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ЮБИЛЕЕН ЛИСТ
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ИзааН1е на О1рь.н11 нсторнчес1и м1эей и Окръ•ното 1стор1ческо IРУ•ес110-Хаско10

Точните дати на иаването
Васиn Левски в Хасково

НИЕ ИМАМЕ ПЪЛНО ПРАВО ДА СЕ ГОРДЕЕМ С ГЕРОИЧНАТА ИСТО-

РИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, С ХИЛЯДОЛЕТНАТА МУ КУЛТУРА, С НЕГО-

ВАТА ВЕКОВНА БОРБА ПРОТИВ ПОРОБИТЕJIИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗ-

ВИТИЕ, ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ.
I

Тодор ЖИВКОВ

МИНАЛО, HOEIO ВДЪХВА ·ГОРДОСТ

Кан1дидат на историческите науки Динко F\П\HF\COB, секретар
на ОК на БКП в Хасково

Ед11а от най-буриите II гсро11ч1111
ни е11ох11 о историята 11а нашия
народ с епохата 11а Възраждане
то. По дълбоките 01 исторически
иэменсния, по coos, революционен
подем, r10 масовото участие 11а

народа " борба га тя е една от
най-светлиге о историята 1111.

Въпреки че Хнскопсния кpaii
re 11аь111ра в непосредствена бли
эост с цен гъра на Османската
империя, въпреки, 11е на места той
се населява от компактно турско
население и през него преминава
важния в стратегическо отноше
ние път Белград -Истамбул за
Ьл11зк1111 изток, по който османс
ьнте власти са държали много
c11n11, роцояюбивото население от
нашия край дава не малък дял в
героичните революционни борб11
на българския нароп. Борбата на
Uълrapttre от Хасковския край,
както и борбата 11а целия бъпгар
ски народ пъобще против осман
манските поробители, преминава,
през раэлични етапи и форми. Тя
започва с хайдушкото движение,
минава през борбата за културно-
нацноналпа самосгоятелност и
църковна иевависимост, за за сти
гне до борба за пълно политичес
щ, н национално освобождение.

Още ·

в п ървите десетилетия
слез падането на България под
турско робство, когато споменът
за мииалото е още неиэличсн,
тръгват 110 планииеките дебр1t с
оръжие в ръка народните закрил
ющи - хайлутиге. Имената на
наролните закрилници Станко и
Сгратпя, на Гочо Гайтапджията
и днrсЛ оойоода ще останат зави
наги ваписанн о геречната пето
пис на нашия край.

1 е,11 бестрашни народни синове

бf·.;1сжат светлата фаванга на
• ОiШЯ. конто предшествуват н nод

готвя r величавото дело на рев-о
люционнип- борци от 50-70·ТС го
лннн 11:1 I 9 век.

В борбата Ila българския народ
за 1шц11011ал11а църква, която бе
рс:лш иоэиа 11(1 форма, но полити
чсска 110 свосто съдържание, ак
тивно участие взема и насеяение
то на Хаскпвсння край. През 1832-а7 година в атмосфера на упо
рита борба с гръкоманите en no
стресни български църкви о Сви
ленграц Харманли 11 Хасково със
срсштва на родолюбивото бълrар
ско население, 8 KOIITO се с.луrжн
само на български език. Н аселе
1111сто на Хасковския край взема
активно участие 11 в просветното
лвижение, чиято основна цел е
преди всичко иэпигане ЩЩИ0113Л
ното самосъзнаиие 11а българина.
Просветното донженне в Хасково,
както 11 въобще о цялата страна с
широко всенародно движение, от
отаичаващо се с демократичес
кия с11 характер.

Активно участие взема населе
нието 11а 11аш11п край 11 в nослсд
ния и най-важен етап о развитие
то ни наuионапно„ освободително
то движение - борбата за поли
тическо ос'Вобожде'Пн?. Тоэи етап
на нашата национална реоолю
ция и особено изграждането на
комитетската мрежа о страната
о свързан с името и дейността на
вел икия апостол на свпбопатт
Васил Л1евскн, който извиси осво
болитеаного дело до върховете на
най-напредннчавите общочовешки
lfD":t.ri:и 11:1 своето време.

Плпл на неговата иеуиопна
лсйчогт е и образуването на Хас
ковския революциоиен таен коми
тет, чиято сто годишнина сега

1ш„ чествуваме. Образуването 11а

комитета и неговата бурна рево
люционна дейност с принос в ця
постното развитие на освободител
нота дело на България. Принос в
националната революция дават и
реJнщu други селища - Марица,
Свиленград, Харманли н Ябъпко
nu, ьл.дето са образувани тайни
ресояюииопни комитети. I

Членовете на Хасковския таен
революционен комитет са безва
петно прецанни 11а революцията 11

свободата, техните активни и бур
ни комитегските дела не прекъсват
след залавянето 11а Л11ос11опа на
свободата от турскнтс власт11. Не
що 11ояе•1е, хасковск11тс рсволюцио
нсри - лемократ11 актнвно под
r1омагат Лта?шс ?'зунов u пред
r:р11етото от неrо дenQ с\:\ спасява
н? 1щ А11осrола на свободата, кое
тп по 11ез"n1,сещи от тях ПОИ'IННИ
11с ст11rна до усп?шен краА. .Осеотда?iната дейност на рсво
люннонсрите - демократи от
Хасково проникната от лю6ов
н1.м бълrарс1<11я народ, не дава
оч.?кванитс резултати. В резултат
на 111щ1ще11та с (1орбадж11 х.
Стаnр11 и направените разкрития

след него, Хзскnнската револю·
цнnна организация е обезглавена
като м•1ози1ш от хасковските рево
.riющto11cp11 б11пат зато,1с1ш в Д,1ар
бскнр. Този факт, както и re.o
rрафскоrо положение на наши.
край са причината хасковци да
не вземат пряко участие о ?ро ,••чната Апрнпска епопея. Но пат
р110 r111111ото Хаскопско население
въпреки и пострадало от башмбо
зушките без•11111стоа, акт1ш110 под
номага пос.традап11тс сн братя от
Пловдивсю, окръr.

(Слсдuа 11а 4 стр.)
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на
Преди 11звест110 време се обнз

родоаха орнr1шатште турск11
следствени протоко.rш по Хаскоо
ското пр11клю•1с1111с от 1873 r.

В протокола 110 разтtта на
.M1tp110 Попоо, станал на 30 юни
I 8i3 r. n Хаско1ю е отбе--1яза110,
'tC когато го зсш11тал11 .1а.'111 Ва
снл Дsrкона с 11двал n града 11

ОСТОЛЪТ НА СВ060ДАТА
Идеолог и вожд на националната революция

Професор Ивзн УНДЖИЕВ
Лпостолът минава през 1щеоло

r11ята II практиката на nснчкн мо
t.1е11т11 от разонтнето на нашето
IIOЛIIT(l'ICCKO оъэражда11е II IIЗП'ЫЛ
но самостоятелно 11д11а до 11стор11
чссю?та мнс11я на сnоя ж11оот -
осеобождсннсто на народа с него
no .111ч110 де.оо; n борбата за сво
бода народът ще успее, ако раз
ч111'а на собстое1111те си сшш и ако
предвр11тел110 се подготв11, ор1·а,111
знра 1: 1JЪоръжu. Идеята за ко?ш
тета т. е. 1111.еята за общо
иароп.но nъста1111с по пътя на вът-
решна реnо?юц11011на орган11за-
щ1я, пр11над11еж11 на Леnск11. Той
я прозря със с11.011те на своя re
ш1ii 11 я осъщсстnн със замаха на
11соб1щ11ове11 11арще11 nода•1.:1

ll11кoi1 npe.:tll Апостола не схва-
11а з11а•1е1111сто II ролята ,ia оът
решната реоо.1ющю1111а орrа1111за
u»я, защото 1111коi1 прсд11 него 11е
06.1cr11a осnобод11тел11ото дело нз
ня.10 върху собстос1111те с11.111 на
народ.а. Следшнtкн 11ътн II опита
11а общсстос1юrо раз1штс, Аносто
.1ът пnооъзr.,асн 11ъл11ата нсзаои
c11,1orT rн1 освободнтспното л.1ш
>1<0111ю, което за11апред трябваше
J,a ра11111т:1 11з11яло на вътрешна
та pe11o?riющt0111ia орга1111зац11я 11
босnата rюдrотовка на поробе1111я
народ. За А1юстола рсво.1ющ?ята
1н11сrшаше vпорнта II с11стсмщJ
nо11готоока. И тoit имаше съt,ър
11•('110 ясна представа за срс11с1'щ1
т.?, KOIITQ. бнха ll('OбXOДIIMII л.:1 се
<X'11ryp11 успехът 11а 11арод11ото де
по II положн 1n,рхоо11н ус11л11я .:1а
D1--'1Л11Т3, орга?шзнра 1t О'ЬОР'ЬЖН
1:ano.1a за решнтс.,ната борба')

В своята цялост11а лW.1юст
Лr.осто.,ът съчетава организатор.!
н 'IOt!eкa на делото с 1ш<!о.1оrа нttpaтt1·a. Той бе не само nслнк

D Rt111затор II масоо11к, 110· н nрнз
1ят зако1юдатсл на рево.11ю

Пръn между nr11•1кir Лпоr
rxnaнa 11еобход11моС'М'а отс Иr:ш закон н се зае да ro

111Р8 . В рсnолюrщошшя проrкто1 , Апосто.'l"Ьт даде конкоетс11 113раз нп rnоята МlfСЪЛ 11?.,о, Затова 11 11еrоп11я„ устап еlie сачо t1ш11 орга1111защ1Онс11 праBIO! 11к, а ця?,а по.,11т11ческа праг·PIii u kоято обществената юr

съл предн Освобождс11нето се 11з
днrш.1 .:s.o 11ай-ш1сою1тс сн върхо·
&е.

Трн ос1юn11н двигатели nдъхно
шшат Лпостоловата мисъл н ръ-
1юоо.1.ят цялата му дейност: лю-
бов към 11арода, култ към свобо-
да II nнрзта че осоободеното оте-
чсстnо ще има най·съвършешtаа
уредба.

Любовта кы1113страдал11я 11арод
е сдш1стос11ото чувство, което въл
нува неговото сърце II r.r?аnннят по
дтнк, коitто оъзп.r?аменлоа волята
мv за подо11n. Пред .r?юбовта към
11Зрода, според Апостола,\ трябва
да се см11р1t и 1111ай·ма.r1ката rop
дост?': пред тая .110боn няма мяс
то за тщсстлаnне II суета. Toil
rop11 само от едно жслаш1е - .1,а
nндн оте11естоото с11 сообод1ю, па
пос.'Iе .,ако щат го нареди да па
се II паткнтс". Неговата възош11с
11а 11 д1'.11бока обич към народа 11е
очаква 11 не търси 11р11зна11ня. об
.,аги, 11р1ш11лсr1ш. Негопата жерr
вена готов1юст е осеот1tайна, без
rpa11111111.1: 11Аз съм са обещал на
оrещ?ството с11 жсртnа за осво
бождет1ето му, а не .1а бъда кой
знае какъв". заявява с,шрсно
Апостолът. И като отбслязпа. че
тnоа е "нзй·праnо JI 11оnсшко''?
тоi, завършва своята забе.?ежн
телна, нямаща р:шна 11а себе си,
11з11оnед: ..Аз IIC Г.'1СД3М на ЛIICШIIH
те мн страланнл II оскъд11ост11 nъв
nс1111ко. ннто каталнсnното мн npe
с.,едоане от полнц11ятг от град n
rрал. по сс:1ата и кърнщат:?. па н
от саы•те 11зро::?нци 61,1.1rарск11. Ни
то пък казоам, че от края (наrrало
то) на рзбот11те 1ш до сега съм бнл
способен при такn11з страшш1 11 мъ•
ш1 премена. а cera защо д.! не съм
аз 11е елн-кос сн мяств. амн --,
коi, rlf (да доде) на готово. На
протнn. ако му сече rл:tnзта none
11е, rpяC,nn с:-ш11 ла го покана 11а
мяrтото с11, п11к пз лп гледам
лруго, нека (11) по-дотю. Нето
рнятз ш1 няма .nз прнкрачf! заСJ1уrзта 1111 друr11му".

Изляз1,.1 от народа Апостолът
разбнра на?i-.,ъ.,боко 11сrооата душа н нито в сднн мнг на coon жн
uот 11с се ::?ми от него. Още n
nърв1tте стъпки на своята .:tей

вост той се убеди, че всеки pcno
.11юцно11е11 почнн без предварител
ната подготовка на народа е об
речен на 11cycncx. По-къс1tо при
ncni<o cnoc по-значнтспно дейст
n11e той изхожда, като сан се 11э
разявг, от „свобод11ото народно
рсше1111е". Убеден н последовате
.1е11 демократ, Апостолът вярва
предн вс1111ко А „сстестоснат.1 с.и·
ла на 11ародз". От друга стра11а
тoit бе убеден, че ревалюцията не
може да успее, ако 11•ро11ът не
стане сам rocnoдap и? собствена
та си съ;,.ба.

И ззтопа тоА искаше щото
вс1ttrкн почини да излизат от 11аро
л.а, т. е. от този, който се готвеше
да мре за своята свобода, а не
от емш·рацията отвъд Ду11ава.
Чувството на дълг и отговорност
пред народа правеше от АпостОJ1а
естествен враг на всяко самоnла-
стне. Случаят с проектоустаuа
говори твърде крас11ореч11во
за тооа народовластническо съз
11а1111е на Апостола. Още преди
да пр11стъпн към изработване-го
му, той сподсл,:1 намерението си с
110-пърn11тс сънде,tющи на дuнже
1111сто. След изработването му той
ro разпрат11 до комнтетнте n стра
ната 11 .10 ло-nн.:1.111tте деАю, n 11уж
(iнна да дадат писмено и nодроб
110 ЧIICШICTO Clf оърхv нercf. И най·
сст11е сонкз заед110 с J<аравелоn
11 Букурещ общо събран11е от
прсдстап11тел11те 11а цялата opra
1111га1111з:щнn в страната и чужби
на. което да одобрн и пр11еме
пороскта, за устав.

Като се обявява nротиn "т11ра11
стnото, безчелоnещ1шата н самата
държавна снстсма на турското
праnнтелство", nс.1111ю1ят Апостол
определя цС111та на революц1101ши-
та орrаннзацня: ,.С една обща ре
но.rtюцня да се 11апращ1 коренно
npcoбpa1ona1111e на сегашната дес·
r?отско-тнранска система в да се
замени с демократ11•1сска републи
ка (народно уnрзоле111rе) .•

Ед11овремс11110 е борбата за по-
.,нтн•еска свобода Апостолът ис
ка „с с..11111 тру.1". както rам се 11э
разява. да се осъществи 11 11ов:,
съвършен обществс11 cтpoit. на чн
сто знаме да т1ше: 11свята II чнс·

та република".
Борбата с насо•1е11а не саыо сре

щу господствуващата турс1<а фео
л.ал11а ?;;ласа, но II срещу ней1ште
крсn11тсл11, българските чорбзд·
ж1111. Обръщаitк11 се към тях, Ano
столът казва „Чакаме он л.а усети
те rорчJtонте съ.?зн на бедния ни
народ, който е nече в крайно теr
,ю. То не! В11е му пиете още кръв
та II го предавате на мръсния мъ-
ч11тел. Реш1rли сме се нлн .1а Dft
съберем 11л11 да вн поразим!"

По своему, със свойстве11ата с11
яс11от:1 11 снла на нзраза, Леnск11

. разкрива същ11ш1та на своята иде
о.r?огня. ,.Време е, пише той, с ед1111
труд да спе•rелщ, онова, което са
търс11л11 11 търсят братя (та) фра11
цузн, т. е. млад§ Фра11ш1я, млада
Русия II пр. Ко?ко скъпо 11 с как
в11 заrубн? Брат брата. с1111 баща,
бащата с11на .:t.a ?бива? Cera е вре
ме ;,.а преоар11м тоаа зло. (Защо
да оод11м) атора борба?" Народ
1111те ус11л11я според 11его трябва
така да се насо"а,·. щото с ед1111
труд, С CДIII! 11 СЪЩII ЖCPTUII, без
да става нужда да се nод11 nтора
борба, да се 11звоюnа сд11оuреме11
110 С ПOЛJIТll'ICCK()TO II t'OЩtaЛIIO ОС
воаожде1111с. To1i мс11тае. както се
11эраз11 11:1 nрсмсто Гсорrн Бака
лов, ,,с ед1111 vдno ла осnобоз.н
Бълrар11я от бъ.1.ещата юласоnа
1юi111а, да разрсшн ед11онре,1с11110
н задачата на споята епоха. н за
д:]чапt на бълсщето11• Народ11ата
рtnолюш,я, според Левски. трябва
да 11заър1111r „корс11110 прсобоазова
1111е11, като порнnе 11е само феодал
но-крепостничсската общестоена си
стсма. 110 эасл119 с това завинаги
да нзб:?nн наоо11n от всяка соцнал
н:1 неспраоедлнnост.

