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ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ

Идеята за тази книга се роди още преди 40 години, когато 
пред сто еше да се чества 100-годиш ни ната от Април ското 
въста ние. 

На 5 май 1972 г. чрез Народ ната библио тека „Кирил и 
Мето дий“ изпра тих писмо до „Бри тиш музеум“ в Лон дон с 
молба да ми изпра тят мате ри али за дей ността на лейди 
Странг форд в Бъл га рия.

От там ми изпра тиха ксе ро гра фи рано копие на „Доклад 
за помощ ния фонд на Бъл гар ските селяни с изло же ние за 
раз пре де ле ние и раз ход от достопочтената викон теса 
Странг форд“ и някои други мате ри али. Нейна снимка и 
сним ките на лека рите в бол ни ците на Странг форд ми доне-
се Мер сия Маг де морд.

Събрах почти всички публи ка ции в бъл гар ските вест-
ници отра зили събит ията след Април ското въста ние. Пред-
ло жих загла вието да се пла нира в ДИ „Хри сто Г. Данов“ 
– Плов див. 

След кратко време полу чих писмо от изда тел ството, с 
което ми се съоб ща ваше, че „заглавиетонесеприема,тъй
католейдиСтрангфордепровеждалаунаспроанглийска
политикапотовавреме“. По тази при чина можах да публи-
ку вам само 2–3 ста тии в някои вест ници по слу чай 
100-годиш ни ната от Април ското въста ние.

Послед ните няколко години се публи ку ваха у нас някол-
ко изслед ва ния върху живота и дей ността на викон теса 
Странг форд. В Батак се постави ней ния бюст, поста виха се 
паметни плочи в раз лични селища, с които се почете памет-
та на една изклю чи телна лич ност, с голямо сърце.
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В своята книга реших да вложа част от поло же ния ми 
труд през годи ните, част от моите мисли и отно ше нието ми 
към вре мето, събит ията и постъп ките на нашите 
пред ше стве ници.

Нека взе мем поне малко не от пепелта, а от све тия огън 
на мина лото.

юли,2012 авторът
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ÑÅÌÅÉÑÒÂÎÑÒÐÀÍÃÔÎÐÄ–
ÇÀÁÚËÃÀÐÈß

ËÎÐÄÑÒÐÀÍÃÔÎÐÄ
(21.11.1826 – 9.01.1869)

Петър М. Матеев в своята 
моно гра фия „Велики бла го-
де тели на бъл гар ския народ“, 
отделя зна чи телно место на 
лорд Странг форд.
„За да опишем извърше

ната благодетелна дейност
налейдиСтрангфорд,тряб
ва предварително да кажем
нещо и за съпруга ѝ – лорд
Странгфорд, в името на
чиято памет тя възприе и
извърши великата си ползо
творнаработа“.

Голе мият бъл гар ски дър-
жав ник и обще стве ник – 
Иван Евста тиев Гешов, още 
през 1872 г. в една обширна 
ста тия в сп. „Чита лище“, 
отбе лязва след ното:
„Ние имаме толкова

нужда от един доброжела
тел, койтода ни представи
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Пърси Елен Алджер нън Фре де
рик Смайт, 8ми виконт лорд 
Странг форд и 3ти барон Пен
хърст на Съе ди не ното крал ство, 
англий ски Пер, засе да ващ в 
каме рата на лор до вете.



предсветаиданизапознаесъссамитенас.Запръвпът
такъвнароденблагодетелниеимахмев лицетонаЮрья
Венелина: Нему дължим първата ни препоръка пред
Европа,немудължиммногоизасамотонисамосъзнание…
Ниенапълносмеоценилитрудоветему,превелисмеглав
нотомусъчинение,писалисмежитиетомунаезикании
въздигналисмемупаметник,койтовисокоговоризанаше
точувствонапризнателносткъмнего.
Но ето друг един българолюбец, поотличен отВене

лина, и не помалко доброжелателен нам, който, ако и
високооценен отмалцинанашисънародници, намноже
ствотоепочтисъвсемнепознат“.

