖДАЛА,
ТОГАВА СМЕ ИЗМЕРВАЛИ РАЗСТОЯНИЕТО" (Стено
грама, т. I, стр. 137 и 138).
Нещата са твърде ясни, за да има нужда от допъл
нителни пояснения, но въпреки това ще си позволим да от
бележим някои особености в изказванията на М. Станчева:
Първоначалната й позиция е, че тя не е участвувала в
разкопките и е имала контакт с тях само при едно „нейно
ЕДИНСТВЕНО ПОСЕЩЕНИЕ", но тогава не е ставало
дума за откриването на скелет, „КОЙТО МОЖЕ ДА Е БИЛ
НА ЛЕВСКИ". По-нататък обаче става ясно, че тя е била
поканена да види скелета (№ 95), и не само го е видяла, но
е взела участие и в измерването му. Изяснява се освен
това (вече през 1986 г.), че не само М. Станчева е ходила,
но целият Археологически музей, и тогава тя е взела
участие в измерване на разстоянието на скелета, за който
всички вече са знаели, че може да е на Левски. Освен това
Станчева казва „ХОДЕХМЕ", което означава, че посе
щението на разкопките не е било еднократно, а мно
гократно.
Ще оставим настрана на какво се дължат н е с ъ в 
п а д е н и я т а в отделните изказвания на М. Станче
ва, но тук възниква един интересен „казус". Станчева
17. Н. Хайтов, т. III
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формално не е била ангажирана в разкопките и фор
мално не е отговорна за тях, но може ли да се смята,
че не е имала задължение като представител ига Музея
на София да прибере ПОНЕ КОСТИТЕ НА СПОРНИЯ
СКЕЛЕТ № 95, ЗА КОИТО ВСИЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛ
НО И ТЯ, СЕ ОКАЗВА, ЧЕ СА ЗНАЕЛИ, ЧЕ. МОЖЕ
ДА Е НА ЛЕВСКИ? При това имало е заповед всич
ки находки, намерени по това време на територията
на София, да се влагат в новооснования музей за исто
рия на града. На това основание са били прибрани на
пример от нея онези общо 42 стомни и кани, свалени
от покрива на „Св. Петка" през 1959 г., въпреки че цър
квата се е проучвала „от сътрудници на АИМ", а не
от Музея за история на София.
М. Станчева е разказала много подробно в своя
та книга „Срещи с археологията" как и при какви дра
матични обстоятелства са били свалени въпросните 42
керамични съда от покрива на „Св. Петка". Това се
случило през пролетта на 1959 г., при започване реста
врацията на църквата. М. Станчева идва на обекта,
когато работниците, почиствайки покрива, се натъкват
на глинени стомни, „засипани до половината с пръст",
с които те явно не са боравили особено предпазливо.
Като видяла това, археоложката, макар обута в обув
ки с високи токове, веднага се качва на покрива и по
мага на работниците, докато били свалени на земята
невредими всичките 42 глинени съда (стр. 159).
Преразказвам с възхищение тази случка, която по
казва как би трябвало да постъпи един истински ар
хеолог в подобни случаи. И едновременно с това не
доумявам защо същият този археолог не е проявил по
добен интерес към намерените през 1956 г. също така
ценни, ако не и по-ценни от гърнетата, та макар и спор
ни кости на Васил Левски.
Все в същата книга „Срещи с археологията", на
стр. 61, М. Станчева с понятно вълнение разказва, че
когато „ЕДНА БУЧИЕ(А СОФИЙСКА ПРЪСТ" е от
центъра на София, за нея трябва да се „трепери". (Ду
мата „трепери" е на авторката М. Станчева.) Защото
бучицата, макар и малка и без защита, от нея като от
билет от лотарията не се знае дали няма да излезе голя
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мата печалба. И описва по-нататък как тъкмо в една бучица софийска пръст тя открила оловна венецианска
фигурка.
Прочетох с интерес за находката в бучицата пръст,
но докато четях, все ми беше в ума онова сандъче,
щайга или просто празен чувал от цимент, в който е
бил събран скелет № 95. Как е седяло то от никого не
забелязано, докато накрая изчезнало, макар да е съ
държало едно съкровище, не по-малко интересно от
малката венецианска фигурка. Въпреки че край него
са се извървели едва ли не всички софийски архео
лози .
Не упреквам Станчева - от формално гледище тя
е безупречна, само изследвам обстоятелствата, при ко
ито са изчезнали останките на Апостола на свободата
В. Левски.