И затоn:t. когатп ronopн :ta „спя
т:1 н •тст:?" DС'Публнка. Лсоt,юt
н,,а nncnn11.1 не топкоnа d,ормата
н:. vnpanлe1111c. 1t (';,мвя общестnен
rтnnii: псrnната nспуб,r111ка с •..:хе-
мокраrска„ република. в коятn
шшnлuт е nъ.ttcн господар mt cofJ
CTPNl:1T:J ('11 м,л.ба, iЯ С „м11ого-
тсн1iша :t"bl)Ж:tna, 111rрмн?11:? no но
nnтn .1нл..11шс"'. кактn мii er, нзn11:
::iяn:. n e1111n nт п11r,rат:1 си. И ю,к
то Бптеn r(' 6001, ла re построи

(Следва на 2 стр.)

тoit т1:?1ю 011ждал лн ro с, М. По
пов отrоnаря: ,,Да, ед1111 път...
R Y'IIIЛIIЩeтo .. , It••. JЩ пока1111
д:1 nзсмсм участие n комитета".
(fjяхме се събралн) ,.аз, Петър
(Берковскн), Стоя11 (За11моа), Дн
м111ър Стоя11ов) 11рав11.1110 то е Сто
iio1юu) 11а попа с1111а му Д11м11тър
11 на Хаджи I lоанчо синът, му Мн
хан.,. . . След едно съвещателно
раз11скоа11е 1111е не приехме н на
другня ден сутр1111та отиде с11.
Още с.:1.1111 пъr 11с съм го видял
11 отто?·;ща rraвa ел.на 1·од.1111а ...

Тези показшшя на М. Попов са
тоъJще цешш, понеже потвържда
naт,-z,., В. Левск11 с 1щnзл в Хаско
uo.

Двадесет ГO.lIOIII ПО·КЪСIIО, ве
,,с е сnобод1ю Хасково, :,\\. 'По
поn заяняuа от1<р11тu пред 11стор11
ha Гt:.ор1·11 Д11м1проо, 11с Васнл
Леnскн е .=tохожлал о Хасково" 11

през 11оемор11" (1872 r.) ,.с теснп
дрсхн II с11а-л пр11 Берно11сю1, ко
rато nc11e 611л улоое11 Д11м11тър
О6щ11. 11 че след зам1111аоа11сто му
.10111ло шtсАю от Ит111 Хаджндн
мнтрон 11<1 се отнраон за Влаш
ко незабавно".

Това 11зказт111е на М. По110n,
11vб.1111кушню от Г .. Д11м11троп през
1896 ,·.• щ1 което до сега ннкой
от нзt·ледощ1тс.r111тс IIC е обръщал
u1111мт111е. е 11зкл10t111тсл1ю по cno
}ITa важност 11 заслужава да се
сврем по спещ1:1.11110 на него, за
щото тук не rтаuп дума за едно
ед1шствшю 11два11е на Впсн., Jleo
скн в Xac1-,.ono. зсJ каквото Мнр110
Попов 1·овор11 пред турската CJ1e.:t
стве11а ком11с11я 11рез 1873 r., а за
rronтop110 идване ,.н 11рез 11оемвр11
1872 r.

I lосочс1юто uc11110 11 нзоес-гне 1111

дао;1 DЪЗAIOЖIIOCT да тnърд.11м със
1·11i·?1рност че В. Лснск11 с ндвал в
Хасково попече от ел,ш 111,т II то
н крптък псрнод от време. То е
ue11110 11 за това. че 1111 11озnо.11яоа
да кор11r11рамс някои 11спраоил1111
11оrта1юг.ю1.

П;,ез 1929 rод1111а у нас са пуб
л111<ува1111 .1.окумсf1тал1111 матерна
.111 оъо връзка С' деiiпостта на

Апостола в Бъ.1гарня. В подроб
1111я :\tаршрут, очертан от самня
Леnскн в неrоо11те бе.'lсжю1 са
эап11са1111 лос.педооатс.1110 селнща
та, през които е мш1а.,, 11 сред.ст
uата 11зразходва1111 през време на
110с.1е.:t11ата ?•У 061,ко.,кз 11з стра
вата. Същевремеш10 се внж.1.а,
е Аnосто.,ът ..1.сilстrште-1110 е 11.1
вал II в „Аскюю" (Хасково, б. р.)
11 че е 11охар1111„1 тук за себе ci1 11

коня 37 гроша. От бс.1ежю1те мо
же да се разбере, че е маршрутът
611.'l осъщестuс11 преди 14 декс,-10
р11 1872 г., т. с. през ноемвр11. 1Ко
1·а с запо1111ало 11еruвото осъшсст
uявш1с, u бедежюпе не е посоче
но. J lu uт uста11а.111тс докумснт11
11 по датите на пнс?1аrа на Anoe
тo.rta. поместс1111 з:?ед1ю с бе.,еж
ката - маршрут. ,юже 1н1 се на
нраuн зак?11011е1111е. ,,е на 25 октом
ори 1872 г. В. Ле.1rк11 е 611.1 а Па
заµджнк. където е отшuъл от
Карлово. оттам през П:шаrюр11ще
Ко11р1шщ1ща Jt Стрелча тoii от11·
ва О П.1011ДIШ. ОТКЪ.1,еТО ПIIШе
две 1111rм:1: на 29 окто?1nр11 - п.о
Паз:1рдж11к 11 на :ю октомври -
до JlюGeн l<зравс.,ов. n което му
еъобщаnа, че запо1ша изграждане
то на окръ,к1111 це11троnс n комн
'iс.•тrкат:t мреж?!. I Ia 6 1юс-мnр11
1872 r .А11осто.11,т е вече II Стара
Зa-.·fJpa. hъ.rteтo обяuяuп ком11тста
за ш;ръже11 цс11т1,р, а на 9 носмв
rн n .Сл11nе11. 0Ояuе11 на тази дата
сь;_1ю II окр1-жщ1 цс111ър.

Uт !IGCQ11e11oтo пе11с става ясно
11е 011аз11. 11аст от маршрут:?, оклю
11ена между Плоu,11ш 11 Стара За
гора II която с ,1111нша.ТJа през се
.тю Е1111 маа.'lе, Аскюю II Чар. (Ч11р
пан). е бнда 11зю1ш1та от Лnосто
.,а между :31 о"то„шрн 11 6 ноем
np11 1872 r. Следовате:1110 през ед
НН 11.1111 JIQ(l(?IIC IIOЩII 113 TOЗII 1111

терпы1 or nпемс В. Леоски е 11ре
11ощува.11 о Хаснооо, сnър11111.1 с за
ш1а1111ра11:1та работа II пре, Ч11р
пан замнна.11 за Стара Загора.
Този безспорен факт вече сам по
себе си идва 11а подскаже, че ка
за11ото от М. Попоn за повтор110

(С.аедаа :,а 2 стр.)

Създаване, ('Ьстав и дейност на Хасковския

таен рево111оционен комитет

t: ' ?·?81!:МЪ. v"_;.... с:еО&В.ОJfИО В'Ъ Ч:00'.1" ?4
I U'tii?S('f');}JOTO оп. lt'Р'ВД'Ь Боrа и nр:kдъ tiw...тno
6tнwe щ? С'!i'ЗЭ.R.иn'аята., чв от,ъ cиqso xoeiro ?11 !(,е

H'.tl!a да- t-tл.жа и отцрв.s аихtоиу mnцo, Jro
от:,ьр,ть и до rробъ.

:-'\tК4$:В&'И.Ъ. 00 И о6-tщава•Jъ, KRQO ЩО J)f.\00:1'$.

съ с•нч:юиt?

llаnършнха се I 00 1·од111111 от
011ез11 11аметш1 ссешш д1111 на 1872
пщ1111а, 1:оi·.:1то Апосrолът на rвобо
д:?п1 13. Jlевс,ш 1щва II IJ Xi1c1<000,
за да с1,здадс 11асте11 таен peno·
.'1ЮЦ11О11ен ком?пст. Съt.: създаване
':'О 11:1 Xat'KOilCl•ШH KOMIITCT, Леn-
СIШ осъщсстnнnа нклю?ш:шето н
llrl TOJH OT!t<IЛet\CII р:1(1011 от стра
ната 1<ъм uс11трал11ата реnолюцнон
на орrшшза1щя. към онова r.c11c
11y.r1c11raщo рсrюлюцношrо ядро за
ор1·а1111з11раие на поро6ешн1 бъп
r.1пскн нароп за въстание.

По.тt.роб11ост11те по 11..1nа11сто 11а
13. Леuскн n Хаскоuо, срещата му
с местшп<! реnолюцво11ер11, създа
пането rt дейността на комитета
черпимс взюлючнтелно от к1111rата
щ1 Стоя11 Занмоn „М1111алото".
Лнчно участnуоад в теэf1 съби-
тия Занмоn, макар н с някои греш
ки, iiJI npe::iaaa тези подроб11ост11
конто 1шаче биха осташ.1т1 нс1в
nест1111 за поколенията.

Отделни сnеде1111я по тезн въп-
роси намнраме в заnвленнята да
nанн от дсiiцнтс 11а реnолющюн·
ю1я комитет nъо връзка с пе11с110
1шра11ето им с.11ед Освобождението
н ·протоколите на турския съд в
П.11ооднв по време на делото във
връзка с покуше1111сто над хаджи
Стзвр11 от Атанас Узунов. Някон

сuеде1111л се намнраr II о протокол
нат:t ю111га на Uентра.rнютu учи-
,шще в Хасково от 18nj73 1·ощ1-
11а.

Макар 11 оскъдни обобщени nc1111
KIi 1ез11 с11с.:r.еш111 1111 даnат ЦН1.10СТ
на карт1111а на събнт11нта по съз
даването. състава II дейността на
ХаскоВСКIIЯ таен револющю11е11 ко
MIITC't.

(1,11ровожла11 от комнтетскня
1сур11ер Хр11сто Ива11оп от с. Джам
баз11то, Старозш·орско 11редрешен
n турск11 п.рех11, Вас1т Ле11скн 11д
ва n Хасково n края на м. ссnтем
up11 1872 rодшrа, ,.няколко д1111
11ред11 Хасковсюtя гроздобер". Tъit
1сато му е 611ло нзnестно, че тук
уч11телствуnа 11егош1я близък 11рн
ятел още от Бст·рад Петър И uз
110n Беркоаск11, родом от Лом,
Лсоск11 веднага се отправя към
Це11тратюто у•111т1ще, където Бср
ковсюr е главен учнте.1. Срещата
между двамата друrар11 е много
сърде•111а. След ::?ълrо II задълбо
чено обмнс.r?яне те определят пър
вите хасковски учител II и гра жда
11111 конто ще бъз.ат поканени да
участоуоат n таi11111я ·реnолюцно
11е11 комнтет. Това са хора добре
познати на Беркоnскн, 11:i конто
тoit смята. че може да се разtш-
та. Съ6ра1111ето се провежда в

спалнята на П. Берковскн в Цен-
тралното уч11л11ще. На 11ока11зта
се отзовават: М11рчо I lопов, Сто
я11 За11мо11 11 К11ряк Сербезов -
у1111те:111 в (lе11тра:шото уч11?111щс
11 гражда1111те Хр11сто Златароо -
член на ,1111 а.111щ11ото ръководство,
Д1?ч11 м,р I Jош:тефаноn -чшюnннк
в конака. 110 нС'Т1шсюt бъ.пrа·
р1щ Георr11 11 М11ха11л f..t1111чев11-
с111юnс на родо.r:1юб11n11я хаrко1Jск11
1ич>б?i.1iКШI ха..1.ж11 Иванчо Мнн
чеn, Щсрю Вшшароu- занаятчня
11 Днм11тър Стоiшоо, член ш1 у1111-

т1щ11ото 11астоятслст110 - търrо-
t•ец. Съо6ще1111ята на Г. Днм11тров
11 Стоян Занмоо, че на това съб·
р.?ннс на кон11тета пр11състnуоат

, Малея Лулчев II Продан Серб?
JOD не отrопаря на 11ст1ш.nта, rь11
като според протоколt1ата к1111га
11а Цс11тра.r111ото учн:шще те са
б11т1 пр11ст11 по-къс110 за учители,
11ърв11ят 11а 15 фсвруар11, а втори-
ят на 11 я11уар11 1873 гоц1111а. Ос
вен тоnа Заимов сам много ясно
отбе..1nзnа, че прнсъстоуващнтс на
заrедаш1ето са Ошш десет .3.уш11:
„Звукаря попюбоп11тствуnа да
з11ае. кон лнца шс се внкат на
събрашrето н полу1ш от Попоnа
отговор· нснчкнте конто заселаnа
ме под ·върб11•1кнте у rрад1111ката,

(C,cnna на 2 стр.)

си оnособиостп
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Петър
_ Председателят на хасковския
таен реоолюц11онсн комитет с ро-
ден в гр, лом през 1852 година
6 семеirстоото на шивач.Като уче
ник в Белградската духовна. се·
иинврня през 1865 година гои се
среща със стария войаода дядо
Ильо If тамошните ёългарски еми
грвнги, в чиято среда се формира
неговата политическа подготовка.
Тук той се запознава II с В. Лсо
скСлел завършването на сеыина-
рията той эаминава във Виена,
3 от там в Чехия. В ;fаборската
гпмнаэия, подпомоrш1т от Пана-
йот Хитов про.1ъ.1жава своето об
разоваиие. Пора1111 липса 11а сред
ствв след завършnа11ето на VI ре
ален клас, Берковски се завръща
в Ло>1 .Остз11а11 без работа, по-
ради н11тр11г11тс 11а местните чор-
ёапжии, Берковски заминава за-
Царнград, за да получи разреше
ние от Екаархията да учнтслству
ва. На път за Пловдив, за къде
то получава 11аэ11аче1111е, той се
отбива no молба на Захари Боя-
пжиев в Хасково. Пока11е11 от
хасковските общ1111сю1 деятели
Берковскн решава 11а остане тук,
като главен учител на Цс11трал110
то училище.

В Хаскопо Берковски става то
бииец 11а младежта II б.лнэък на
бу111111те бълrарс,ш семейства хал-
жи Иванчо Минчев II Христо Зла
твров. борци срещу rъркома1111тс
О

]{?:??? през есента на 1872 ГО·

дина В. Левски решава да осно·
ос таен революционсн ком11.тет в
Хасково, той се. свързва т111-11ш1·
ред със старият си другар от Бел
град Перо Берковски. С негова
помощ Левски основава комитета.
а самият Берковски с 11з6ра11 за
негов председател. Благодарение
на орrа1111зашю111111я талант на
пламенния родолюбец П. Берковс
ки 11 активната дейност на члено
вете на комитета. тайната органи
эацня о Хасково постигна големи
успехи, в иросветно-проппганлна-
та с11 дейност, успя да повдигне
самосъзнанието на голяма чист
от българското 11асме1111е в Хас-
ковския край, ла създаде условия
за разгръщане на активна органи

Иванов &ерковски
аационна дейност в селата.

Вследствие провала по време
на локушеннсто над живота на
хапжн Ставри от Ат. Узунов, П.
Берковски заедно с още осем чле
11а ХТРК е заточен в Диарбекир-
ската крепост, откъдето успява
да избяга на 18 ю1111 1876 r. През
Одеса се установява в Браила.
През 1877 гопина постъпва в Бъл
гарското опълчение и се эавъша
о Бългврия.

След Оевовсжвсиието етапа
кмет на Хасково, а след това -
окръжен управител. След смъртта
113 жена му Евгения заминава ?а
Лом. Тук завършва своя ж11тс11-
ски път на 15 март 1891 година.
посяеднигс му думи преди смър-
тта 11алнса1111 от него били; "Жад
ии 'е само, че не дЬчаках реше·
1111ето на съдбата на мила Бъл-
гария!".

(Продължение от I стр.)
животът на народа" по принципи
те 11.1 най-новата наука за свобо-
дата", така II Левсни воюва за
е111ю общество, в което ще бъдат
унищожени експлоагацията II со
циалното неравенство.

Изпълнен с безграничиа вяра в
с11.111те 11а народа, срещу конто 11НС.

може противостоя и най-силната
стихия", великият Апостол си
представя освободеното отечество
като една съвършена страна, коя
то, както тolf се изразява. ..ще гър
ми 11ai1-6.riяcкa?o кат? едничка дър
жава в цяла Европа .

Пътят към тона светло бъдеще
с само е.:1.1111: ,,Свобода чнста n.rш
смърт". Своёодата е върховно бла
го, Тя е „най-светата работа за
човека", ёслежн Апостолът в едно
свое писмо, ,,11 от раждането ло
смъртта му трябва лп бъде нсгова
та едничка грижа". Робството с

АПОСТОЛЪТ НА СВ060ДдТ
.. 11аf1-11рот11n1ю на човечесгаото".
Във „пека на сводобата 11 равно
правието всеки прнтиснен 11 потъп
кан", заявява великия Апостол, се
стреми 11а разкъса робските пери
ги от ората с11 и напълва ос1111ю1
сили да ОТХОЪР.,'111 от себе си ,.жа-
лостното II срамно ние роб". l(ър
n.1011тс и сиротински сълэи на 110
робения 11арс;11. се леят върху гла-
впте на всички, KOIIТO търпят роб
ската неволя. Тежестта на задача
та 11 нссигурността на успеха о
борбата не оправдават беэпсйстви
сто...Чисто наролиият човек. 1111

111с Аяостолът НА П. Хитов, се бо
ри до когато може да избави своя
народ, 11 ако не сполуча, трябва

да умре в народ.вата с11 работа" .