Това Иван Гешов обяс нява с непоз на ва нето на езика – 
англий ски и голям ото раз стоя ние на публи ка циите на лорд 
Странг форд – в Англия. По тази при чина той желае да 
запоз нае бъл гар ските чита тели с живота и делата му.

Лорд Странг форд е роден през 1826 г. в Санкт Петер бург, 
по което време него вият баща е англий ски посла ник. След 
завръ ща нето си в Англия у него се заражда голям ото жела-
ние да изу чава раз лични езици, която страст не го напу ска 
през целия му живот.

Усво ява пис мено и гово римо няколко евро пей ски езици, 
освен древ но гръ цки, латин ски, пер сий ски и др. В Окс форд 
изу чава една година араб ски език и на 20 години го прие мат 
в англий ското посол ство в Цари град като Stu dent (attache) 
(1845) и през 1849 г. – става Attache.

Доста добре поз нава гра ма ти че ски сла вян ските езици, а 
в послед ните си години изу чава кел тските езици.

Освен голя мата си любов към ези ците, Лорд Странг форд 
изу чава исто рията и гео гра фията на наро дите, на които вла-
дее ези ците. На базата на тях ното исто ри че ско разви тие, 
той изследва тех ните „стремленияибъдещисъдби“.

В продъл же ние на три години той публи кува във в. „Pall 
Mall gaz ette“ няколко ста тии върху„източнитеработи“ – 
по които про блеми по това време се явява най-голям и вещ 
поз на вач. В тези ста тии той застъпва и про бле мите на бъл-
га рите, за които дава най-ласкави оценки.
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„Колкото за българите, далище останат ощемалко
времеподтурскатауправа,илисамищесеосвободятоще
внашевреме–тераноиликъснощегопостигнат.Когато
човекхвърлиобщпогледвърхувероятнотобъдещенанаро
дитенаБалканскияполуостров,самоубългаритесевижда
съществена,надежднаперспектива.Товасеопределяот
преобладаващатаимчисленост…тяхнототрудолюбиеи
пестеливост, в тяхната упоритост и трезвеност на
характера“.

Бланки ни беше нарекъл „немците на Балканите“, а 
лорд Странг форд ни оце нява по някои каче ства – „подобни
наангличаните“.

Той ни намира „много поумни, повъзприемчивии по
честни“ – от оста на лите народи под тур ско.

В някои от ста ти ите си обръща вни ма ние на кон сули, 
пъте ше стве ници и изсле до ва тели, отно сно изу ча ва нето на 
бъл гар ски език, при проуч ване мате ри ал ната и духовна кул-
тура на бъл гар ския народ.
„Азсъмпротиввсякодругонещовтурско, – пише лорд 

Странг форд, – носчистасъвестмогадасенарекабълга
ролюбец,понежевтозипочтенинепороченнародазвиж
дамеднажертванаевропейскотопренебрежениеируско
товластолюбие“.

По време на тур ското роб ство бъл гар ската народ ност 
била застра шена не само от тур ците, но и от гръ цкото 
духо вен ство.

С раз лични непоч тени сред ства гръ цкото духо вен ство се 
опи тва да поти ска народ ния дух, да го държи в мрак и неве-
же ство. Опи твали се да уни що жат всички ста ро бъл гар ски 
книги и доку менти, памет ници и ръко писи, показ ващи 
мина лото вели чие и цве туща култура на бъл гар ския род.

Пред ста вяли пред Европа бъл га рите като мало броен 
народ, гово рещ на гръ цко наре чие и т.н. с което заблуж да ват 
чуж де стран ната обще стве ност.

Лорд Странг форд про явява най-голямо раз би ране и 
съчув ствие към нашите домо гва ния про тив гръ цката 
патриар шия.
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В помощ на бъл гар ската кауза за цър ковна неза ви си мост 
лорд Странг форд публи кува няколко ста тии в англий ския 
печат.