Н якои свързани с костите на Левски
разсъждения и обобщения
Първото, което ми се ще да кажа, е, че писаното
от Иван Унджиев, който отдаде ненамирането на гроба
на В. Левски на „СЛАБОТО ИСТОРИЧЕСКО ЧУВСТ
ВО НА НАРОДА“, вече не е убедително, след като е
ясно, че народът въпреки всичко добре се е погрижил
за този гроб: намерили са се българи с историческо и
национално чувство да извършат препогребване-то на
В. Левски, а след това са разказали на своите близки,
заедно с предупреждението: „Да знаете, може да по
трябва на историята."
Какво означава това?
Означава само едно - че робската неволя не е поха
била историческото чувство на нашия народ! За съжа
ление, същото високо историческо чувство не винаги
проявяват някои просветени негови чада.
„ЗА ПАМЯТ НА ПОТОМСТВОТО,
ЗА СЛАВА НЕГОВА“
Всички се извървели да видят скелета, за който
проф. Гяуров настоява, че е на Левски. А никой не се
сетил да го прибере! Проявеното от тези „всички" ис
торическо чувство се оказа много по-малко от чувство
то на софийския обущар Христо Хамбарков. И от чув
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ството на многобройните селяни от Софийско, които
дълги години са идвали на поклонение при църквата
„Св. Петка Самарджийска" по силата на един истори
чески рефлекс, завещан им от предишното поколение.
Тъй или инак - изчезнали костите. Но и без тях
е могло нещо да се направи - имало е основания до
статъчни. По време на дискусията в печата видяхме,
че възниква идеята да се постави една табелка във
възобновената „Света Петка Самарджийска", където
да пише: „Според народната памет тук е погребан
Левски."
Съществува документ, че Комитетът за култура,
оглавяван по туй време от члена на Политбюро на ЦК
на БКП Людмила Живкова, проявява чувство за исто
ризъм и възприема въпросната идея. Йо минава вре
ме и през пролетта на 1984 г. възобновената църква
е била открита — неизвестно защо — без скромния
надпис, че в олтара й може да се е случило нещо и
драматично, и героично, и значително за българската
история, за националното самочувствие на българския
народ.
ЗАЩО НЕ БЕ СЛОЖЕН
НАДПИСЪТ?
Защо не бе зачетено скромното и смислено предло
жение на многобройните защитници на тезата, че Лев
ски е погребан там, след като с нищо не обвързваше
то научната съвест на онези историци и археолози, ко
ито явно или тайно се опълчиха против въпросната
теза?
Какво лошо и страшно е могло да произлезе от
това?
Причината е, струва ми се, че не всякога държим
на своето. А нашите съседи гърците (и само те ли?)
не оставиха скала, изворче, пътека или дърво в своята
земя, без да го свържат по някакъв начин с история
та, митологията, преданията, легендите и въобще с
„народната памет"! Спомнете си върбата на Платон
край Атина, където знаменитият философ преподавал
на своите ученици! Или пътеката при Термопилите, за
която и сега се твърди, че е „същата", през която се
промъкнали персийците, а това кара туристите да се
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вълнуват до сълзи. Тук легенда, там — предание, и ето,
трупат се хората на дълги живописни, разнородни и
усърдни върволици да видят и да чуят, да пипнат. Вре
ме губят, фотографират, филмират, копират, записват,
а подир това, като се върнат в своята родина, разна
сят славата и миналото на съответната страна по че
тирите посоки на света.
Та нима всички тези кръщавки са ставали само
след научни симпозиуми, експертизи и дискусии и след
подпечатването на съответните табелки е щемпелчето
на археологическия институт?
Пресен случай: откри се във Виргина, Гърция, пре
ди години гробница: изказано беше предположението,
че тя ще е на прочутия Филип Македонски, изследва
нията продължиха седем-осем години, нямаше оконча
телно научно решение, обаче в Солунския археологи
чески музей наскоро след откритието вече бяха изло
жени намерените в гробницата полуобгорени кости, под
категоричния надпис: „СКЕЛЕТЪТ НА ФИЛИП МА
КЕДОНСКИ".
Така постъпват по-опитните ни съседи. А наши уче
ни се изтрепаха да доказват, че Мадарският конник не
е българска работа; оспориха надписа на Чъгурбиля
Мостич, царския пръстен на Калоян и сетне (това бе
върхът на самоотричането!) разтръбиха не само у нас,
но и в чужбина, че дори Плиска, столицата на Първата
наша държава, не била българска, а сварен от българите
византийски град.