Пред олтаря на „чистата свобо-па", според Апостола, 11 иай-голв
мига жертва с малка, За да се
11ъзд11r11е обаче „храма 11а 11ст11ш1-
та II правата свобода'\ нзяояоатoit", трябnа прсд11 вс11чко да сесъборн „деспотско-твравската снетсм.а" на потнс1111ка.

Апостолът е 11аrt-съnършс11 с1111-
тсз на мнсъ., 11 80.1Я, IНI ЖIIUOT It
.1е.10. З?ова у него няма кодсба·
1111е, няма раэдnос1111с, ннма оръ
ща11е назад. Вдъх1юве11 от беэгра
11111111а 061111 към Бъrir:ip11я 11 от жс
.r?шшето с11 д:1 шщ11 отечсстоото
с11 свободно, тoit работн с 11с11ад-

мината прозорлноост 11 1
IIOCТIIЖIIMO себеотр11ц.11111
til'p11aeмa воля за борба

llмето 11 .:,.слото 11а JI
з1,амс 11а трудещите се u
рия 11с само п борбата п
жоаз11ята II монархо-фnш
е э11аме II днес о стрем
J)аэонтнс на страната no
соu11а.111эма II комунизма.

•Вст1кото .:i.c.'lo, состлш,
мср 11 ..-'1еrе11дар1111ят жнnо
стола 11а свободата ще 11

заnннаrн n С1)3щшнето на
1е.111111то 11око.1е1111я. Те
ое11110 с 11суuяхоащата
безсмъртието.

СЪЭДАВАВАНЕ,· СЪСТ48 И ДЕИНОСТ НА ХАСКОВС

ТАЕН РЕВОJIЮЦИОНЕН КОМИТЕТ
Продълж?1111с от 1 .?тр.)

с 11эклю11е1111с 11а "азата 11 „клюка
ря".•,Вс1111ю1тс" 7ооа са "110.r?овн
на дузина даскали II nолоо(111а л.у
311113 rраждаr111·Ш!Тел111·е11т11 IIЛlt
още. както тоi1 r11 11ар11ча ндош1а
ДСССТОЧНСЛСШIЯ кръжок''. Без „аза
та" 11 1<люкара11 това з11ач11, че са
щmсъ??оувал11 10 ду11111. ,,азатн'1
това с Конста11тнн С11мнт1111еn. а
к.1юкара Захар1?я Д. Боnдж11ев-
учите11.).

I-la това първо зассда1111е, което
се провежда n спалнчта на Бер·
коJн·кн II За11моо Леоскн оазясня
na устаоа на Българския револю-
u11оне11 11ентра:?е11 комитет .с npor
р:1мата 11а същия, след което
пµ11състоуоащ11тс без колебание
щн1емат да работят за делото, а
•1стер11мата: Хр. Златаров, Мнха-
11л .\·\ш1•1сn. Георги Мничео н Д11
мнтър Стойноо искат време, эа .:ta
разм11сляi. След полагане на клет
вата от всички за запазване на
таi'шат;,;1 заседанието е закрито.

Точните
Васил

дати на идванеtо
Левски в Хасково

(Продъ.1же1111е от 1 стр.)
"два11е на -Вас11л Леnскt1 в rpa;,.a
,.11 11рсз 1юемвр11" 1872 r. е вярно.

Въэ1111ква въпросът, кога е 611
ло първот 11доа11с на Апостола о
Хасково и нма ю1 сведения за не
го.

Докумс11та.nн11 материали за точ
11ата дата на първото идоа11с на
Вас11.1 Лсuскн о Хасково няма,
което обстоятелство е пр11ч1111а да
бъдат доnус11ат11 11 грешки. Извее
1Jест1111 да111111 обаче нма II по тях
ще се постараем да уточним този
11ьпрос, с което ще се улесни 11зяс
няuа11сто II на ред1ща дру
гн по.1оже1111я от онзн пера
0.1. на местната нето
рня. Тях ние намираме о богато
то, жноо II карт1111110 01111са1шс
на Стоян Заимов за идването
на Апостола в Хасково, поместе
но в ю111rата му „l',\ш1алото",
а също II бележката - марш
рут, оставена от Апостола.

С11оред Стоян Заимов Васил
.flевсю1 с 11р11ст11r11ал о Хасково"
през 1872 rод1111а, пnкопко д1111

11рсдн хасковск11я ' rроздобср",
придружен от комитетски човек
от старозаrорскнтс (нт1 11поо
д1шсю1тс) села. Toft престоял в
града" цяла седмица'\ основал ре
волюц1ю11е11 ком11тет" н на седмия
де11'1 отr1ътува„1 за Ч11рпа11. Прн
nрнст11rа11етu сн Апосто.r?:ьт б1т
облечен като турчин и 11ътуоа.1
под ш1ето Дерш1шоr.1у Асла11 -
1ърrовсц на анасон.

Това са основните положе1111я
от опис:шието 11а Стоян За11моо
r10 1?дnането н пребноаuа11ето ш1
13аснд Лсвскt1 о Хасково. В тnх
1шсно се С'Ъ;l.ържат данните, кои
то сч11т.зме, 11с се отt1асят за пър
nото му 11дванс в града, в са 1111

твърде 11еобход11мн, за да дока
жсм :1.атата на това идване II на
1.оЗдаnането на рсnолюц110111111я ко
митет.

Прнемаме, ,,с о споя разказ
Стоян Занмоn. сам пряк участник,
СllОделя 11СТIШ3Т3.

Що се от11асn до твърдението,
че n „Мнналото„ Стоян Зан.моо
or111coa 11мс11110 nчшото 1щоа11е на
Лсвсю, н Хасково. т. е. 11дnаа1ето
му преди 11осмор11 1872 r., ще no
со•шм още II с.r?е.:tннтс доводи,
към конто 1111 11асочш1т налнч1111
те матерна„111 11 ..1окуме11ти.

За11моо 01111соа 11оссще1111е на
Апосто.1а в Хасково. о 'J<.осто тoli
б11л nр1щружава11 нз пътя от ко
1ш1тетсю1 човек. Може да _се твър
дн със снrур11ост обаче, че Леос
кt1 е бнл сам, когато п ш1ча.,ото
щ1 11ос?шр11 1572 г. е nътуuал от
Гl;юп.111в през Е1111 мах.1с за Хас
ковu. Oc11oua1111e за това дават
собствените му бележки по марш
J))'Та на тазн негова noc.rieд11a
обнко.,к:?, о конто тоi'1 с зап11са.1
о грошове с педа11п1ч11а точност
сумите, nnxapчe1111 от него н за как
но II кога rн е похарчил. Фактн
те са тоър:?е крас11ореч11n11. На
пример за Карлово с отбслязЗI!,

"' е плат11.1 за коня. с конто с лъ
ал, н эа CBOII И)'ЖДII 32 гроша.

"ТО е отбе.1язап за Konpнn
129 1/. rp.) 11 Стрелча (18

1 Пазарджик, Енн Заара,

If

лак Пазардж1Jк пък
че похарt1е1111те пари

..nрсбн11 „ раз11оск1111•
1е11 докран. п много

ue взрнчно, qe с:::уи11
харч11л, са б11J111 нэ
"3МО за него II но

руrя 11р11дружа
к11ва случаи има
? ,,ато записва,

Нова Загора в

Стшен с похарчил 19'/• rpo??·
той е отбелязал, че е бил " с ;i ва
ма конш?ка'\ Също такава бележ
ка прави II за Чирпан np11 пръ
щането си от Котел към Пловдив
носочвайк11, i1e е похарч1t.r1

?.7
I ро

ша 11 30 пар11" с коне два>?а . Все
така точен е II прн вrшсване на
ра::шоскнте, които е 11мал за вре-
мето от 1 до 25 декември, кога
то е, б11л 11р11дружаван от „ощh
еднн ко111111к" тези разноскн се
равняват на сумата 302 гроша.

Ко11крет110 за 11Аскю?о с конят
11 дребтt „Апостолът е записал,
че е лохар,шл сномснатата вече
сума 37 ?·роша.

Прн това положе1111е, като се
има предв1щ как В. Лсвсю1 щшс
na 11зразходоа1111те сум11, нанътю
ясно с че когато през 1юемвр11 1872
r. с дошъл в града, 611;1 сам. Слс-
донатслно шшъ.rшо естествс1?0 е
да се наnраон нзuодът, че n•'свон
та кш1rа Ст. Занмоu 01111cua 11е

11два11сто 11а Jlевсю1 11рез ноември
в Хасково, а друго негово идване.
И понеже в края на тази 0611ко.r1
ка А1юсто„nт се е ш1со1ш11 към
Северна ,Бълrарнn, където б1ш
за.,оuен от турската" 1юл1щш1 11

11оuече не е моп,л ).а обнкалн
11з страната, то 11сс1.11шено оп11-
са1111е10 на За11моо се отнася за
идването на Леuс1ш в града нре
дн месец ноември. Тооа 11ме111ю
посещение наричам условно „11ър
no".

Друг факт, коi1то 11одкрс11н то
n:i тuърденне, е съобще,шето 11а
М. Попоо В 11ero след нзвестнето
за :11ессца на uторото идване на
Л1юстола н града II за дрехнте. с
ко11то тоi1 с Uнл облечен М. Ло
110n съобщав.?. че слс.:?. зам11ш.10а-
11сто му дош.r?о 1111смо от i'lван
Хадж11дим11тров, с което се нас
тоявало за незабавното му замн
натшс за Влашко.

I Iяма 1111ка1шо сы,111е1111е, 11е п11с
:11ото 11а Иn. Хадж11д11м11троn б11ло
таГ?110 11 ноnернтетю. Отпра1н111е
то на тооа пнсмо само за Хаско
no оз11а11аuа1 че изпращачът с. з11а
ел къл.е да се търси Левски 11 на
ко1·0 да се пре:1.ал.е ш1смото, за
.1а не се nолу•111 npooa.1"1. От дру
га стра11а, сам11ят факт, че М. По
noi1 611.ri добре осведомен за съ
държанието му ,говори, че него
н11ят текст с станал достоя1шс-
11а хасковските peoo.'IIOU1101tcp11
а тооа е мor.'lo да стlше само
1:р11 (JО.1оже1111е. 11е те са бшш чле
нове 11а местен комнтет II следова
тслtю .:,.ооере1111 хора 11а реnолю
цноната органнзацня о страната„
нмащн право :1.а з11аnт таi,шпе If
11арежда1111n. В противен слу11аi1
пршюснтелят на писмото, като не
с заварн.1 Левсю1 в града, не 611
нм го остаnнл.

От тук може да се 11anpan11 за
ключе1шето. че за същестnуnанс-
то на реuолюцнонен 1шм11тет в.
Хасноnо са знаели реоотошюн
1-111те KOMIITCTII 11 страната още
пре1111 11доа11ето 11а Леnск11 през
11ос,шр11 1872 r.. т. е. че .r(cncк11.
е 1щnап II създа.1 комнтета n
rpa.:1.a преди тазн дата. И тъй
като Ст. З:-111,100 om1cna фактите
110 създаnа11ето 11:i ком11тета, то
ua оз11аt1аоа 11е опнсп1111ето · муct оттн:я за първото ндоане наЛ?nсюr в гр?да.

Въз основа на всичко посоtJeнo до тук се оn11та:< да определя възможната дата за първото 1uв,111е II престоя 11а Вас11л Лев
скн о Хасково. с ноято с прякосвързано II създаването па рево
..r?юцно111111я комнтет в града.l(ато снrур1111, оnреде.1я11111 мо

MCIITII щщехмс, UT една ..fTJ)3Ha,
11доа11ето II назначаuансто 11а Пе
т ьр Берковск11 за учител в
Хасково, стшмо преэ август, 1872
r, nред11 която дата е нзключе
но да с б11л създаден комитет. в
града, а от ;,.руга - края 11а месец
октомври същата година, след
коnто дата Апостолът идва n Хас
ково за nтор11 път. lВrл'jжда?tе се
слсдоnателно n с..1.1111 шrтepl-fnл от
време, дълъг nр11бл11з1псшю два
11 полов11на месеца. Задачата ,ш
бе дtt стесним постепеш10 този
интервал от време, като проа,1е
лнм по оъзыожносr по-подро6110
дn11же1111ето II В. Левскt1 11з стра
вата през сшrуст н... септември
1872 r II се върнем само ПQ обрат
IIШI ПЪТ, КОЙТО С IIЗMIIIIЗЛ ТОЙ,
пред11 да ст11rне о Хасково през
11ача ...1ото на 11оемnр11 същата го
щша. В сре..1,1та на това стес11я
ванс трябnаше да ст11г11ем до съ
.'1.ъrж:111ието 11а Заш,10011н нзраз,с кuiiтo тоi1 определя, 11с идване
то е станало „прс_з 1872 r. 11nколко .:t1111 прели хhскоuскня rpoз.?обср".

Както посочихме вс11е, на I
ю;rн 1872 r. след Турну Мыре-
лс д11осто.r1ът о.rн1за н .,Бъл1·арс1<0"
11 nо-сr1ец11атю в Сеuсрш, Б1JЛ-
гар11я, където през августн началото 113 септември се за
1111ма11а с лоnсдс1111ето на Дш,ш-
1 ъ;> Общн, об11каля комитетите,
те, като мш1аnа окодо лървн септемор11 11 през Лone•r, създаоапървия 01<ръже11 комитет, n който
нклю1111л Орхащ1е, Тетеnс11, Етроnоле н 12 ce.1Ja. 11 съобщава с пнсмо на да11а11л Хр. Попов n Букуpe•rc "так:? HCi{3M да f13Щ}авя no
1?с1111ко БъJ1rарско... 1' Едва следтова той 11рем11наоа Балкана II сес11уска u Южна Б·u,,1rар11я. Оттукш1та1,,к за nремсто от I б септсм
DPII (да1'ЗТ3 на ПIICMOTO му .10Да11а11л х,,. Поповt докъм краяila октом nрн, nъпрекн, 11с се знае,че с об11калт1 нз IОжна България, 11яма докумснтал,ш матерна
•1111 къде точно се с намирал. Трябпа да пр11пом1111м. че около 25 ок
том11р11 е бил n I<ap.?ono, 11а 25 с.
.,1. - в Пазар11>к11к, а на 29 11 30-n Пдооднn, от1?:ъдето, казахме вече., щ,ез Ени мaxJJc n Хасково.Ето 11ов11тс ;ща пункта: 16 ссн
тс?1ор11 11 около 25 октомври (11е
ЛO·liЪCIIO), от KOIITO ще продъл
ж11м да стеснявам блендата за нашето нзследnане. защото нямасъмвенне, че 11ме11110 през TOЗJI 1111тероал от време В. Левски 0611
1<aлnitк11 11 Тракия, ще да

'
е дошъд за nървн път н n Хасково.

Ел.ш1стnе1111те 11зточ1111щ1, на контоможем да се опрем, са книгатана Ст. За11мов. протоколната кш1ra на Хасковското· класно у1111л11
ще за 1872-1873 r. 11 мест1111тс стоnанскн тра.J.1щ1111 на 11аселе1111ето.

Стоя11 Занмоо, nрсдпазвайкн североятно от грешка, датира идnането на Васил Левсю1 е общ11я нз-
раз „11рсз 1872 ГОДll/13 IIЯKOiЛKO
/11111 11ред11 хаскооск11я гроздобер",
като посочва, че е престоял „ця
..,а селмнца1' 11 на „се.з.мня ден"
с11 1ам1111ап. Тозн нзраз засега е
сд1111стве11ото хро11олоr11?1еск11 no·
ПЪJIIIO сnсдс1111е за първото Hit·nане н престоя на Апостопа на('nободата о Хасково, с коеторазполагаме. К?кто се онжда той
явно се ну>;сдае от уто1111ен11е. От
<'JI.Ha страна нзразът. 1111яколко
люt прели Хасковския гроздобер
съnмсстно не е конкретен
в цифрово от1юшен11с. От
друга, ката rоворн за деit11остта

Статията 11а Ив. Добрев, която
nечатоаме от en. ,,Исторнчесюr

11:1 11onooc11ona1111я комнтет, Ст.
За11моn подчертава, ,,с от11а11ало
се е изразила в ор1·щшз11ра11е на
поредица от сказю1 с nред11мl10
патр11от11ч110 съдържание. Пърщt
те сказки, пнше тoil, эапочнаvш „uначалото на септември". Протоколната ю111rа от 1872-1873 r. 1111посоtша д,ата11а на една от тях -
5 ноември р1шата година. И тъйкатq за орrЯ1иf.i11ра11ето на сказю1-
те II нэработвансто 11а nдана на
1<ом111ета е б/{ло необходимо изnестно премеr, то явно е, че За11
м?? е достоверен II в слу•1ая.