Бла го да ре ние на него вата под крепа и пре поръка, се 
отпеча тват във в. „Pall Mall Gaz ette“ допи ски и ста тии от 
българи. Д-р Стоян Чома ков публи кува ста тия с псев до ним 
– Коприв щен ски.

Лорд Странг форд умира твърде млад, но пре живе той 
заве щава, както спо ме нава самата лейди Странг форд, – да 
помага на бъл гар ския народ с как вото може, кол кото и малко 
да е то.

И тя изпъл нява този негов завет.
Днес е трудно да пре це ним какво влия ние са ока зали ста-

ти ите на лорд Странг форд върху англий ската обще стве ност 
и поли ти ците, но логично е да прие мем, спон тан ната съпри-
част ност към бъл га рите след Април ското въста ние, да е 
пред ше ствана от вну ше ната сим па тия към тях.
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ÂÈÊÎÍÒÅÑÀÑÒÐÀÍÃÔÎÐÄ

Лейди Емили Странг форд е 
най-мал ката дъщеря на адми-
рал сър Фран сис Бофор, един 
много заслу жил мор ски офи цер 
на Англия. Фами лията е наслед-
ник на богат бла го род ни че ски 
род, оста вил трайни следи в 
исто рията на Вели ко бри та ния.

След смъртта на баща ѝ 
(1857 г.) тя, заедно със сестра 
си пред приема пъте ше ствие в 
Сред ния изток. Плод на това е 
публи ку ва ната през 1861 г. 
книга в 2 тома „Еги пет ски 
пира миди и Сирий ски гроб-
ници“, претър пяла две изда ния – през 1861 и 1874 г.

По този повод е награ дена от Патриарха на Еру са лим с 
ордена „Све ще ната гроб ница“.

По слу чайни обстоя тел ства, лорд Пърси Странг форд 
пише рецен зия, в която е доста кри ти чен към кни гата, но 
това пре диз виква в него по-голям инте рес към автор ката, 
което завършва с брак на 6.02.1862 г. Но брака трае само 7 
години, поради ран ната смърт на лорд Странг форд.

Оста нала сама, тъй като нямат деца, тя насочва всич ките 
си сили към мило сър дие и бла го тво ри телна дей ност.

В чест на съпруга си, лейди Странг форд осно вава колеж 
за напредъка на меди цин ските науки в Дамаск.

Създава сти пен дия по меди цина в Бей рут и награда в 
областта на гео гра фията в Har row.

9



Тя осно вава Метро по ли тан ското и Нацио нал ното 
сестрин ско дру же ство през 1874 г. за обуче ние на меди цин-
ски сестри, които да под по ма гат бол ните и бед ните.

Орга ни зира бол ни цата „Вик то рия“ в Кайро – през 1882 г. 
За големи заслуги викон теса Странг форд е удо сто ена с 
орден „Чер ве ния кръст“ от кра лица Вик то рия – през 1883 г. 
Заедно с г-жа E. L. Blanchard осно вава еми грант ско дру же-
ство за под по ма гане жени в Дор сет – през 1882 г.

През 1877–78 г. осно вава фонд за под по ма гане болни 
турци и бъл гари по време на Руско-тур ската война. Раз-
крива две бол ници по това време – в София и Одрин.

Тя извършва и доста изсле до ва тел ска дей ност. Посе щава 
и описва Източ ното адри ати че ско край бре жие през 1863 г. и 
Черна гора – през 1864 г.

Дълго време работи като наблю да тел и доб ро волка в бол-
нични заве де ния, изпъл ня вайки задъл же нията на мило сър-
дна сестра, без да желае запла щане на труда си.

Ней ните идеи се въз прие мат от Юнивър сити колидж хос-
пи тал, Сейнт мари Падинг тън и бол ни цата в Уест мин стър 
които започ ват да про веж дат крат кос рочни кур сове. По този 
начин много жени полу ча ват еле мен тарни поз на ния за оказ-
ване на първа помощ и обгри жване на болни в домашни 
усло вия.