Ако се не лъжа, тъкмо проф. Стамен Михайлов
беше застъпник на тази лъженаучна теза и той бе, който
написа още през 1954 г., че „прабългарите не са донесли
от своята прародина никаква монументална строителна
традиция ..."; че на мястото на Плиска съществувал
римски кастел, който бил привлякъл вниманието на
славяните, а сетне и на прабългарите с вече „създадените
тук добри условия за живот" и те се настаняват, токуречи, на готово. (Виж Исторически преглед, бр. 4/1954 г.)
През 1960 г. проф. Михайлов отново повтаря ко
ронното свое „откритие", че „Плиска нито е създадена
от прабългарите, нито е изчезнала с тяхното претопя
ване в многобройната славянска маса". (Си. „Археоло
гия", кн. 1/1960 г.) Той обяви, че „прабългарите не са
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променили хода на историята, нито облика на заварена
та от тях славянска култура, развиващи се върху ОСНО
ВАТА НА БОГАТОТО ВИЗАНТИЙСКО НАСЛЕДСТВО."
(Все туй „византийско наследство" и все същата теза,
че прабългарите не са имали отвъд Дунава развита собствена
култура. Виж сп. ..Археология", кн. 2/1965 г.)
Страстта към отрицания се проявява у проф, Михай
лов, току-речи, при всеки по-значителен повод. Когато бе
открит Калояновият пръстен, пръв той излезе със становище,
че това твърдение „не може да се подкрепи с нито един
сериозен довод". За него дори надписът „Калоянов пръстен"
не беше довод. (В. „Вечерни новини", 25. VIII. 1973 г.)
Намери какво да оспори проф. Михайлов и в по
гребението на Чъгурбиля Моетич и т. и., и т. и., но,
слава богу, всичките му отрицания, в особено онези,
свързани с първата българска столвда Плиска, увис
наха във въздуха. Доказа се, че и Калояновият пръ
стен си е наистина на цар Калоян и влезе това в ис
торията на България, и ако сега припомням тези неща,
то е, защото странната склонност към отрицание у
проф. Михайлов, съчетана с неговата необуздана вязантофилия, виждаме проявена в пълната й безогледноет и в случая с костите на В. Левски, които бяха обя
вени за „ранновизантийеки".
Най-последната засега проява на тази негова внзантофилия се открай в спора върху един датиран надпис
на гръцки език, открит в с. Равна, Варненски окръг,
през 1978 г. Надписът, свързан с освещаването на манас
тирския храм, бе определен в една публикация на
проф. Веселин Бешевлиев, че е от 889 г. Същият бе ква
лифициран като доказателство за голямото храмово
строителство по времето на княз Борис I и въобще за
дейността на едно книжовно средище от IX век. В
една своя статия в Известията на Варненския музей, кн.
5/1982 г.„ Стамен Михайлов застана на становището,
че прочитът на Бешевлиев е грешен и че датата не е 889, а
589 г., т. е. че църквата не е от времето на Първото
българско царство, а византийска. Сега (1986 г.) в сп.
„Археология", кн. I, е поместена статия на Казимнр Поп-
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Константинов, в която се устаиовяаа, че Михайлов е направил
своя прочит на датата, след като е вмъкнал в иадашса едно
несъществуващо „Е", друга буква предава с „несъществуваща
дъга", предава невярно също и „нячертанието на цифрата 8", а
освен това „ПРЕИНАЧАВА ИЗПИСВАНЕТО НА СЪВСЕМ
ЯСНИ БУКВИ В Ц.ЕЛИЯ НАДПИС". Авторът на статията за
ключава, че Ст. Михайлов е извършил своя прочит на датата
„ПРЕДНАМЕРЕНО, В ПЪЛЕН РАЗРЕЗ С ФАКТИТЕ" и съ
ветва да се проявява пълна въздържаност към епиграфските
му занимания. Позволих си това отклонение към една проява
на проф. Ст. Михайлов, макар да не е свързана пряко с раз
копките от 1956 г., защото тя е указание, че и сега той
продължава да си служи е добре известните ни от спора за
гроба на Левски ненаучни способи и манипулации в защита
на едни или други свои увлечения.