I езн .:toe положення 1ш позоо.ляоат да стершм ш1тервал отвреме, от 16 ?ептсмnрн до около25 октомври, /<3ТО го .:,.оведем дофактическите ц11фроон стойностина изразите „няколко дю, предихасковския гроздобер" и „нача.1"10то на октомври".
По сnоме11111с на много възраст

1111 хара1 хаq"коолнн, роденн око.,о 1860 r., участвуоалн актнn110о сто11з?1сю1л жнnот 11а rрала още
11ред11 Освобожде1111ето, хас1ювскш1т 1·роздобер с започнал no трн.з.1щ11л „десстнна днн след нзuсстIla ДIIИ с.r1ед НЗDССТНIIЯ хр11ст11янс
юшраз1111к „Кръстовден". След Оснобожде1111ето градският общщ1скtl съвет с цед ;,.а униф1щ11ра rроздобера е приканвал оф11ц11ал110населението а..1ед този празникда прибере гроздовата реколта.

F(ръстовде11 по християнския ка.,е?щар, 11 то 11011 стар1?я стил, ско11то за удобсrво ще работим доус, ановяnане 11а ш1тересуоащня
1111 Факт, е 611.1 дс11я 14 септември.
Дссе11111а ш?, cJ,e.'.1. него„ е времето около 2? септемuрн. С.аедовате:ыо, гооор('ЙКII: че ?Васил Левс
ю1 е дошъ:с о Х?скоuо „няколко
1\1111 11рсд11 хас1юnск11я гроздобер.За11моn е 11ма;f' прел.ш1д няколко
1\1111 11pe.:,.1r 25 rсптсмnр11 1972 r.,ноиото стесняване щ1 блендата наТази дата естествено 1111е приемаме nрибл11знтел110. От друга страна 11зразът 1ш Ст. Заимов с кoilто той опреде?1я, че скаэкi1те за
11nce.:ie1111eтo са эапо1111ал11 по из
работе1111я ,.n 11ачалото на октомор11'1 план, 11рв(t"Г от нас за :1.остоnерен, 11 11еrовото уnеренве, чеn.,анът на комитета е бил приет
11а со11ка11ото от Беркоnск11 засе
да1111е няколко днн c.ТJ.e.J. зами-наоаието на Леnсю111, ю1 подсе
1:1а:-, че краят на престоя на В.„Jеnскн ще трябва да търсиммалко nп-рано - около 30 септемврн. Tona с II отор11ят пу11кт нановото стесояощrе на блендата наnремето в нашето 11зслсдuва11с. Итрябва ла добц'nнм веднага, че отт?,м по·пататък не можем за отндем поради тпjса на необходими

.r.c_ нн за това л.ашш.
Общ11те 11300.1.и от nс1111ко noco11c-

110 Ротук се свFждат до сле?пото: •Васил Леnскн е 11доал о Хас
KORI} 11евсд11ъж. а дnа IIЪTII. Н, то
?а К!Н11"ЪК 11em1ot( от орсмс. Първото 11r. rн111e на Апостола ТDябоа л.а(е or11ccc (оком 20 11 30 септем в
рп 1872 r .(ст. ст.). Тогава е бил
с,.\.зале11 11 реоолюцношrнят комнтrт h:ато органнзацнонно II pъкo-
n('Дlf(J ядро эа nr)га?шз:?ране на
наrсле1111ето от Хас1ю00 it окол-
1111я ?<оай.

R1ооото 11лоа11е на Апостола
n rрала е r-танало n щ1•1злотn нп
1юемор11 1872 r. То е било за крат
ко ореме II е имало зd эада11а ne..J
роятно да nолrотnн почвата эа
'lрсnръщане на ;"?fест1шя комитет n
окръжен рсnолюш1n11е11 център.,

Иван дОБРЕВ
nублнкуоаме със съкращение, пре
преглед" rод. 28, кtl. 4 стр. 89-94

По пок:н1а· 11а Леосюt о l'TЗflTa ос
таnат само да"'rrнте съrпс1с11ето си
да работят, а друrпте се освобож
дават. ю1то Аnосто.,ът дава на
Хр. Златаров сюш устав, конто да
г.рочетс II пом11сл11 по-добре. Ocra
ш1л11тс шестима съзаклятшщн ед11
11одуш110 11зб11раr за председател
11а комитета Петър Ио. Бер1,оn-
с1ш, за подпредседател Мнрчо По
noo, за касиер Д11м11тър Пеrн:те
фанов. а эа секре rap - М11хаш1
Mt11111eo, след като д<1де съ1·лас11е-
то сн.

Приемането на М11ха11., Минчев,
Георги Минчев п Д11мптър Стой-
1юв за чле1юnе на комитета ста-
uа на второто заседа11ие на комн
тста, което се провежда на след
n:111.1ата вечер, в къщ::?:та 11а Теофа
па Ж. Стоилова. тъща 11а М11рчо
Попов, родотоби?а хасковска.
Христо Зпатароо 11е 11доа па засс
данието и затова не е включен n
таiшня реоолюц?юнен комнтет. То
na разбира се не з11ачн, че той е
враг на комитета, а разбнра,шя-
та му за пътя към освобожде1111ето
11а Бъ.11·ар11я не съвnа;,.а1, с уста-
ва II програмата на БРЦК. Той
сн остава просветнт?л.

На третата вечер пече сформн
ршшя таен революцно11ен комн
тет n це.,11я сн състав се събира
от,юuо о спалнята на Берковскн.
На това заседание Левск11 дава
споите наставления и поставя за
1..гч11те.

В така създадения комнтст от
13. Леnск11, през януари 1873 rодн
на са nр11ет11 още .Ма.1е11 J!улч?в
11 Прода11 Сербезов, ко11то тогава
стават учители о ХасNоос?ото Uс.н
трал1m-уч1t„r?нще. Така че до мо-
мента 11а залавянето на В. Леu
сю1, комитет,,т в?·ю !\poll с.:,.1111аде
сет души.

В ВИА-Соф11n, се съхраняват
удостовере1111я по 1lенс,101111рането
на Д11мнтър Попстсфаиов и Щс-
рю Валцаров смд Освобождс1111с
то. Те са подп11сан11 от рсщща ха
сковсю1 дейци, конто у11остоверя
ват, че Попстефанов II Вапцароо
са бнлн 11ленове 1Ja Хасковския та
сн реоолюuионен комитет, основан
от В. Jlencк11 през 1872 rо.:рша. То
оа е още ед.110 доказателство
(плюс тези ко11то отбелnзоа Ив.
Добреn в своята статия), че таit-
1шнт революuнонен КОJвtтет в Хас
коuо е ед1111 безспорен факт, коi1то
t? добн.11 своята известност и признателност сред обществеността.
Със своите подn11с11 Георги М1111
чев II Д1ш11тър Стоrшоu (поставе
1111 под тезн докуме11т11, заедно с
другите граждани), удостоnерn
naitкн участието на Днмнтър П<111Стефанов 11 Щ. Вапцароо о камитета, потвърждават 11 своето соб-
етщшо уна<!п1е о него. Теэн докумеитн 0111е вед11ъж убсд11те11110 до
каз'оат. че можем .да с? довер11м
на спомеш1те на Ст. За11моn потсзн uъпросн оn11сан11 о "М1111ало··ги••.

Заnър1111м своята м11с11я. съз:tа-nането 11а Хнскоnсю1я таен реnо-
люuионен комитет, В. Лсоскн на
1Jетата вечер от прнстнгането сн
1,апуска Хаскооо пр11д1>уже11 отноno от Хрнсто Итнюr.1 01' Пжамба·
:'IIITO, тъ1'"r l«lTO 11олу11;1nа ПIICMO отЛовсчю1я ком,пет. Същата нощП. ,Иn. Бер1<011сю1 свиква събра-ние на 1юм11тста в къщата 11:i rrc
офа11а Стонлоо:1. къзсто се rъоб·щава за обира 11зоършс11 от Д. 06щн. Тук се изработва 11па11 запредстоящата II бъдеща работа
на комитета. ,Взема се реше1111с да
се запо1111с 11ролаrа?щ11рането 11а1щеите на комитета едноорсмснно
11 n града II селата. За проповсд-
11111< no сс.аата се нзt.щiа Георгикоitто като търговец вма оръзкн иаuтор11теr сред селmтте. а за n1Jo
пonc.J.1111uн n града - Мнрчо По-
поп II Д11м11тър .Ив. Стоiшоn. Из·
никакв:? въпроса по какъв начнн да
се эапо1i11е пропагандата, за да бъ
д<." тя не:забе.rrяэана от о.,астта 11
rръкома11ите? Като се взема предвнд борбата меж.:,.у rръкома1111 11бълrар11 в Хасково н колебаш1ето
на някон от бълrарнте по повод•rсрковната борба. се приема про·паrапдата да започне с 11:?уч1111сказки из нсторнята и физиката.
А на тез11 гражда1111, ко11то nроя-nяоат 11етърш1мост към гръкома-
1111тс направо да нм се съобщ11

целта на ком111ста II л:? се полое·
дат под к.летuа.

Така IIOД булото 113 11стор11'1ес·
IOI СКаЗК11,Н311аСЯ1111 ОТ IIMCTO ' 113
Х<:1скооското чнта.rнннс, през ок·
томnрн ком11тстът аапо1111а своята
nро11нrа11да. Доказателство за то
ва с отбелязаното n протоколна-
та книга на Uс1fтратюто у?111л11·
ще, че на 5 ноеморн 11 17 11осм
np11 1872 ro;,.1111a n •1;пал11ще „За-
ря"' са нз11ссе1111 Cl{33KII от уч11те
лнте. Освен това в БИА - Со
фия, оъв фо1111а на Мирчо По-
1100 повече от 30 сказки на. нето
prt11ecк11 тем11. прот1т11 с патр1ю
'ПIIIШI те1111.е1щш1, соързанн с Mlf·
налото 11а бългаоската зържаnа
под турско 11ro.

·
За да се откло

ю1 ониманието на nра,·ооете от
ос,юnната цел прел у1ште1111тс
С,оян Заимов нэнася лекца11 по
физика II химия, а M11xa11.ri ,\\1111·
чео заговаря за а11rлнi?ската кон-
ституция п ycтpoitcrnoтo на ан·
1·.r111йсю1те партн11. Вснчко това се
прави, за да се просвети хасков-
ския гражданнн, а след това да
му се отворят пратите на тайния
?MIITeT.

\\\ В 11аt1алото на ноември о Хас·
Ткоuо отново ндоа В. Левски. То-

зи път той е за кратко време, ое-
роят1ю да подrотон по1ша за пре
връщането на местния комитет n
<>кръжен револющюнен център.
За това му посещение нямаме
подроб1ш :1.аш111. освен отбсляза-
1111те. някмко лу,ш n тсфтер11ето
на Аrюстола ,,Аскюю с кон II дрс
б1ш пари", което безrюрно rouopн
за неговото мш1аоанс през Хаско
на път от ПJ1ооднв през Енн
махле н Хасково за Ст. Загора.

Деitността на Хаскоnск11я ком11·
тет с.nед отпътуването на Левски
продъ.,жава още по-ентусиазира
но. Лекцн11те в читалището эапо11
ват да посещава„ и селяни от око
ш1ост11те 113 XaCJ{OBO. Това дава
повод на iL'Jeнooeтe1 на комитета
лр з:шочщ1т леюuюннз пропаган-
да II в сс..11ата. Но леi'шостта на
комитета не остава незабелязана
от шпионското око на гъркомани
те. Под 01111я1111е на хаджи Стаn
ри хасковският каi1макамн11 заб-
раняn:? вз11ася11ето на каквито 11

да са сказки. Тооа пр1111уж.:,.аоа
комитетът времсшю да прекрати
своята дейност.

И11тр11r11те на хаджи Ставр11 11

скоро c.rie.:t това вестта, че Лев-
ски е залоnен съвсем oтttaitoaт
ч.11епоостс 11а хасковския ком11тет.
Те се затпарnт в себе си, сякаш
не съшествувзт. Едно писмо от
Старозагорскпн н:ом11тет О'Г името
на Н1шола Ганчев, раздвижва от
,,ае,ште реоолюц11онер11. По иска-
не 11а Н. Га11чео П. Берковскн н
Г. М11н11еn от1шnт u с. Алматш
(д110111110 51бълкооо) където от Ге
opr11 llрошск (1111же11ер по строе·
жа на жепезнfщата II член на ябъ
JН<овскня таен революционен ко-
мнтет) научават тарифата на nла
r..:овете, скоростта 1н1 лuнженнето
нм. Тез11 соеде1шя Н. Га11чеn нека
от Беркооскн, без да му съобща-
nа целта за която му са нужни.
А те са 11уж1111 на Ат. Узунов. за
мест1111ка на В. Лсnсю1 за roтne·
1юто нападе1111е на о.1а1<а. с ко?'"1то
спе11туал!10 ще бъде превозен Лев
CIOI В Цар11rрад. С цел 11еrо11ото
оспобождаоа11е. Тази акш1я аба?
че 11е се осъществява, оъпрсю1 го
лямата it nonroтonкa, порад11 обес
ва11ето на В. Левски в София.

Вцепе11с1111ето, n което 11эпал.ат
хасковск1пс рсnолюц11011ер11, преми
11апа сзuа през фоnруарн, когато
1<ш)макам1111а е сменен. За щаст11е
1ю1шят каi1макам1111 с лнб?рално
11астрое11 11 11ържн nо-11еутра.а110
отношс1111е към бъл1·аро-rръuкнтс
разпрн, nорад11 което удолетворя-
J\а молбата на у11тел11те .1а про·
дъ..1жат нз11ася11ето на сказк11.

Тоз11 успех окуражава съзак.,ят
111щнте. Те решаоат IICTOPll'ICCКII·
те сказки да се повтарят II пред
се.1J.я1111те. 33 да се 11збег11е ТЯХНО·
то идване о града, което се натра
nna о очите на гъркоманите. 1М11р
чо Попов е опреде.1е11 за .пектор
нз селата. Първата сн сказка той
1ш1ас,1 в с. Бодурово д11. Бодро-
110, на която прнсъстnуnат поuе
•tC ОТ 300 дуШII.

Поссще1шята на М11рчо Попов
но селата хоър.,я отново rъркома

Пак ще кажа: чнсто народ1111я.т човек ое бори,

до когато може, за да избави своя сн народ rю·11апред1 па

да умре в nарод11ата с11 работа... 11

тогава нека гледа II на други. Ако Т()i"t не слу1111 „о трябnа

Лев<ки 10 Панайот lмтов

29 оеnтеО1вр11 1871 rод.

1ште о. ужас 11 злоба. Тех
TPIIГI\ довеждат ДО CMCII
на лнбератшя каitмакам
во11аз11а11енняr каi1макам1ш
шшето на гъркома1111тс а
оа отново сказюtтс на уч11
Ноnосъэдаде1ште обстоя
налагат идеята 1,Ха.1.жн
ла бъде прсмах11ат". Tas11
l{ОМнтста поставя на Теню
лоu от с. Мер1111дср11 - ,,
ком11тетската та?-ша пол1щ1
обаче се .оназоа страхлнв 11

rурен 11зпъл111пел на тооа
110 л.е..,о.

ИJ11есе111rте 11стор11ческ11
от Петър Берконсю1 11 Л\11non създш1ат нужното 11
1111с сред 1·ралската 11 CC.1JQ-
rc1 за пр11вл1111а11ето на нов
ноос о комнтста. Но о мкомнтетът няма nръзка с
те комнтетн н не знае капредприеме. За щастие точrana се ло.1учаоа лнсмо отзагорския революционен коче эамсстннкът на В. Левнай-скоро време ще дойдекоuо. Нямwйкн тър11е1111е дчакат Неговото 11.1ване П.ски изпраща Стоn11 За?шовпан, за да се свърже с не
луч11 така 11еобход1н111те зататъшната дейност укаСрещата 11а За11моз с Узуучастието му n събра1111?;чнрпансюпе съэак.r?ятшщн в11остта Памукдука, спомагаго на хасковския комитет
ор11ентнра за по-11ататъш11ат
работа сред селяните н на6то на IIODH llJICIIOUC за комПръо Г. Минчев nримп
IJJf членове в Хасковския та
волюц?1011е11 ком11тет. КоС11м1тшев II Янаки Тодеu-хасковскн чорбаджии, nроясамн интерес към ком11тет
дей11ост на учителите, колодознрат II нзка.1ват же.1а1мн да се включат о 11ея. Те
11pe.s комнте-rа да от.'1ъ'ё-тлт,несената нм обида от ел.1111 тголемец (нанесен нм е поедно село, КЪ.:tето отиват покупуването на десятъка). Тто ШG..-110чва11е n комнтета нежеланието на другите чле
110 както по-късно прнэнав
Берковск11, чрез тях nо-лесн
се посветят в делото н другдолюбивп хасковски чорбаот чиято парична помощждае де.1ото. Така Хаскокомитет 11аброява вече 13 члIB такъв състав заварватета Атанас Узунов, когатостига о края на аnр11д (по За
11а 15. аnрнд 1873 r. 110 11еможио, тъй като Ат. Узуновв Хасково десетина днн, ашеннето нзоършоа на З майr.) · На ияко.1кото заседшrнятой провежда с комн rета, толяоа да окуражи хасноосю1тпотоцноиер11, да 1ш вдъхнео снлнте. Вслслстnне на токомиq-ета назрява отново м11та хаджн Стаорн дп бъде
Амб11ц11ра11 от Костад1111 С11щАт. Узу1100 сам се заема с,10.,110. Нес110.11учнвото'- покущнад живота Ila хаджи Стаор1ua прНtшна деuетнма членовХасковския комитет да бъда1очс11и в д11ар-Бскнр II замнето дейността на остана.лнтеноnе на комнтета.