Лейди Странг форд почива на борда на пара ход „Лузи-
тания“ в Сре ди земно море на 24 март 1887 г. на път за Порд 
Саид, където тряб вало да открие нова бол ница.

Тялото ѝ е бал са ми рано в Неа пол и след това пре не сено в 
Англия.

Погре бана е в гро би щето Ken sal Green в Лон дон на 18 
април 1887 г. до гроба на своя съпруг – лорд Странг форд.

Между мно гото цветя и венци се откро явал и венец 
поставен от бъл гари, един скро мен и после ден израз на бла-
го дар ност за огром ната хума ни тарна помощ в Бъл га рия. 
Венецът под на сят бра тята Вълко и Пано Шопови, два мата 
издър жани като сту денти от викон теса Странг форд в 
Англия.
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ÐÎÁÚÐÒÄÆÀÑÏÚÐÌÎÐ

Робърт Джас пър Мор е еру ди ран човек, син на пас тор, по 
сте пен Маги стър на хума ни тар ните науки и бака лавър по 
граж дан ско право в колежа Белиъл в Окс форд. Потре сен от 
зло коб ните събития в Бъл га рия след Април ското въста ние, 
без да е свър зан с някоя инсти ту ция или кауза, той при стига 
като хума нист, с цел да допри несе за доказ ване на исти ната. 
По време на пре стоя си в Бъл га рия, той при дру жава лейди 
Странг форд. В своите под ходи за обек ти ви зи ране на събит-
ията, той се про явява като много вещ изсле до ва тел. Впе чат-
ле нията си описва в кни гата „Под Бал кана“, която е един-
стве ната му публи ка ция.

В нея се раз кри ват много инте ресни данни за бъл га рите и 
кон кретно за обра зо ва нието. (Пре ве дена на бъл гар ски).

Любо пи тно за чита теля ще бъде преди това да се спо-
мене нещо и за тези, които гос под стват над бъл га рите, опи-
сано от Мор,
„ВПловдив ние се срещнахме с неговопревъзходител

ство управителя на санджакаАбдулХамидпаша в него
ватаофициалнарезиденция в конака.Неговопревъзходи
телство беше възрастен човек със значителна проница
телностиприродниспособности,нозакоготониказаха,
ченеможенитодачете,нитодапише–липсанаумения
коятосъвсемнеенеобикновенасредофициалнителицав
Турция…
СредгоститенаприемабешеигнМакгахан,специален

пратеник на в. „Дейли нюз“ и членовете на комисията
определенадаиздириинакажевиновницитезакланетата
набългарите“.
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По-нататък спо ме нава:„Бързиятнапредъкнаобразова
телнотодвижениевБългарияотвъзхитителнотопърво
начално образование на безплатните селски училища до
обучението на синовете на земеделците итърговските
съсловиявРобертколежниубеждава,ченямадалипсват
основизаместнотосамоуправлениевРумелиясамоакосе
допуснесвободноразвитиенанравственитеиматериални
ресурсинастраната“.
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ÒÓÐÑÊÈÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ

Във вест ни ците на вели ките сили няма инфор ма ция 
непо сред ствено за събит ията около Април ското въста ние. 
Инте ресът към района се пре диз виква от съоб ще нието, че 
през м. май 1876 г. фана ти зи рани турци уби ват публично по 
най-жесток начин Хенри Абот – на 38 години – нем ски кон-
сул и Жул Мулен – на 34 години, френ ски кон сул в Одрин.

Това се случва при опит да спа сят едно 14-годишно бъл-
гар ско момиче, което пищ яло и молело за помощ, срещу 
тур ците, които го вла чили към близ ката джа мия.

Те успели да отскуб нат девой чето от похи ти те лите и 
да го качат във фай тона на аме ри кан ския кон сул – упо ме-
нат от в. „Таймс“ като хаджи Лазар (може би от бъл гар-
ски про из ход).