С подобни научни пристрастия далеч не може да
се отиде, но ето че дори явно несъстоятелната, на това
отгоре и антибългарска версия, че Плиска не е бъл
гарски град, просъществува около две десетилетия,
нреди да намери главно в трудовете на покойния проф.
Ст. Ваклияов сериозен отпор.
Уточнявам: не твърдя, че българските археолози и ис
торици като цяло са изневерили на науката и иа своите
задължения, но как да си обясним търпимостта им към
псевдонаучннте експерименти на неколцина от тях, проя
вени при спора за костите и гроба на Левски?
Време е да се запитаме: защо към античните, тра
кийски, римски и византийски старини ние проявява
ме не само историческо чувство, но и археологическа
страст, а към нашите - славянски, български и от посетнешната ни история разкрития — поглеждаме по
някога с крайчеца само на едното си око?
Похвален е например ентусиазмът на археолози
те и тяхното ревнителсгво към старините, когато се бо
рят за опазването на римски и византийски находки и
особено на римските мозайки. Спомнете си историята
с Римската вила край Армира, Ивайловградско, и дру
ги подобни случаи, когато е спиран или дори отместван
строежът на цели язовири, и то с цената на огромни
материални щети, само и само да се спасят стотина
квадратни метра римска мозайка,
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През 1984 г. в Пловдив бе спряно строителството
на всички подлези в централната част на града, за да
бъдат съхранени разкритите на места римски калдъръ
ми и мозайки. Вдигнаха се в защита на тези антични
находки не само археолози, но и архитекти, развълну
ваха се художниците. След този спонтанен изблик към
античното културно богатство плановете бяха анули
рани, изготвиха се нови и строителството бе забавено
с години и оскъпено с милиони.
Нека! Това проявление на ентусиазъм говори за от
ношението на българина към световните културни цен
ности. Една десета - не повече - да имаха родните
археолози, на които се пада честта да изровят костите
на Левски от въодушевлението, проявено например при
опазването на римските калдъръми в София, това
щеше да е достатъчно, за да е гробът на Левски в
ред и костите му да са на мястото си!
Реакцията сред някои от засегнатите след прочи-тането на тези мои мисли в първото издание на книгата
беше много оживена, да не кажа бурна: аз бях обви
нен в „спекулация и дезинформация", а М. Станчева
каза, че трябвало „публично да се реабилитира архео
логията като наука, защото цял институт се обвинява в
преклонение само на античната археология" (Протокол от
2. X. 1985 г., стр. 4). Тя каза още, че голямо и дълго било
мълчанието на АИМ срещу атаките, „които бяха отпра
вени срещу проф. Михайлов", и призова АИМ „ДА СЕ
БОРИ В ЗАЩИТА НА СВОЯ КОЛЕГА" (стр. 4). Ст! и. с. М.
Станчева иска да създаде впечатление, че обвинението ми в
пристрастие към римските калдъръми е отправено към
„ЦЯЛ ИНСТИТУТ". Защо? За да вдигне този институт на
кръстоносен поход срещу мен?
Онова, което ме учудва, е, че тя олицетворява це
лия Археологически институт с проф. Михайлов. И преди
всичко — със себе си. Второто ми недоумение идва от
призива за борба. Нима тя не разграничава една подобна
безпринципна борба от борбата ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО
НА ИСТИНАТА, какъвто е настоящият случай?
Що се отнася до настояването на М. Станчева
„ПУБЛИЧНО ДА СЕ РЕАБИЛИТИРА АРХЕОЛОГИ
ЯТА КАТО НАУКА", ще си позволя да я успокоя: ар
хеологията „като наука" изобщо не е бивала и не мо
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же да бъде застрашена. Защото грешките, които един
или друг неин представител върши от нейно име, нямат
нищо общо с науката археология. Казах и повтарям: не
сполуките и увлеченията на отделни хора не могат да се
идентифицират със системата от методи и знания, които
съставляват науката археология. Все едно - ако се срути
един мост поради грешните изчисления на един инженер
да се обвинява в грешки науката статика.