•Въпреки краткотрайното сществуванне Хасковския таеноо.ТJ.юцнонсн комитет съу-мявазастане на здрави реnолюцнпоз1щ1111 н да поведе борба защсстuяване 11роrрамата на БI fe;onaтa nросветно-про11аrа' .1е11ност nonдf1ra самосъзна?Jна голяма 11ас„ от българqнаселе1111е о Хаскоосю1я крсъэдапа условия за разrръна акт11011а органнзацнонн.1иост 11з селата. Арестуванезаточението на Петър ,ив.коnскн. Мнрчо Попов, Стояннмоо. М11ханл Ив. М11нt1св, ?
Г!I Ив. Мит1ев, К11ряк СерI,остад1111 Симнтчнев, ДимПuпстефанов II Ннаюr То
прекъсва тооа хубаво 11ача.,
хасковската реоолюц11ош1а ср
заuня нэrубоа своите водач11

Златка БАЕ
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Рупиите Чирпанско,
Хасковоiмon като учител в

з 1872 година става активен
.11 на Хасковския таен револю-
рпен комитет. След. залавянето

Ат. Узунов, Заимов с задър
ни н JI заточен заедно с тях в Д11
Rn Бекпр. От тук на 25 октомври
?·? 4 година той е първият, който
аб ява да избяга от заточение.
пе э Цьрит рад с големи труднос
те; сти: а до Букурещ, където за-
Ст вя да работи о псчатшщата на
з: бен Каравслов. а по-късно се
net чества n Браила. където изда
гя, хумористичен вестник „J\>\11xa.i1'1
1 1.·Gо.1101·.11оп•1н тенденции.
:ер

рез август нт; годнна участ·
ек· ,1 11а събраниет о на Б ЦР 1(, на
?чо .11 С(' решава ?да се вдигне въс
1Ct) ше през септсмври. По-късно
?I<! ма участие I) Гюргисвския ко
>II тет, където е опрслслен эа Анос
д,р 11а Вра11а11с1-а1я революционен
во ъг. Заимов доживява Освобож

';!! 1111ето II умира в дълбока старост
м

1
9 септември 1932 г., неуморно ра

ки гиш за оёоасмьртяването на на
13 , то I ероично минало, На него
1

11.>nнм много за богатите сведе-
ер
13 я, конто Н11 завещава в своя
1 я ?д „M1111a.rioтo11, най-полробният
Ш>1точ1шк аа събитията станали в
;??сково през 1872-73 година.
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113 събития
КАЛЕНДАР

11 дати свързани с ХТРКдеii1?остта на

20-30 СЕПТЕМВРИ 1872 г. - Първото идване на В.
Левски в Хасково за създаване на таен революционен ко-
митет.

НАЧАЛОТО НА М. НОЕМВРИ 1872 ГОДИНА - Второ·
то идване на В. Левски в Хасково.

!(РАЯ НА М. АПРИЛ 1873 r. - В Хасково идва Ат-. Узу
нов с цел да актнвиаира дейността 11а Хасковския таен pt·
волюцнонен комитет.

3 МАИ 1873 r. - Опит на Ат. Узунов да убне Хаджи
Ставри - върл хасковскt1 rръкомашш.

10 ЮНИ 1873 г, - Арестуваните хасковски революицио-
вери по деяого на х. Ставри са откарани в Пловдив.

4 ФЕВРУАРИ 1874 r. - Осъдените от Пловдивския тур-
ски съд арестувани по депото на Хаджи Ставри хасковски
революцнонери са откарани в Диар-Бекир.

.

Братn Георги и Михаил Мннч???·,.

Георги Мннsев /\-\11ха11л Мию,ев

на общинския съвет.

Просветна ? революцнонно--пропагандна

дейност сред народа

В края на месец септември 1872 г. Апостолът на българ-
ската свобода Васил Левски идва в Хасково н полага осно
внте 11а Хасковския таен революциоиен комитет.

Ако ое спрем по-подробно върху състава на Хасковския
таен рсвоаюционен комитет. то 11»е ще видим, че. почти nо-
ловината or неговите членове са учителите от Централното
мъжко училище о града.

По някакво щастливо стечение на обстоятелствата през
учебната 1872 1873 r. в Хасково са б11л11 назначени за учи-
тели Петър Ив. Берковски, Mtrpчo Попов, Сrояи Заимов,
Продан Сербезов, Киряк Сербезов, Ма11ея, Jlfл•,eв и други
буд1111 б;nrар?кн интелигенти и по-сетнешкн революционерн
.11.а.111 1<011 повече, кoii по-малко своята пан за освобожденн
ето 11а България,

Идването на Петър Берковскн
за учите» в града с от важно зна
11с1111е, както за преуспяването на
учи...111щ11ото 11 читалищщгто де„10,
а така също и за основаването 11а
Хасковскии таен революционен ко
митет. Преди още да дойцс тук,
той се 110з11а1ш много добре с Ва
сял Левски (двамата са живели
заспно в Белград}, което след то·
na помага много на Левски при,
илваното му в Хасково и при не-
полсрелствсната подготовка н ор-
ганизиранс на комитета.

Освен Петър Верковски, Стоян
Зачмов също така се е срещал с
Впси.т Левски още през 1868 г. в
Стара Загора.

Така. че ппвайк» в Хасково
Васил Левски с имал налице си,
ryp1111 хора, на конто може да се
гопсрп JI която могат да му по
могнат във важното 11арод110 де
ло.

Вас11:1 Jirn...-:кit усшша с nомоща
1·ла?1110 на П. Бе1жопск11 11 М. По
поп JHJ vбе1111 пове11сто от r1peдna
р1пе„11ю

·
11абеляэа1111те л?ща II ла

основен ХасКОВСКIIЯ таен рсволю
UIIOllell IШMIITCT.

Изnъл1шл успешно своята эаз.а-
ча Леоск?.1 сн замннаnа н няколко
дни след неговото заминаване
Беркоnскн свиква он11я членове,
контu n nрисъствнето на Апостола
са д.i.1.1Ш КJ1етва за вярност на ко-
м1?тета. На това зассда1те се взе
мат някоо?ко важни решения. Ед?
но от тез11 решения на комитета·

.il? се изтръrнат нз ръцете на гръ
ко?1аш1тс II да се прековат към
б1,.1rарсrсата общ::на и след като
се катсх11з11рат добре в 6ълrарщ11
на, n, да се присадят с ндсите на
ком11тета. За 11стцн на сказю1те се
юбраха. Берковски, Занмоо, Мир •

•ю Попов, Продан О!f>бе.1ов II Мн
;х<; Л'\111111св." I

Ра?бv..р" се, че r.i1aчe11 11 11ай-ва
жс11 нзне:жду нзбрюштс сказоачн
е 611;, Бсрковсю,, а другите са слу
жщш със споите науч1111, сстетнч-
ю1 11 държавно прав1111 сказкп
сд1111 uнд като маск11ране нсторн-

u??кнте сказки на r.r1ao1нiя четец,
за да не се цазбнра от враговете
на 6ълrарщщ1ата u Хасково край
нита uсл на 11стор11чссю1тс сказк11-
(",Gужл.а11е на народното чувство.

Под булото на тези „нау,11111 ска
з1ш" даn:шн от нмето на хаскоо
с1што 1111-:r,.rщще в класното Y'IIIЛI{
ще XaCl(GBOIOIЯT комнтет започва
cuoн·ra реnолюц1ю1111а пропаган.:t.а.

Жс11яз11ото кле11ало на църквата
всек11 праз1111че11 ден с.1ед обед нз
нсстяnа на rраждаш11Те, че в клас
ното у1111л11ще ще се .1,ържн сказка
пс, ш·тор11л от глаu1111я учител Пс
тър Беркоuсю,. Ч11тал11щ11ата
стан, у1111.:111щ11ш1 с,мон, учеб111пе
( 1311, ДOJ)II II YlfltJlJJЩHIIЯ двор се
въ:;11е.rш с любоз11ател1111 слушате
m1 .Uеркоnсю1 живо It уnлекател-
1.0 1 ouopc„1 за 11а.].<шето на Българ-
ското царство, Мнрчо Попов се
спира на срамните дела на фана
р1ютнте върше1111 при уннщожаоа
11ето на българската КIНIЖIIIIIШ.
Сказюrте на Огоян Занмов се от
iн1сшш за фнэическите явления за
t·ъ:::таnа на водата въздуха 11 т. 11.

а на Про,1а11 Сербезов II на М11ха
11..i J\·\начсn съответно за ет11t1110-сс
теп111н11 материали II за държавно
ro II народно право.

Изнасянето па сказки обаче не
t:c 11ощмш1.10 на хасковските rръ
комш111. След ка'tо видели че ося
ка. нсделs1 11 всеки празник по зо
n:1 'ia i?-:елнэното к.rншапо българ-
ското r?нш1(0 у1111л11ще се пълнн с'

граждани II ССЛЯIШ, че бЪ.'IГЗРIIЗ·
мъ? се уснлн., в града II селата,
че от вснчюпе крnшца на rpua
се rт1111ат децата в бъ.'1rарскнтс
) 1111л 11ща те в от11аяш1ето сн тръr
r·ат rю пътя 1щ 111пр11ru11стnото, 11а

к?1сnет1111чеството.
Гръкома1ште 11а11с.10 с хаджи

С1 аuри 1:,окладоат 11а хасковсюtя
каiiмакам1111, че уч11те.111тс II особе
?ю i)срновскн II М11рчо Попоu. про
повя.tнат u11ac11a за царщ1шата ра
(101 :1, i. че u 1111тереса 11а обществе
НШt MIi? 1 рябва да IIЗГOIIЯT от Ха
Сiншr. 11..1,10ш.111те от вън учнтелн
11 сказките да се забра11ят.

I I не след дълго време държа-
нето 11з сказкн u уч1rn11щето II чн
та?r?1,щсто е заiра11ето. И така скаэ
кнте э:шоч11ал11 u 11ачалото на ок-
тvмврн 611оат прекратени към сре
да1а на месец декемврн 1872 r.

Прекъснатите през дексмори
1871 г. сказю1 б1шат продъ.11же1111
11рез 1873 r. Нuонят каirмакам1111
дэnа своето раJрсшс1111е 11а 1111та
т1щ11ото 11астояте.1стnо да подно-
n11 сказките за народа в залите на
к;1ас11ото мъжко Gълг?рск.о учнлн
ще.

Же.н1зното 1<?1е11а110 отново прн
зоuао.1. хаtкоnскнтс бъ.1Jrар11 на
сказ1ш Le ч11таш1щето.

I Iетър Беркоею, нзнася редица
с1<азк11 за старото 6ъ.1гарско цар
спю. Toil гооорн по вu11рос11те за
1·олнмо10 царство на Самун!!:, за
&11ст.н111сто ·на Асе1юnцн о 'Гърно-
nо. за пойннтс на Иван Шншман,
за бон ш1 l,...1couo ло?,е 11 завършил
нсторн11сск11те' сн сказки с превзе
маието на Цариград от турцнте.

С11азк11те за н?рода бнлн пасе
ШСIШ(' на .'{?!CKODCКIIЯ ка1"1мака111111,
от сцм11я каймакамнн, който за
всяко посеще1111е уведомява·., пред
uар11телно Хр. Златаров (коirто no
това време 611.JJ r1редссдате.1 на чн
тал11щн?астонтелство), така
че това давало възможност на
сказвачвте да 11аг.1асят скаэюпс
сн според обстояте.,ствата.

Така 11апр11мср при едно nосс-
ще1-ше 11а хаскоnскня ка?"1макам1111
за което прсдвар11тсл110 са бнлн вз
1.:ес1с1ш от Xr. Златароn у1111тел11тс
членове на Комитета избират за
предмет 11а сказката елекрнчестоо
то, а за сказвач .Стоян Заимов.
Сказката м1шава прн 11ъле11 успех.

С ося1<а нова сказка с.11.ушате.rш
тр nee повече II r1ове11с се увелича
n:iт. Берковск11 11зпрат11.1 nо·въэра
ст1111то учешщн от последните кла
coue no око.1юtте 61111зк11 на Хаско
по сс.,а д.а канят селя1111те 11а ска
ЗJ\Н n 1·рада. За кратко време слу
u1атс?111те се уосл1111аоат 11зоъ11рсд
но м1щrо. Успехът на сказките

между селяните кара хасковскня
тас11 ко?111тет :r.a се събере па тait·
но эаседа1111е, 11а nосто взема рс
ш?1111е: 11сторнческ11те сказкн дър
жа1ш 110-рано да се повторят на
се..,яннте.

Тъй като учнлнщето ста110.,о
тясно за самите граж.з.а1111 -с..,у
шате.1111 ком11тсnт вэе.1 реше1111е
с.1ушаw.1'!тс от се.,ата да не до-
хождат в града, а сказвачнтс да
отиват no се.'lата.

За скаэвач на 11стор11чссю1 тсм11
по се.1ата 611.1 опредс.1сн ?\\нрчо
Попов (Аспарух).

Топа е ?11д110 от nротоко.111ата
к1111п1 на Uентратюто у1111.1нще,
к1,дnто пише: .,24 апри., 1873 r. I Ia
э:1с('дt11111стu на уч11.111щ1111я съвет
не 11р11с1,с, sува Мнрчо Попоо по·
pti.;111 тou(t 11е бсшt· 11зпроводс11 от
GGщ1•11dтa l-i.,1тo nроr,ооедюtк no ка
аэата. По решеш1е 11а общината
от 23 до 29 т. м. отсъствува от
уч1тнще."

Първата с11 нсторнческа сказка
Л\11рчо llonoв 11з11есъ.1 в се.10 Бод
рово, на която 11рнсъствуоа:щ по-
вече от 300 дуuш се:tН1ш·с.1ушатс
.111. Сказката прсм1111а.1а пµн пъ
.1е11 ус11сх 11 .1а.1а сооето отраже
1111е 11 11а други бъ.1rарск11 села.
Прн Бер.коосю1 зсню1111атt да се
лuнват лратсшщ11 от се.,ата

...
с мо.1

ба да IIM бъдат IIЗIICCCIIII. CK.:13KII
11 u тсх1111те сс..1а.

\\11p•ro Попов, Петър Берковскн,
Прuдан Сербезов за кратък пери
ад ст nреме 11з11сст1 в рсд,ща с?-
.ТJа око.10 Хасково сказю1, с помо
l!iЗ на :юнто пропаганднра.111 меж
ду нщ>оnа ндеята за освобождс-
1111(.•то на Gъ.,гарня от турско роб
(TUO.

Просветнато II пропага11д11а дей
носr на х,н:1:оос1<11те уч11тс.111 ч.1е-
11он? t1a IН.)Мнтета 11амср11.111 отра-
жс1111е II в нашия uъзрожденскн
11r11a r. Така 1шпр11мср о една до-
rшсr.;а на осст1111к „Право" от 5.
111. 1873. се казва „Тук намерих
ьшого хора от разнн със?1ов11я н
гражд.ане II сс.r1яне насяда.тш, прн
rотш1.1а се .1а с.'1ушат. Едн11 м.,ад
момък, на когото външнвя II нзра
з1пеле:1 поrлt::д, кoi1io 11маше, на
:ta1·axu ло,щт, МЪ.'lчаш1е на теэн,
конто го г.1е.1.аха се 11зправ11 на
сряд II почна да rоворн. Предме
тrьт му беше от Бъ.1rарската нето
рнr.. Toi, тъir добре, тъi1 просто,
гьi1 11зраз11тел110 говореше 11 раз
ю·:,nаше за събнтнята, з? боевете
1: Н.•lli.!11ecтuoтo. за r·о.r1ем11тс ПОДВII

за н :юс;ui111стоа 11а нашите пра
дсдн •rтото лум11те му про111111аха
д1жс до г.·1ъбочш111те на сърцето
гдето се и ковяха като 1·возде11'4.

В з:11;.1ючсш1с можем да тnър
д.1в1: че nрсtnетната и nponaraн
дна .ci.rliвocт на у1J11телнт? чдено
.JC на Хж·коосю1я таен рсnо.1ющ1
Шl("Н t10.ч1пет е ;t.aJJa своите рс.1у.11
татн. 0;1<iPJCЩJтa дсrшост на 1111та-

.1нщtто в 1·ра.3.а, 11з1-1ася11ето на ска
з1ш по сс.,ата повднгна.111 в з11а-
1111тс.1н.1 errr.cн духа на бъ.1гарско
то 11асt.1с1шс 11 укрсшrл11 внрата
му о 11c1·ou111e собствс1111 сшш.

Нецял.:о ДИМОВ

Осноnаннят от Вас11.1 Левсrш 110-nросвет11ата борба, а 110-1<ъс
таен реоалюц11оне11 ком11тет о Хас 1ю п1 ЩJ11u.1111'1a в рсво.11юц1ю111ю
коuо през 1872 1·од1111а, оGхваша то 11.в11же1111с. По негов.? 11рсnоръ
u с1ю111-е рсдо1sе 11?il-6yjt1111тc мла ка л.намата Gра·1п r,1 щн1ст11 за
дс„ш от град.а. Актнвнн 11е1·ош1 •1.r?снове ш1 -Хаскоnсюtя тас11 pcuo
члс11оuе още от самото му осноuа люц11011е11 комитет 11рсз 1872 го
нане стаnат II двамата братя Гс д1111а. Л\нхс.111.11 М111111ео е избран
орrн. .