С бесен бяг на конете, бъл гар чето е спа сено, но два мата 
спа си тели заги ват в цен търа на Одрин убити от фана ти зи ра-
ните турци.
„Самитурцитесеужасихаотдивашкитесвирепства

на своите башибозушки орди и се помъчиха да ги при
крият“ – пише Недко Каблеш ков в труда си „50-годиш ни-
ната от Април ското въста ние“(с. 27).

Напри мер в. „Вакът“ бр. 278 пише: „Българитевъста
наха като разярени лъвове, нападнаха мирните селяни
турцииизбихасамовПловдивскотурскотонаселениеот
38села,същоионияотвернитенасултанабългари,които
не бяха заедно с тях. Мюсюлманите се избиха по този
начин:найнапредтуряхавкошоведецата,коитобяхапо
на40дни,прекарвахаединшиш(ръжен)икатогиопекоха
пред родителите им, поднесоха ги гостба на майките,
бащите,братятаидругитесродници.Послеобезчестиха
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женитепредочитенамъжетеим,вързахапоследнитеза
дърветаворманлъка,запалихагоиживигиизгориха.Кол
котомомичетаимашеот8годининагоре,обезчестихаги
пред родителите ими ги затриха.А пък на някои, като
извадихапонапредзъбите,отрязахаединденухото,друг
денджуките,втретиезика,апослеизвадихаочите“.

С тези изми слици те успя вали за известно време да 
откло нят обще стве ното мне ние.

Много българи са не само загри жени и съпри частни, но и 
активно тър сят начини да анга жи рат обще стве ното мне ние 
в Европа, пишейки ста тии и апели. Така напри мер настоя-
тел ката на жен ското дру же ство в Кар лово Бог дана Хитева 
инфор мира чеш ката обще стве ност за събит ията след 
Април ското въста ние. В продъл же ние на няколко месеца 
през 1876 г. праж кият вест ник „Рокрок“ публи кува обстой-
ни нейни ста тии.

Освен, че първи изпраща инфор ма ция до д-р А. Лонг в 
Цари град, Иван Евст. Гешев изпраща ста тии и до англий-
ския вест ник „Таймс“ за тур ските жесто ко сти, което става 
при чина да бъде затво рен и осъ ден на смърт. Но след застъп-
ни че ството на англий ския посла ник е осво бо ден.

14
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Аме ри кан ците д-р А. Лонг и д-р Уош бърн под го твят 
своя, още по-подробна ста тия за събит ията, която публи-
ку ват в „Дейли нюз“. Това пре диз виква реак ци ята на 
в. „Дейли мейл“ да изпрати своя корес понд Джа нюа риъс 
Мак га хан, аме ри ка нец по про из ход, който да про вери 
събит ията в самия район. Въпреки че е млад – на 32 г. 
жур на ли ста има забе ле жи те лен про фе си она лен и житей-
ски опит.
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ÏÚÐÂÈÑÚÎÁÙÅÍÈßÇÀÑÚÁÈÒÈßÒÀ
ÏÐÅÇ1876ã.

Пър вото пълно опи са ние на тра гич ните събития в Тракия 
– спо ред Вла ди мир Бал чев – е пис мото на плов див ския 
митро по лит Пана рет до Бъл гар ската екзар хия в Цари град 
от 4 май 1876 г. Пър вата поло вина на това писмо, в което 
подробно се раз казва за разо ре нието на Перу щица, е публи-
ку вано на 13 юни 1876 г. във в. „Курие д’Ориан“ – френ ски 
вест ник, изда ван в Цари град.

Същият вест ник още по-рано – на 24 май изнася данни за 
разо ре нието на 198 бъл гар ски селища, за сто тици избити в 
Перу щица (по Вл. Бал чев, Д. Арх. – Плов див). (Пъл ният 
текст на пис мото е публи ку ван в бр. 9900 на в. „Мир“ от 15 
юли – 1933 г.)

През май 1876 г. про тос ин гелът на Плов див ската митро-
по лия Мето дий Кусе вич пъту вайки за Цари град, скрил пис-
мото за тур ските жесто ко сти в дре хите си и го пре дал на 
чуж дите корес пон денти за публи ку ване.