А що се отнася до увлечението по античното, то е
факт. Едно от доказателствата е случката с намерената
през 1985 г. при копане на метрото римска л а т-р и
н а, т. е. обществен уличен писоар. Въодушевлението
беше голямо, веднага започна обмислянето на проекти за
запазването на тази рядка находка, което щеше при
най-пестеливо изчисление да възлезе на около три ми
лиона лева. Но нещо с латрината се случи, въодушев
лението спадна, за което може да се съжалява. Но не за
това е думата — думата е, че бяхме готови да отделим
три милиона лева за запазването на една латрина. А
средновековната църквичка „Св. Спас" в центъра на
София бе изоставена дълго време без покрив, което
доведе до почти пълното погубване на ценните в нея
средновековни стенописи. И мисля, че твърде голям дял за
това подценяване на средновековното наследство, кон
кретно в случая със „Св. Спас", се пада на М. Стан
чева. Защо намери тя толкова мили думи към бучицата пръст, описа така вълнуващо свалянето и спася
ването на 42 кани и стомни от покрива на „Св. Петка", а
за самата църква, всеизвестна като крепост на българ
щината по време на османското владичество, не намери да
каже нито една дума? Не очаквам от нея думи на въз
хищение, а нещичко поне за историческото й значение и за
това, че там може да е гробът на Апостола на свободата
Васил Левски. Така и така тя се е докоснала — във връзка
с грънците — до въпросната църква.
На обсъждането в БАН М. Станчева по време на
дискусията внезапно апострофира акад. Н. Тодоров с
думите: „НИКОИ НЕ ИСКА ДА Е ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСВЕН ВАС!" (Стенограма, т. I, стр. 235.) Дали ис
каше да каже, че никой историк или археолог не иска,
или че никой българин не иска — това не се разбра.
Но на това изказване сега намирам възможност да
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отговоря на Станчева, че в спора за гроба на В. Левски
малко значение има кой какво иска или не иска, а каква
е ИСТИНАТА ЗА ТОЗИ ГРОБ. А истината е, че
ГРОБЪТ Е В ОЛТАРА НА ЦЪРКВАТА
„СВЕТА ПЕТКА САМАРДЖИИСКА“
Църквата е възстановена като паметник на средно
вековното българско изкуство. Но тя може да бъде прис
пособена за ГРОБНИЦА НА АПОСТОЛА НА СВО
БОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ! Вярно, костите ги няма.
Ала по една щастлива случайност ги има косите на
Левски, които ще заместят физическото присъствие на
изгубените кости в неговия бъдещ саркофаг.
Ето кратка история на тези коси, според разказа на Гина
Кунчева, майката на Апостола:
„Беше на Великата събота (19 април 1861 г. - б. а.),
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 длъжност 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 крий в сандъка 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." (Виж М. Ив. Марковски — Спомени
и очерки из българските революционни движения (1868—
1877 г.) нови данни и документи Вратца, 1902 г., стр. 159160.)_______________________________________________
Косата, която Левски дава на майка си, тя пази чети
ринадесет години и след това я оставя на дъщеря си АНА,
по мъж Андреева Начева, която пък след 29-годишно
съхранение я предава през 1907 г. в Министерството на
просветата. Оттам необикновената реликва се озовава в
Етнографския музей - София, а по-късно (през 1947 г.) в
Националния военноисторически музей, където грижливо
се пази и до днес.
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Няма съмнение: Левски се е досещал какъв ще му е
краят и девет години преди своята гибел се е погри
жил да улесни онези, които някога биха се наели да
му направят гроб.
И наистина, вече е време да го има този гроб! След
необоримите исторически и археологически, строителнотехнически, медицински и криминални доказателства,
че той е препогребан в олтара на църквата „Св. Пет
ка", и след писмото на БАН до Съвета за духовно
развитие в този смисъл - единственото справедливо всъщ
ност - единственото възможно решение е тя да бъде
обявена, и то категорично, за негова гробница. В бившия
олтар на църквата да се постави надгробна плоча с
надпис „ВАСИЛ ЛЕВСКИ", а отвън — надпис, че според
редица археологически и исторически данни вътре
през 1873 година е препогребан от родолюбиви българи
Апостолът на свободата Васил Иванов Левски. Така в
навечерието на 150-годишнината от рождението на
великия българин ще се изпълни неговото предсмъртно
желание гробът му да е в България и всякой да го знай.
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1986 г. — архив БАН
Становище на акад. Н. Тодоров от 27. VI. 1986 г. по Пакет
ната бележка на ръководството на АИМ — архив БАН
Стенограма от разговор с Никола Дончев Колев — личен ар
хив Н. X.
Стенограма от разказа на о. Иван Таков от 28. VII, 1986 г.
‘
личен архив — Н. X.

18. Н. Хайтоз, т. I II
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