?IX<!UЛ,,. Мдн?еон. Въз1111 за се1<ретар на ком11тета, а Ге
та ;.:,.fiодо$1\Qбиnнят 11111 баща opr11 с не1·оu актнеен член. След

жй fИnmrt1o?Ч1l11чCn, те 11зраст npona.,a по време на делото за
?Цн"ьJ)ьtею? enc силна .'lюбов 1юкуше1111сто 11ад жнuота на

к?'.рр?,111 „отеч??тnо. Образова ХадЖII Ставр11, двамата са зато
Нli

·
c\Jf., Георrн -!!011y11ana в ита чен11 n Д11ар Бею1р, заедно с ос

i? ·· м за таналнте седем чле11а на комн.111a?t .у?11л11ще,,.. ? 1111а11л
тета.върш Poti?P1' колеж .в, Цари

град. ·В· роц1111я _:с11 • ?pa'LJ.,f братя Въrtре,ш трдн rодБ11шното пре rJ1?R?едв11д на това, че rо.1я,1ата поnа.1ат • под .. _;1лня1111с стояване в 11ар- еюtр, тяхн11
,,_ ф, IЧ)Orpc!imirfti.,. у1штел ят дух не е с.110;\tен. M11xa11.r1 11а част от хаскоnсюtте ссна л1ш, эенrето нtе V<ов ·i«rJ'3wfiтo пъроо бя,·ва заедно с Берковсю, на 17 мсделцн II овчари се колебаят меетър

.P.-rii,?pcdffi'tia в църков IOHII 1876 rод1111а II през Оде?а Ж,1У Българската екз?рхня II Гръц,,a,ia.rшo rн-
-:...:.

'
011ша n Букурещ. Геuрп1 оста 1ш1а патрнзршня - Не з11аят ко-со;----------------------------1 11a.r1 да nр11кр11ва 11збs1га:ште на му да вярват, кому Ха се кланят,.N с П И С Ъ 1( _6 '?,лн 1876 ?9)\11113 заещ?о <;. • • , . _'

1 ? ? •-;j ,,, •?г f,11\:,'\nlJl ...h. Лyr;,l\ir!)j( 11 д.?!'1,l'СЪР ·_. , l'P"r, ??)1:,,_;?ща,\-:в,аад11щ1111а то
?а на осъде11нте II заточенн в Д11ар,Бек11р ч?e1?aet.'!f' ! !_ ? 111 ?-!i-?;11?'ъ141коз. ;?ешс1111 :•1,.p-f'o , ,!/!. тsр; ·ц,1?'11:ърtат в класното
1 Хасковск11я таен революционен комнтст 'tfJ J\PЪ,tк:t ,'J,; '; r, ,)l?tJl!Jн111 на11уQЦ,:, ,,кpetюc·rt.1 .µ, ? ?y'.fi1?11111??11fцiphl1_1\?11crop11чecк11 ска1Р• с делото на хадж11 Стаnр11 '" .,,. ' J f't:' i.; 1:рсз А.1Jс1\сш11(р,);, н Триест ст11 зю?. Чрез с?<аз?ште ко.1сбаещ1ttе се11'·

1. ПЕТЪР ИВАНОВ БЕ.РКОВСКИ - 11збш·ад от зато•1е ,·ат до l!не11а. От тук нрез ок
1 1

1111с 11а 18 юни 1876 r. то,шрн Георги М1111чев зам1111а
11

2. СТ051Н ПЕТРОВ ЗАИМОВ нзбяrал от заточсшrе на оа -за Бра11:1а.al 25 октомвр11 1874 r. 1.-.,ед дuе тежк11 смнrранскн
IU з. МИХАИЛ ИВАНОВ МИНЧЕВ - избягал на 18 юнн rодшщ прекараш, а голяма ос·• 1876 r. къд,ща II в не добро здравос.пов
ка 4. ГЕОРГИ ИВАНОВ МИНЧ8В - нзбяrал 11а 6 юлн 110 състояние, братя М1111'1ев11

18i6 r. през 1877 гдrша се nключват о
5. J<ИР51К ВАСИЛЕВ ОЕРБЕЗОВ - 11збя1·ал на 25 ю1111 011ьл•1е1111ск11те. друж111111 11 се за

!876 1-. връщат в Бълп.tрня. №j 1xa11.r1
6. МИРЧО ПОПОВ - освободен no амш1ст11я 11рез 1878 ,·. М1111чеn с.,ужн ·като прсuодач в,. l(ОСТАДИН Т. СЕМИТЧИЕВ - освободен по ам1111ст11я 31-ш? пехотна д11ш1зщ1.

•

през 1878 1·.
.

С.1е11 Осuобождсннето ·;щама
8. ЯНАl(И ТОДЕВ - нзбяrал на 25 юни 1876 г. , а братн аrтшно се вкдючват
!J. ДИМИТЪР П. СТЕФАНОВ - освободен но ам1111стr1я II у11рао.,е1111ет на Хас1<0110. Гсор

10. ДОйЧО АЛАД)l(ОВ - прсдседате,r на Тър1юво·сеi1ме11- 1·11 М1111че11 ст<1ва окръжен упра
с1шя TPI( шпел, а М11ха11.1 М1111чеu - член

"
ы През време на сuопте ра111111 пъ·
р ·оащнt 11з страната Вас11л Лев-
110 и обход11л вс1111ю1 по-важни цен
въРове, между които с II Ст. За·
,0uрл. Стоян Заимоо о своята юш
нiа „Васнл Левск11" (с. 917 1·, стр.
Bi?) казва, че е посетил Търнов?

...?itмe11 около края 11а м. ман
J;:869 r., където о ед1111 от остроо11
" на р . .Мар,ща тоi, създал ре-

1
?ооюц1ю11е11 коьштет. 11ачс.10 с по·
Р;ос„1едш1111я д11арбек11рск11 эато11е-
.11к Доi1•1О Димоо Аlааджов. На

!:А.,ыцото заседа1ше Ссi1мс11сю1те съш
...,клят111щ11 предп.патн.111 11 20 або

::=ата за в...Сnобола.'1
Понеже Занмоn 1111ше 1юnе11с по

??nомс1111. той споменава. че Лсnс
•

1 се нрндружаuал от А11rсл l(ън-
?:сu ,тогава когато о същата годи
)JJa l(ъ1111cn не с на работа при
t.Y. c;i:?'- безспорно с грешно. Лев

11 с 11доа.1 с друг cвoir сътруд
?с 11?ожо Git пак по същатс.1 11р11чн
ааа За11мов не казва ко11 са 611?111
1111,,я съзаклятщщ11, ко11то са оляэ

[??
1 в комнтста 1i прел.r1лат11л11 .з,ш
1толе11 брой або11аь1е11т11 за 0110-

11 а ореме. На помощ 1111 идва едтj" стара .,етопнс от 30-те rод111111
„1стnпнс на книга на uъркnата

11 Св. Н11кма") в нея се казоа. че
?1?"fllя рево,;1юц11011ер11 са б1rл11: дас·
,/'а,, д1111•rо Чакъроо, Демнр Ге-

р.11ео, Дщ,штър Паскалев, куцня да
13ска.1 Славн Пракоо, Сндср l(ара-
р·ко.,ев, Де.,ю Пехп11ва111ша, Георчо'"·::.._----------------------?-----
,р
о,

11
n старшшата ?аст 11а Хасково

111f1M3 ?а.:?ка улнца на 11мсто на 110
ек - .Лтанас Узунов".

Всекн ден по 11ЯКО'1КО ПЪТII MIi

?вам no нея, 011ж11ам промените,
011то 11астъп11ха - преп.11 ня
о.,ко rод111111 тук нзрастнаха доа
.1e,r111t II хубао11 ж11л11щн11 бпо

one в коарта.11а, спирах се коrа
r,аботшщнтс изкъртваха проя

rнни ка.,дъръм. за да 11ъс11с
.1t-,1 тооn смо.11tсто-11ер11:1та-ле11та
1и аuфолтn...

110 чсстнчко, когато прещша
ам 111) отсечката от тези деоеста

1 Пl'цt•сст-трнста метра аз сиnо•шqм аа 011зн rrочтн забравен
'••11tк о Xachooo, за Атанас Узу
1;0•. ,a,???\'TlflfKЪT на с1шеок11я
.. "?о 11а сво60.1ата.

l\u.,k rяс110 с сuърэана нсгооат, tъ.,ба със сьдбата на Хасковоот npt,tм сто rо;?,шщ със съдбата
1,

1•• не e:uia 11ародс11 снн, дръзнал
r.a 1,111rно Ръка срещу окърваое
n?:?11:1

·•r.tн на е.:tна прогшrла нм

fu
II тоА като сооя знамешtт пред

11;rтnеник пътуваше под •1уждо,r. В мъж се представяше за

Караколев II др.
(Някои от тях по-после от11до

ха в Диар Бек11р, а други уо11с1ш
ха на бес,мато).

Изrлеж.1.а, 11с Тър11опо·Ссймс11
ския революционен ко:,.штет се е
зас11л11л доста, щом през 1873 г.,
когато се решаuа на nсяка цена
да се освободи Левскн, ако бъде
отвеждан на съд в Цар11rрад,
край Т. Сейме11 се подготuя най-
важната засада за ш1е11яоа11е на
в.'lака с. Апостола. Занмоn о „Ми
налото" (Плов. 1899 r. •r. III. с.
89-113) дава подробrюстн около
11дnа11ето на Ат-. Уэуноn и Боi1чо
Руссо за ?снемане noc11111111 отпс
11атьц11 от рслс11тс с orлед пзгот
uя11ето 113 ключоnе за .1смо11т11ра·
не на рслснтс, ако се наложи. Ра
збнра се, nре;?внжд:м ги е пред
сс1tателя 11а револющю111111я ком11
тст II Т. Сеiшен - Доitчо Алад
жоn.

Но както знаем, Леnскн бе обе
ссн о Софи я II засадата не бе не
1Uходныа да nпезе о деi1стш1е.

През нролетта на същата 1873
1·. n Хаскоnо ст:ша прооала при

onш:,LJJ.!!. с?_у61щ Хаджн Ст.!'.0.Р"-
?·рунов бе за.11оnе11 и след дълrо
мЬl1ча1111е проrооор11. Toil разкр11
1.1.?лата рево.r1юuно1111а мрежа в
JGжна Бъ.1rарня. между конто с
11iнмето на Доirчо Днмов Алад
жоn, кой.то бе осъден на дож1шо
тf·н затвор в Днар Бекнр.
( евскн, Докум11ет11. т. I. с 662.
С 1929 r. (Днмчо Ае1аджов е

Комитетът в Търново .... (еймеи
(Дн. rp. Марица)

11р11ст11r11ал о Д11ар-Бею1р на 4. II.
1871 r. Вероятно от м,тото на
1873 r. до посо•1с11ата дата Ала;?,
жов е бил nQ ,участъци и следст
BIIЯ. Тук трябва да ПОСОЧIIМ една
1·решка в бележника на Мар1111
Поплукаtrов между живнте зато
•?с1111ш1 в Диар Бекнр на 4. 11.

11а 15. Х. 1872 r. с II нмето на
доi,чо Аладжоn. Същата грешка
11011таря II Ст. l(арак0стов в „ди·
"рбекнрсюпе заточешщи" (С. 946.
стр. 274)

Съ,·ласно клаузите na Сансте
фанскня мирен договор Турция
ocnoбoдll Жtioltтё бъJtrapCк'lt ЗаТО
ченнци и арестанти, между кои
то бе н Д. Аладжов, коi,то се ,а
nръща в родното сн място nocpe
щ11ат тържествено от цялото на?
ссле1111е на Т. Сеi\мен. В ед1111 от
търговските тефтери на бущшя
ыарнчаннн - Желязко Дш1ев
бнвш калфа въц фурната tra Ст.

миРчо· ? nоппв

Роден с н КаJа11?1ън, където за
вършна 11ърuо11сма11ото с11 образо
на1111е. В П.1овд11n nостъпоа о пе
токлас1юто nсдагоr1111еско уч11л11
ще, с.аед което нрез 1870 1·од1111а с
11аз11ачс11 за уч11те.1 в Хасково.

Още от рано Мирчо Попов се
yr.1111t1a о четенето на нелегална .111
тсратура II б1ша обзет от рево.,ю·
ЦIIOIIIIIITC HЪЗpOil\,'1.ellCKII 11де11. Него
uата дру><ба, с Петър Беркооскн
tJ<bopмfl око11чате.тню неговия м11ро
rлс:1., 11щнщ11 което той го предла
1·.i за спой пръв 11омощ1111к в тай·
11ш1 рсно?1ющю11е11 комитет. Отт111
110 эшю:шат с бъ?1r:tрската 11сторш1,
тoii заедно с Берrюnс1ш стаоат ст
раст1111 разпростращ1тс.1111 11а патр110
т111111r,-:о 11стор1111еско 11ас.r1сдстоо
11:1 (.1.;1raprкi1я наро.:t.. В десеткн
сназ,ш, JIЗJl;)CJIIIII от Ш,tето 113 Хас
ковското ч11тuл11ще те успяват л.а
събудят съэ11а1111ята 11а rо..11я
ма 11аст от бълr·арсното 11асс.1с-
1111е D 11аш11я край II да ПО.1ГОТОЯТ
noituз "'зa·'Opra1111эau1runш1 - ,r:iбo'ra ?

сред селшштс.

Дойчо Ал!джов

Заместникът на Левски
i

Цr,чтко l(радтrков от 0.1p111t, ото
р11р11 път за Иоан Конокра.:100 от
Ct;;pa Загора. rlpeд оксокопоста
вфштс служнтсли на пад11шаха
бduю Буюк.,у !(ара Мустафа 11nt1
Георrн Ар?-11р11ад11с от Истамбу.,.

,Всъщ11ост нсrоuото 11ст1111ско
11:11? беше Атанас Цвятков Узу
1н,в, ,.с1111 на чорба.1.жн Uвятко,
Щ)V'l)'T на времето CII по CDOIITC
Gorатсва в 1::днрнв II Цариград, си
·''V' 11 пред хюкюмата, 11 пред два
pE!It•J на падишаха .. - както nк
ш? u своите cnoмc111t Стоя" Заи
"t!•- И тозн с1111 на прочут баща,
...:qi1тo се от.1111t1авал с подчертана
Фt11„1rека II духовна красота -
с1?1ж11а, внсока II стройна фиrу
р?. 1щ1рок11 11 з;?,рави rърд11, краси
вd ,щце, обрас.,о в къдрава бра
.'\а. ноliто n.11адсо.1 nеп11ко.,еп110
ШСКО.'IКО enponcitCJ<H CЗIIK.1 IJ прнте
?1na., богати поз11ат11я от мноrо
о .н1с111 на науката, вместо за

:1?1с t.:::111оnнш: о столицата 11.,и

л:1 се отда.пс 11а "Трупане на бо
гатсnа. пос?1а nротнnоnоложен пъr

на тоэ11 на прсдставнтслнте на

своята класа.
Атанас Узунов обладан от една

огромна, искрена любЬв към наро
да, възхнтен от рускнтс реnмю
ц11011ери-.1емократ11, се хвър.,я в
сrнхнята на шщнона 110-осообода
телrште бор6н II става професно
наден революцноненр. За да кръ
п,:,с;? само ,г n11e годннн (1870-
1872) ПОЧТII BCJIIIКII по-rодем11
градове II села от двете страшr
на Балкана, навсякъде водим от
подчертано прекло11е1111е пред ве
т1ю1я Апостод. Глацсн, облечен
ту като llor·aт търrоnсц, ту като
nос-лсдш,я др1ш,1ю тoit неуморно
чсртас..1 п.1аноnсте на турсю,те
крепостн кpair Дунава II Стара
11ла1111на, укрепвад след смъртта
на Jlсвскн тайните реnолю1шо111111
ком11тст11, о една реч с.1уже„1 на
рсволюц11ята. PaGoтe;i 11еумор110.
110 ув..,счсн от някои врс.з. 1111 разби
ра1111я„ по.3.об1ш на руските ннх11
л11ст11, той допfсна огромно rреш

Георt;,11ев - Ч11фут1111а. коiпо теф
тер е ·заnо•111ат от 2. VIII. 1978 r,
между .1руr11тс търговц11, с ко11то
е имал връзка, тoil сrюмела за
закупено браuню от Д. Ала.1жоо,
за когато поменатнн вече Занмоо
nншс, че 61111 ,;rър1·овсц O'J средна
ръка" (uж. Ат. Узуноu 1969 ,·.

,Вероятно след заточението на
Доirчо А?ладжов, коNнтетът в Т.
Сеirмен се разстрq11л, за да се об
новн състава му след две rод1ш11.
Эахарн Стоянов, който е телегра-
фист на същата гара през 1875 r.
1111111е в соонте ,,Запнснн .. (С. стр.
123-125) вс;,е за нови чле.нов? w;
ВОЛЮЦIIОШШЯ комитет. npeдllMIIO
ж. п. служ11тел11, доw.rш от пън в
ссл11щето: Стефан Георгиев Ч11фу
пша, Гено Атанасоа, Кой•rо Геор
п1ео, Георr11 Икономов, И. Ива11ов.