Тре вожни сиг нали за звер ските събития на бъл гар ското 
насе ле ние изпра тили и отец Тилев от Пазар джик и Иван 
Евст. Гешев до Алберт Лонг в Цари град. Като куриер изпол-
зват Андрей Цанов, осно ва теля на Еван гел ското бла го тво-
ри телно дру же ство. След кон сул ти ране с дирек тора на 
Роберт колеж – д-р Уот бърн, д-р Алберт Лонг пре вежда пис-
мата на англий ски език и ги пре дава на англий ските и аме-
ри кан ски дипло ма ти че ски лица в Цари град.

Така се стига до пър вата публи ка ция в бри тан ския в. 
„Дейли Нюз“ на 23 юни 1876 г. Авто рът на нея е Едвин 
Пиърс, корес пон дент на вест ника в Цари град.
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Диз ра ели – мини стър-пред се да тел по това време на 
Англия, ома ло ва жава нови ната тъй като него вото пра ви тел-
ство под държа Тур ция.

Бла го да ре ние на раз гла ся ва нето на тур ските звер ства 
спрямо бъл гар ското насе ле ние, англий ската обще стве ност 
и либе рал ната опо зи ция при нуж да ват кон сер ва тив ния пре-
миер Диз ра ели, да наз начи анкетна коми сия от англий ското 
посол ство в Цари град. За ръко во ди тел на коми сията Диз ра-
ели наз на чава най-мла дия и нео пи тен слу жи тел в Посол-
ството – Уол тър Беринг, обвър зан семейно и ико но ми че ски 
с тур ците.

Под давле нието на аме ри кан ските про те стант ски мисио-
нери – оби дени, че сфор ми ра нето на англий ската коми сия 
няма да даде обек тивна пре ценка на събит ията, се сфор-
мира втора коми сия. Лично гене рал ният кон сул на САЩ 
Юджийн Скайлър с Мак га хан се отпра вят на оби колка в 
района. Оби кол ката започва на 23 юли и трае няколко сед-
мици. Гру пата се при дру жава от секре таря на в. „Зор ница“ 
– Петър Дими тров.

От Батак започ ват да се полу ча ват потре са ва щите репор-
тажи на Мак га хан, които нади гат гнева не само на англий-
ското обще ство, но и на цяла Европа.

Към гру пата се при съе ди нява и руският кон сул в Одрин 
– княз Цере те лев.

Тур ското пра ви тел ство при тис нато от меж ду на род ната 
реак ция е при ну дено да даде раз ре ши телно за без пре пят-
ствено посе ще ние и раз след ване в постра да лите селища.
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ÄÆÀÍÞÀÐÈÚÑÌÀÊÃÀÕÀÍ
(1844–1878)

На 23 юли 1876 г. Мак га хан с 
гру пата е в Плов див, и след три 
дни той изпраща своята първа 
теле грама: „Дойдох напълно
безпристрастениснамерение
да бъда обективен. Боя се, че
веченемогадаостанахладно
кръвен…Имафакти,привида
на които кръвта гневно заки
пява в жилите… Неща тол
ковапозорни,чеокотоотказва
дагигледа,аразумътенеспо
собендапроумее…“

В едно от пис мата си Мак га-
хан пише: „Можебиазтрябва
дапоискамизвинениеотчита

телитезавсичкитетияотвратителниподробности.Но
аз пишане за деца и замладимомичета, но замъжеи
жени,коитотрябвадазнаят,чеангличанитенесамоса
техниприятели,ноиодобряватвсичкитеимдействия“.
„Акониесмедействителнодлъжнидаподкрепямераз

клатеното зданиенатурскиядеспотизъмиданосимна
плещитесинеизцеримияпрокажен,тонекапонеправим
товасотворениочииспълносъзнание…“

Мак га хан защи тава бъл га рите и срещу обви не нията, че 
са извър шили сви реп ства над тур ското насе ле ние по време 
на Осво бо ди тел ната война. (Него вата защита се публи кува 
в англий ския вест ник „Дейли нюз“).
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Освен него вите доклади за англий ския вест ник, той про-
пъ тува като вое нен корес пон дент от Дунав през Пле вен и 
Шипка до Цари град на кон.