Атанас ДЕJIЧЕВ

на да ста11е тсроrшст пр11 оrшта сн
да убие хасковския rъркоман1111 11

турски агс11т халж11 Стаор11.
А асыцност 11не. от(11пайкн 11я

r.;011 !\Тстъп,,е1111я на Атанас Узу
нuв от пр111щ11п11те на рево.1юц11он
ната борба не можем .1а забра
011м 11егоо11те .3.умн пред турския
с.ъ.1.. конто са II неговата нзпоnед.

l(ато repoit Узунов прекарва
д1111тс на .:111арбек11рск11 заточеннк.
без 1111коrо да нз.3.адс. с което спе
11CJIB3 DЪD DCCTIШK „Знаме„ снмпа
, 1111те на безсмъртння Хрнсто Бо
теn II което е 11 11сгоnото реабшш
тацня. А с:<сд Освобожде1111сто,
вместо да се отдаде 11а търсене
на пр1шег1111, той етапа обнкноnен
учител, пос.,с прсслелnа,r от пол11
TIIIICCKIITC CII прот11вн11цн прекар
u:i ue..111 десет год11н11 като смн
rраит- русоф1?1 в Русня, за да
за11ърш11 своя път през 1907 r.

В моя кnарта.11 о Хасково нма
ед11а y.111ua - 11Ата11ас Узуноu"
Поэнаnаж 1111 достаrь11110 добре
•tOl"<'l{ЪT който н заде своето
11ме?

Георга l(APAl(AЧAHOB

Сле.з. эа.1.?оянсто на Лт. ?'зуноо
11 М11р1ю Пonon е зато11е11 заедно
с друг11те ч.1с11ове на ком нтета в
дitар-Бекнр. Осuободен е по ам·
1111tТ11я през 1872 roдшrn. Пoчlflraл •
n дълбока старост в Хасково.

НИРЯН ,И 'ПРОДАН СЕРБЕЗОВИI

Кнряк Сербезов

11.1c11one на Хасковсюtя тае!Н ре
nо.1юц11011ен KOMIITCT са родСШI В

Чнрnан. Кнряк Ссрбезоu у•ште.,
стоу))а в Хасково от 11а11а.1ото 11а

у•1еб11ата 1872-73 rо.,1ша в Чо
ба11-J\\ах.,с11ското Gъ1r•1рско у1111

.111ще. а Продан Сербезов постъп
ва уч11те.'I в Хаt·1.;онското Uснт
ра.1110 у1111.1111щс с.1с.1. ( I sшуарн

18i3 год. През 11pc,ic на така на

р?ченото „Хасчовсt-о прнк.,ю?е·

1шt.:'' Те са сьдснн 11 зато11с1ш за

едно с лругнтс t1.1снш·с 11а ко?.111

тета о Д11ар Бекнр. От Т)'К усш,

ua да избягат през м. 101111 1876

rоц1111а. Продан Сербе ю11 с обе

сен през 1877 0.11111;1 от ,урц,нс
n Одр1111.

э



Минаnо, което вдъхва rордост
[Продължение от I стр.)

Обяоява11ето на Руско·турската
Осuобод11тел1?а 11oi111a в 1877-78
година е nострещната от борц11те
за народна свобода и пваого 11а

re11t1111e о Хасковския край с 11е·

еписуеиа радост. Братсвнте чуст
вв къи елавянския руски народ
са особено сн11110 демо11стр111ранн
11р11 посрешаиего па първия ру
к11 разеэв прм гара Каеджмк (с.
Раковскн) където се сгевяв мноrо
българи. Тържествено са nосрещ
11ат11 руските войски на 8. 1. 1878
r н в гр. Ха?ково.

Спед Осаобожд.екнето „бъ.пrарс
ката" бypжoa,icsr ос.-ъдн на заSра
ва делото н идеите на борците
за народна свобода. ПроАъnЖI\Те
ли на ре10„юцuоw11кте тра,Аиц11и
от епохата на Възраждането се

явяха ревовюционннте маркс1,сп1
от края на XIX 11 началото на ХХ
век. Тесните С()Ц113ЛНСТ11 В яепри
•111р11ма борба с буржоаз11ите, дре
бно·буржоаз1111 11 общоделскн идео
лши отвоювахв за нуждите на
маадото соцнал11стнческо н работ
ническо движение революцнонно-
демократ1111еското наследство от
нашето м1111а.'10. Революционното
рuботю111еско н еовиалистичсско
дu,1же1111е стана продъпж11теп 11а

pettonIOЦJtOllllfll'C депа на Хасковс
ковския ревопюцно11е11 таен комн
тет,

Ус.1оn1111та при които живеят н
задачите, конто решават сега
1·рудещ11rс се от Хасковски окръг
са различн« от тези 11а борците
за народна свобода. Но сегашна
та t1сторическа деАствнтеn11ост не

с откъсната от миналого на 11

шия народ. Хасковските Т1JУдещ1
er са наследнцн на всвчко дсм
?11атw1110 прогресивне u револ
цнонно, което с съэяапене о 1111

налото.
Дълбоко патриогнчвия поцв»

ш1 рсволюФ1онернт? - демократ,
от нашия окръг нн у,ш да обич:
ме своята ссцвалисгическа родt
на н да се борим за nеiiннм ра
цпет, да (j1,дем 11лаиет1n соци
11нст1111ссю1 патриоти, да претвор
пане n жнnо д(!ло програмата н
БК П за развито социалистиче
ко общество.

Да бъдем посгойнв продължл
тели 11а герочннте дела на Ха.коnскнте pe11onюцJto1tepl'I - дем
кратп от епохата ва Възраждаn
то!

ПЕСЕН ЗА ХАСКОВСКИТЕ ПАТРИОТИ
Хасковс1U1 честни rраJ1Цанм
всички са родом бъагаря,
ал, t1як.оА от тях станаяя
заблуде1111 гъркомани.
Българите се трудеха,
трудеха II залагаха
Хасково да сн очистяг,
от гървенаисгве отърват,
затуй те така правеха:
учители бълrарскн ввеиаха
та децата им учеха.
ua ез11" бащин - Сlъпrарскм.
Гъркоманите искаха
11о·на,,3А д.а не останат...
Затуй със сплетня' CIK.I.KBU
пред турското правителство
бълrарuте клеветяха,
уч11тетпе пъдеха
11 на гърци се правеха.
А те с11 бяха българи,
затуli r11 11 наричаха
гърчеещи се българи
ил' бъягаре-гъркеиане.•
В ( 18)72 ГОДИIШ
(11,пгарнте се сдобиха
с разумен добър учител
прочуен Петър Берковски
Откак юН стана учител
нобра наука даваше,
даваше н разказваше.
В делник децата учеше,
а о празник проповядваше.
Вс11чк11 му благодаряха,
вай-много - учениците.
Затова ii много пострада
от хасковските гъркомане,
както ще вмднм по-назад.
Хасковски честни граждани
помежду си се питаха:- Канво п11 да сн направим,
Берковски да с11 задържим
за дълго време учител
че 1111 е много требовит,
требовит още полезен
децата да ни явучв
хубава добра наука?
Н това кат, се питаха,
1111п1ха 11 намнспнха
Берковски да с11 задомят,
в Хасково дано остане
за дъ.чrо време учител,
уч11rел още наставник,
За гази добра работа
добра девойка набраха - 1Евгени хаджи Иванчева
и с11 r11 двама главиха,
Но тyii не било за дълго,
Enreш1 сън сънувала
11 на иайнп си казваше
назваше 11 нареждаше:'
,,Мамо льо, мила мамо льо,лош съм си сън сънувала
о събота срещу неделя,
в недеа я на разсъмване:
Г1:1'1,б си мамо, улових
a.tJ черни кучета дойдоха,
та м11 гълба грабнаха,
на нашите равни дворове
пвама м11 братя .ьр,?аха
11,пъба да ми отнсr.-,ат.
110 If тях ку,1ет"та сграб1тха
crpaбlfllXa It ЭЯ.0.'IЯКОХа.

1

?\1ъ11110 м11 ii, мамо,
страшно r.ш й,
nакво mi ще ни сnопет11?1?•
Г1,рко.ма1-111те Rат' чуха,
че са Берковскн rлав"л"
т1sе се от яд r1укнаха

'

11 с11 се 11удом чудеха
какnо да правят, да сторят
със тня пусти българи,
гдето Г>ер1iовск?1 задържат
о Xacliono у1111тел да стопl
Torana те 1щм11сл1t;'(а
u Ыркоuснн 11акопад11;tа
на турск11rе у11равниц",
tic е Берковск11 ком11та,
ком,1та от наir·първн?
и че с11 11ма другаря -
другари върли комити:
Симндчев, че А бш1башw,
М11рчо Попов - че ? язаджn
Георг11 н Мнхаnл хаД.жн

'
Иоа11trевн,
Д11мнтрак rюn Стефо110•
11 Я11ю хадж11 Тодоров -
,,с и те б11пе комнт-11,
комити мноrо опасnн
за турската р;ържава.

Това зло като сториха,
rъркоманuте зачакаха
да внд11т, още да 1Jу11т
турците какво ще 11равuт.
h 11111oro re tie чакаха.
Лош11 с11 турц11 хва11аха
11рочуе11 nем.р Берковскн.
н 11еrооите АРУГарн,
щ,1эад им ръце о ьрзаха
1 снт1111 сшщж11рн вковаха,
на заточен11с 11рат1tха,
1ш зат.011енне в Д11ар·Бе1нра
зе,,я t1ез11айна, да.1Jсч11а,
дапе•ша още опасш1,
та да не могат оттамо
т.с шшга да се заоър,шт.
/\\11л11 11м бащи 11 майк111
техните братя, сстр11ц11,
техните 11мад11 11еоест111
тсх1111те род11 род11и1ш -
сс11чк11 те горко ллачеха,
пла,rсх.а н въздишаха.
Но 11ai1·мr1oro сн плас1еwе
l:oreн11 хаджн Ива11чсоа.
Ти здраuето сн повреди,
11овред11 още покруси -
запшщ II сн засъхна
кат' цвете r1сж1101 пролетно,
и кат' боснлск без вода.
Нейна я мшiка миреше,
мнрешс още тешеwе:
11А\ъл11н, Евrенн, не 11пачк,
MIIJIOCTIIB МСПОД За 11аз11!н
Еоrенн майци думаше:
„Как щяло, мамо да н' плача
кат' мюrо либе отиде
" мнлн брата н двама ...
l(aкoQ\ 1111 още 11'очакоа
u таз11 ин пуста роб1tя,
роб11я майко, бсэкраii11а ..."
И 11е само Евгени: r1лачеwе,
11пачеше II си тъжеше.
Тъжаха ВСlfЧКИ граждани
за r1ародниrе страда.чцн,
страдалци за българнщината.•
Гъркомани ос смееха
и на невястн думаха:
"Iiсвясти млади и хубави,
11едсйт,е плака н rьжн,
не с11 губете здравето.
здравето още младостта,
младостта още хубостта,
те 1,?яма да се ловър11ат,
да„ се повърнат и дойда,,
lши нази си послушайте
и се за други женете,
докат, сте млади и хубави,
хубави, още r1tздаои
че младост дЪJJГО не трае,
,-11здаоост скоро повяхва!'
Невястите им думах.а:
"Проклетн да о' са устата
дето юt така учите,
уч11те и подучвате
мнпнтс с' да эабрs1оаме!
Ннй ако тях cit не вндnм
nо·добре да се изгубим,
нежелtf да се женнмс
11 другн мъже да аемем.11•Хаскоnсю, мили страдалци 1малко са много страдал и -
uслн м11 до пет rодивн,
год111нt тежки, усилни,
но пршщата оъзтържествува,
м11постttо бог е послушал
ш1хннrе жалби и молби ...
След дълги цел1t пет годнн'
жнв11 It здрави остап11,
т? у JtOJ\ш си доiщоха,
с J\Нt.rllt домашнн събраха,
нанооо живот жи11еят
на свободата ое радв?т,
че за народ са страАалн,
33 народ добър българскк.
Наскоро кат' се върнаха
1·рад Хасково си празнува
две сватб11-дор две рад.ОСТI\
Enrc11н хаджи Иванчева
се венча за Петър Беркоnск11
а боатецът И М11ха11л

'

33 Елисавета Джангозова
мома хубаnа, гнзцава,
гиздава още либаuа,
дъщеря 11а баща гъокоман.
110 no душа добър българки.
Т11Я две сватбlf :хубавн,
xv6ao11. 11еэапом11снн
nnaз1iyвa цяло Хасково,
Хасково със с.елата си.

•бсрковски в Хасково оспша
It 11а Хасково кмет ста1?а.
Но Еuге1ш хад1жt1 И1щ1111еuа,
негова мила женица
със сърце 11ежно, 1юве•1110,
J1e iottoжa да се нарадва
на своя добър стоnа111111.
От мъка no споя r.11аве1111к,
rлаос1111к Петър Берконс1ш
11 двама братя 061,,шн,
докат' бяха заточени,
тя здраnе1'о си покруси.
Наскоро подир сватбата
Еurснн падна на легло
от тежка бо.1Jест 11евяр11а,
11еuяр11а още J.iouapнa.
Хас1<оnсю1 11есттt г1>ажда11и
TIIXOM с,е богу MOJICXa
Евгешt да се съвземе,
Enre1111 да ()Здраnее
э:1рад,1 своя стопашщ
за утеха на стар бащица,
баrщща доб1.ф бълrар11111
за радост на nc1111кir хаск'Овцн.
Но болестта се uлошаuа,
тя мноrо 11е с траяла,
траяла до три /\1есец11 _
месец11 з11м1111 ус11л1111.
Kt0ra пролетта шtстъшr,
кога трсuн11е Н11к1tеха
Jiora дърuет'та. цъnтs1;а,
кога ГITIIЧКIITC пс.еха,
Jiora ос1t?1кн се радnаха,
радшtха н благодаряха
на MН.rlOCTlfUHii ()()СПОДа
за неrоuнте добрн1111
тоrаз к.'lел3ло удар,/
жалов110 още пм111ев110
Хасково цяло изтръпна ...Много се хора ст.екоха
нататък къмто реката

'
в църквата БоfХ!род,ща,едни се други питаха
какоо ш:е да е стащtло?,
Кога до църква стнr11аха
пред. тях 11асреща излезе
беловлас хаджи Иnaitчo,
лрез сълзи каза па BCRЧKJI
събра1ш честни 1-ражданк,'
•,с родната му дещеря
но?,тена J) 11А"р11а стопа'нка
na до?тойнюi Петра Беркоuск11
об•1ча11ата Eore.нJf 1

не е вече между жнвн? ...
Таз грозна, страшна новинаJ)азпла?а мапо й rолямо.
Вснчки се в къщн върнаха
на домашни си казаха:- Enreшr млада, хубава
хубава още гиздава,
гиздава, много у•?ена
IН\ бога било угодно

'
да я от crona11н11 откъсне,
or столаннн, още -от рода,
от беловласи бащица,
кнто ii отнесъл душата
там rope във небесата,
за да не вижда н ,,yna
Ж.J.J1Остта на ::саскоuцn,
дето я MIION) об1111ат
об11чат още rrо1штат

'

"ато любима дъщеря
и.1 хубав rрада Хасково ...
Него Д{Ш 1'1Clt11KH xarK•OQl.(Jt
мпадн, н старци, н баб"
RCltlrKH СЪС КНТКН, С?ЩIЩ1'
кич:1т rн c1<1>na Епrсн11:- Тя

I
б? кат' a11re11 хvбаоа.

11 кат •re съrа с заспаJtа.
та н11кой. да не н.1itд11са
.пп n ют съня събул.и ...
На другия ден сvтр1111та•
к.11cnaJ1a в църкан 11уюн?ха,
цял rpan. се стече иатат,.к
к1,м 11,ома на хаджn Иванчо:
J.нti1юtтe с дъщерите с",
бащнт? с' Ctrt10oeтe си,
у1111тел'те с yqe11'1t11тe,
v1111телкнте с ученнчк11те
Н Т3Ю\ nсичк11 събnанw
С1)С ГO()KII СЪJIЗН на (\'CIII
11зпnат11ха до rpoda А

I
м,мата. родна. Еn?нн.
11.ъщеоя на хnджн Ивама.
невяста на Петър Берко11ск,r,
знездата на rрад Хасков.о ...

Песе11та е 11убп11кува11а
първ11 път от Иu. Добрев

ТЕОФАНА СТОИЛОВА ГЕОРГИ СТОИЛОВ

списък
на членовете II съм11шле111щиrе na Хасковския таен револю·
ц11011е11 ком11rеr, осноаа11 от В. Левски през I 872 rод1111а no

през

;l:k \r?
Къщата 11а AнreJt non Стефанов, nос?т,е11:'

от В. Леnскw. която се 11амира 11а уп „ЕкэархЯос11ф" 8 в Хасково.

ДИМИТЪР П. СТЕФАНОВ

Toil с каснср 11а хаскооск11я тас11
pCDOЛJOЦIIOIICII KOMJITCT.

Роде11 е през 1846 го;11111а в
Хасково. Завърш11.1 образова1111е
то с11 в Първа българска r11м11а

11я u Пловд11в. Знае., е седем езn
ка, nорад11 ноето работ11 n хасков

Ооразуване на таен революционен комитет в Свиленград
раэа1 а КЪ)' отоманския поро·
бнтс.,.

Ur разаа,а на Иван Фетnад
м11f'н :1i11111сан от Н. Начоn ние
1:.t)IIIJIШ\'?? е:вш интересен епи
зод сн ::,?:111оетrа lta Васнл Лев
сю1. 11;J?1.o 1.:1)ърза11 с нашия
rpo11.

.. Вс•1ср1?1 на Петроо.:1с11 -
1869 rоц1111а, с чужд.о па.ато ме
Тllато 11а м.рба, Левски се дв11
,r.c.1 no пътя от Сопот за l(ap.,ono. Е.?110 турско запт11с го
среща II грубо му заповяда да
с11 л.а..1с докуме11т11те. Левски
r<• 6.,ъск:?, но заптието му хва
1·1.i пil:?тото, което остава о не
rовн re р1,це. В джоба на пал·
тото са 11амере1111 З фалш11nи
тескерета (пътни удостовере
1111я-с раз.1111111н ю,1е11а 11 ner1a-, 11, ('ДflOTO ОТ KOIITO С 611.110 С
ne1iaт от МустLtфа паша'\

Поцuбен донумент у Лев·
ск11 не е случuе11. Ид.ва11ето му
n 1·pana се Прнема II от 11:i:i1-
J1J'ICJ:н1:iтc.1н11я чу бноrраф -
11 ва11 У11дж11ев.

В ?1устафа паша (Cn11.,e11
rpa:t) с 11два., 11 Анrе., Къ11•1еn- 110мощш1к на Васил Лсвск11.
Г:то как А11астас Разбоi11111ков

<,tt11co:1 това. ,.Анrе.'1' 1(ънчев с

Ста11ко Разбой1111ков

611л в д.оора на общн11ата II се
двнже., кpait северната по зак
рита стена на черквата „Cn.

реАа na тях:11010 nр11е••ане и ,оrпаше1111е
I

I. ПЕТЪР НВАНОВ БЕРl(ОВСКИ - председател
първою с1,бранне

2. МИРЧО ПОПОВ - nодпредседат,ел -
З. ДИМИТЪР ПОfiСТЕФАНОВ - касиер
4. СТОЯН ЗАИМОВ ?член
5. КИР$(К ВАСИЛЕВ СЕРБЕЗОВ - член
6. ЩЕРЮ ВАПЦАРОВ - член
7. ХРИСТО ЗЛАТА РОВ - оглашен
8. АТЛНАС МАЗЕНОВ - оглашен
9. М?IХАИЛ ИВАНОВ МИНЧЕВ - чле11 - на второ

то с1?бра11ие.

10. ГЕОРГИ ИВАНОВ МИНЧЕВ - •1ле11

11. ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОАНОВ - •1ле11

12. ТЕОФАНА ЖЕЧКОВА СТОИЛОВА - оглаше11а
13. МЛРИЯ СТОИЛОВА ПОПОВЛ - ,оr.ышс11а
14. ПР(IДАН ВАСИЛЕВ СЕРБЕЗОВ -
с.,ед 11 я11уа1ш 1873 r.
15. МАЛЕЯ ЛУЛ'IЕВ - •111е11 - 11Збра11

1873 r.
16. КОСТАДИН СИМИТЧИЕВ
а11р1111 1873 г.

17. ЯНЛКИ ТОДЕВ - чле11

11пе11 избран

ехото юtitм:шамстnо като прево

след 15 февр.

- 11Л'СН 11збра11

•• дач. Род.011106110 н честен, тoit пра
нн много добро nпе11атлс1ше 11а
П. Берhовск11, поради което го по
юшsа да стане 1rлс11 11а ком11тета
След npoua,1a 11рсз 1873 тодrша
д11м11тър По11стефа11ов е зато•rе,;
с дl>) г11те чле11011с u Днар Бею,р,
от където е освободен по ам1111с
т11н през 1878 год1111а.

CEMEICTBO НА РОАОЛЮБЦI
• I

\·· ...-

..

Семейството на хаджи Иванчо
111,шчев от Хасково да·

де о борбата за свооо-
да четир•tма членове на редо
пюцноюшя комнтет основан от
Васил Левски о Хасково през
1Б72 година: два.ш с,ша II два

ма 1етLооое, от тях трима диарбе
1'11рск11 эатче1шци, а цялото се
мейство участници в реВ"опюцион
11ата борба.

На снниката:
На r1ърв11я ред от ляво на дяс

но: 1. Евrе1111я - дъщеря (годе
и11ца ,ra П. Беркооск11 - предсе
дателн 11а ХТРК) 2. Хаджи Иuа11
чо Мш111ев - съмишленик, на ко·
митета и заточе11нк в М. Азия
през 1877 r., 3. Недялка Хр. Зла-
тароnа (сестра на Ас. Златаров)
nну11кµ 1щ х. Ива11чо от голямата
му дъщеря Теофана. 4. Хаджи
К11ряк11 - съпруга на х. Ива11чо.

Втория ред от ляво на дясно:
Пе.гър И о. Беркоnск11 - зет на
х. Иванчо, годеник на Евгения.
предсер.ател 11а Хаскоnскня таен
рс11олющ,011е11 ком11тет, Дtсарбе
к11рск11 заточс1111к, опълченец, 2.
Ел11савеrа Джанrозова - съпру·
ra 11а мал1<11я с1ш на х. Иnан110-
М11ха11п. 3. Г,coprn Хаджи Ив.
1\11шч,ев-голсr.-шя с1ш на Х. Иван
члс11 11а ХТРК. Д11арбек11рски за
точен11к, олълче11сц, 4. Екатермна
Павел Гсрдж11кова - съпруга
на Георги М11нчев, 5. Христо
ЗJ1атароо - зет на Иванчо
баща 11а Ас. Златарсf, в11де11 въз
рождс11сю1 чt?тал1tще11 деец.

Трет11 ред :11\ар11йка х. Ива11
чсоа - 11ай·малката дъщеря на
х. И nа1-1чо. 2. Мнхаил х. Ив. Мнн
чсва - най-малкия с1ш на
чо - •1ле11 11а ХТРК, Диарбекир
ски заточе1111к, опълченец, 3. re
орги х. Ио. М1щ11ев -· осиновен
снн на х. Иванчо.

Заста11ал тше срещу лнцс с
11от11с1111ка. народът о 1\\устафа
11аша (Сш1лс11rрад), както 11а
,1110(0 места u страната, nижда
сам сд1111 11зхол. за своето 11зба
u.1c1111c: да събор11 турск11я фео
,а.111зъ:-.1, .:ta осnобод11 страна-

тата от нащ,онатшя пороб11
те.,. В ) s1звеш1та .1.уша 11а rюро
Ucнoro i1acc.1e:1111c отеква със
t'Трашна с11-1а всеки прнэ11в за
борба. Буд1111 11 род.олюб11в11
?ч?тафаnа11131щ11 приемат апос
то.111тс на 6:. нта и свс.бодата о
ро..,,11ш1 -:11 rpa,1,. Вас11п Лсвсю1
с навсякъде• - н о Цариград,
11 l1,DCC?t 6„1нэо до самия су11-
та11.11 u сс.1ото. 11 n гра.1а
•.на11снкълс ro11e11, навсякъде
пр11ет".

I le ве 111ъа-. той минавал рс
ка ,\\ap11ua. за да посет11 rрад.
Олр1111, 110 1Jtд11ъж той минава
rc,.1;J?.ft.r,1 rска, за 1а остане о
, pa:ia. 1:1,.1Pto пред камата и
:?1:..:то.1етn ззн.,еоа наil·сме.,ште,

1 нi бсстрашш1те 11 11ait-noneoн-
тe ,1111ове 11а Мусафа паmа. С
яrr1ата сн точна pctt ,с плаъtъ·
.,.,1 llii ссоята реоолюцнонна убе
.1е11ост. Леосю1 оставя трай1111
с.1сд11 n съзна1111сто 11а нашите
reno.1юuнu11ep11 н эас11лва лю
r.овта им къ?1 свободата и yt.t-

iро11цз11• Изглежда тoit е бил
в общ1шската стая II след топа
11;\ЛНЗ;m да не 611 да го Ult.1ЯT
11 C';JE'ЩllaT cny11ai1110 ДОШЛII IIC
сн• пнш ;•1!ua1'.

В Сuнлс11град А11гел l(ъ11seo
t' C,11.ri към края на 1871 гол.
?,лн ?;а•1мио на 1872 ,·од. От
тук зам1:,rйп за Северна Бъ11га
рия II прн 01111т да премине n
Py\t ·,11ш1 GJ1:1 откр11т от тур
с:<а1·:. nt\·11щ11я 11 се самоубнл
"" 5. 111. i?72 ror,11na.( • Чс.11111rщ10в, братя Гъбе11
с,ш. Гсорп1 Л,11м11троu. А11а
стас Разбоi11111коn 11 лруrн ::што
рн съобщават за обнколката
на Ангел l(ъ1111с11 n Тракня, къ-
дето 11аред с орга1111зашюн11ата
оабота тoir събнра.l'J II комнтет-
сюtте nарн.

Всички 11энссс1111 факти л.о
тук осезателно показват. че о
Св11леиrра;? е съществувал та
ен революционен коr.н•тет от
тнnа ва :<0щtтет11 за осепарол
tю nъстаr111е, 0<;1100.11111 от Ano
стола 11а сnободата.

Таi1ш1ят реоолюц11011ен коми
тет о града е ос11ооа11 през
1869 rод. Неrов11 ч.1с11овс са:
Станко разбоi11111коо, Хрнсто

Гачев Бахаров, Д11м11м,р Пала

зов, Д11м11тър Новаков. у•111те·
ля Стоя11 поп Марков, а по
къt·110 11 уч11телят Петър Ст;ш.
t1cu. Кы1 opra 1111з11ра?111те члено-
ве на юпштета Алсксан.1ър l(н
проu 11р116аоя II д11м11м.р Бояд
nilttn - ед1111 от старите възро
ж??IICJ$11 дейцн о грал.а, посоч
о:шк11 че положн.111тс клетва са
бнт.11 25 душ11.

Стоян Заимов m1wc rre ..Сnн
лс11rрадск11тс съзаклят111щ11
пnез тоnа nосме еа заплат11JJ1f
25 аG011ата 11а вест1111к .Сnобода". което съобще1111е с?опада
с м.?1ен11сто на Александър Кн
IJPOO.

!?омнтем.т е 611„1 иэвестс11 за
Ст:1оазаrорското въстание прс,
IR75 ron1111a. В матср11ап11те на
n1.сr;ншсто се споме11аnа II зn
сл.1111 спнлс11rрад11:н111н, оnрсде-
.,,l"н 11а n:.N:c у1rаст11с о него
1,атr, aJf•!1cдa 1;:1 чета. Tona е
11.1С1!1)':'" ШI тайння рево?1ЮЦИО·
trl'!I комнтет Димитър, Hooa-
1<on. Той с роце11 в Сn11ленгрц
n мi!ха ..,а „Канакпня" (сега
кr.1ртал .,Васнл Талмазов.. ).
Пrо1:1лязъ., от обществената
среди на лишеното
от земп сс.,ячестnо. то1-1

11зрастоа като ярък 11эраз11тсл
11а осноошtтс стрсмежн на на·
Dо.1юrте маси, като вдъх11овен
водите.., н орrтшэатоn. Ч111юв
111,к на гара Бе.,ово Д11м11м.р
Новаков отлн,шо се познавал
с Тодор J<а6лешков, Захари

Стuя1,ов. Сгефан СтаwбО11ов и
други ;.nос1олн на Н.JUионапна
I :1 pcuO.l)!OIЩЯ.
Д1ш11м,р Новаков заы1111ава

r?.1 rз,:\Се у11аст11с о Староэаrор
СК;)Т() fl..CTЗJ.ШC, но ПОР41tН не
ус11ех II кърnав11я му разгром
:1:ic..\1 •1p l' ?оюго други въстани
цн. Той б11л залоuе11 11 осъден
на смърт. По застъпш1r1ество
·?а B.'llfЯTCЛIIИ ЧIШОDИНЦИ на ба
рои Х11ршовата ЖП л111111я, тур
:штс спнрат нэлълнею1ето на
смърт11ата му присъда до 12·
24 IV 1877 година. когато се
со обяuява Руско·турската ос
бод111ст1а noiшa. В тоэн ден
ча p;,.riocт JI наnеж:tн престава
.'I а ту1:т11 елно сърце което 0611
чn 6<'.1Мtф110 своето отечество.
JJ.им11тър Новаков е бl!л обе·
,·сн в це11м.ра 11а грац О.:1р1111.
Той е соttдна жертва на нзра-
страд.:,лото нассленне, )(Оето
се Сор11 за своет() освобожде·
11не.

1 аr?ш,ят рсnолюц11011е11 КО·
мн rст, hoi110 е съществува.'?
ПО.1. npпк?'fTIICTO IIЗ 'IНТЗ."IНЩе
т•) r.. r·рада, с сэмо eJtнa частtt
ц,1 от сч ромната по свонте ма
щt?ба n-'}треUШ3 peBOJIIOЦHOШta
uрrшшзпцня, но н то? Аава
сгоsт принос в борбата npo·
, 110 турскат3 л.ес.потнчна с.нсте
ма.

Ст. СИВОВА

СТ,

ат
)А с

ЩЕРЮ ВАПЦАРа:f;
0.111

г .... IПI

I

I.'
I

'-

Роде11 е о Хасково. По
свя шнва;?, буден родо.11о6 11я
rар11н, то11 прав11 много до 111·8
чатлсн11е на Пем,р Бсрковс,,.ва.
това, когато JJencюt rJOC'{aв
роса пред. Борковс411 за 1fa',11>u,
оане на оер11н хора, за да оС·и н:
тае11 penoЛIOЦIIOIICII ко?111тет1?101
ск11 без колсба1111е nред,1аrа\ане
рю Вапцароо. Вапцаров ОUjианс11ървото събра1111с на комнт,u•е?
11а своето съгласне да рабо-1у?т•депото на революц11ята II с\обеi
'J?°::ск?,ред

камата II револв\и•ес

П • ?ет?о една слу•1а111юст Щ. /ОАров не попада в 1111слото шrо ?'lеннте ч„1еноuе на Хасковс?дп]
сн реоолюцнонен комитет в rанБею,р. Порад.11 тона тоi, де111 ??включва о поnготовката 11а 6загорското nъста1111е 110 е

1И е
вен 11а 30 се11тсмвр11' 1875 г?л?
Загора. Осъден II заточен

11оА

он
рш,. Освобод.ек по ам1111ст11?

н?
20 сснтемsр11 1876 r. Порад?

311

rурнuто му hоложс1111е в ст Евр
та сы11гр11ра в Румъ1111я. цна
турската вoir11a nробуж;?а ал?
рево.,юц110111111те ?,у трепети е н
28 апр11,11 1877 годк11а n р?
ОПЪМСJIСЦ DЪВ втора рота бел,
ва д.руж1111<1 от Бъпrарскоr
11с1ше.

Научна
О I

сесия \;"??

Сес11ята 11оствете11а 11а f{;л11ш111111ата от съз:?ана стр
Хасковсюш тае11 РЖ)
ц11011е11 KOMIITCT II IOt сел
11111111 от обесването 11а В. lt1a а
които се проведе на 21 н?sа

1

т. r. от 8 часа в салона на Iдежкия дом - Хаскооо, п?циа1
пр11 сде:?ната: !нето

ПРОГРАJ\\А- 11111?
• r нар

1. НАУЧНИ доклАди,1?ара
1. Апостолът 11а св?кр-.,

(Ид.еолоr II вожл на 11ац11<?;;тор

?Ц;?,???оuнn) - от nроф11???
2. 1-1.:tcr,тr 11а ,'lсвск11 з*1тнвн1111я свят - от доцент Те)

Гс11•1сu. r
11 НАУЧНИ СЪОБЩЕ 4 тр1

1. То11111пе д:tтн на 11 че J,,а В. Левск11 в Хасково - ио?.
Ива11 Добреl!.

t:1112. Съэдаn:шс, състав н
на Хас..:оnсюrя таен ревоп
комнтст - от З.,атка Баев?3. Просвст11ата II ревоJ ар1но-пропага11дна дс1i11ост н
телите 11.1е11оос на ХасКоВ!
e1J PCBOЛJ()UJIOIICH ко?штст
Нсляпко Д11мов. Дев

4. Та/i1111ят рево.аюu11011е1?-
тет в с. Я6ъ.,ково - от :ри
Пем.о Иь. Петров. •арм

5. Peвo.1IOШIOIIIIIIЯT KOMII-C,.11 J
, Тър11ово Ccfiмe11 - от

боДелчсn. ТИl
G. Образува11е 11а таен it, че

шш11сн ком11тет о Свнлснr1К, с
о r Ст. Сивова. 1 завз

7. Нашrонатю-освобо?Не. ;
60µ611 в Хаскояск11я краr, ?е Д
1111 в няко.,ко народ1111 пес?Нте
от Борнс J<о,,ев. ко1,1

р ч