Ето какво пише за Мак га хан него вия колега – бри тан ския 
вое нен корес пон дент: „Когатопътувахме сМакгаханпо
временавойнатачестосеслучвашедапопаднемвнякое
село,коетотойбепосещавалпораноприразследванена
зверствата.Бешетрогателнода се види как хората се
тълпяхаоколонего,скаквалюбовгообсипвахакатосвой
освободителицелувахаръцетемуспреданост,коятобеше
абсолютноискрена“. (По Пла мен Пет ков, с.110)

(Осво бо ди те лите на Бъл га рия) С. 2008
Мате ри а лите на Мак га хан пече лят лидера на англий ската 

либе рална пар тия – Уилям Глад стон. На 6 сеп тем ври 1876 г. 
той публи кува бро шу рата „Уроци по клане“ в огро мен за 
вре мето си тираж – 40 000 броя. Той про карва идеята за кон-
фе рен ция на Вели ките сили в Цари град, която да нало жат 
на Тур ция осво бож де нието на Бъл гар ския народ.

В резул тат нати ска на Евро пей ските страни се про вежда 
Цари град ската посла ни че ска кон фе рен ция, която поста но-
вява създа ване на две бъл гар ски авто номни обла сти. Нес-
паз ва нето на реше нията на кон фе рен цията, довежда по-къс-
но до Руско-тур ската война.

За при носа на Мак га хан най-добре звучи оцен ката на 
в. „Дейли нюз“:
„Заняколкоседмицитойпричинявапъленирешителен

обратвполитиката,коятоебилатрадиционназавсички
английскидържавнициипреобладаващотомнозинствоот
населениетопоколениянаред.Макгаханпронизасперото
сисаматафилософиянаанглийскатаподкрепазаТурцияи
едва ли остана град в страната, където не са провели
спонтанни събрания; и на всяко оттях след революция,
заклеймяващатурскитеуправници,задължителноприсъ
стваощеедна,изразяващаблагодарносткъмМакгахан,че
епомогналдасеразкрияттезиужаси“.

От 20 юли до 25 август 1876 г. той изпраща 10 „писмаот
ада“, които „взривяват“ не само обще стве ното мне ние в 
Англия, но и в цяла Европа.

19



* * *

В Цари град Мак га хан помага на бол ния си прия тел – 
аме ри кан ския офи цер – Фран сис Грийн, който оздра вява. 
Но Мак га хан се зара зява и на 9 юли 1878 г. почива.

Погре бан е в род ния му край – гр. Ню Лек синг тън, щата 
Охайо, САЩ.

На над гроб ния му памет ник – голям мра мо рен блок, са 
изсе чени след ните думи:

„МАК ГА ХАН ОСВО БО ДИ ТЕЛ НА БъЛ ГА РИЯ“.
Длъжни сме да осъ знаем колко много дъл жим на този 

заб ра вен герой, допри не съл тол кова много за нашата 
сво бода!

И както пише Пла мен Пет ков в своята книга „Осво бо ди-
те лите на Бъл га рия“ – „на руският цар Александър ІІ е
мечът,анаМакгахан–перото“.
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ÐÅÀÊÖÈßÍÀÀÍÃËÈÉÑÊÀÒÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎÑÒ

Когато инфор ма цията за звер ствата достига до Цари град 
и от там до Лон дон, посла ни кът на Нейно Вели че ство кра-
лица Вик то рия Хенри Елиът нарича слу хо вете „преувели
чениинезаслужаващивнимание“. По-късно той докладва: 
„ИнтереситенаАнглияналагатдабъдатпредотвратени
онез промени, коитобихабили вредни за нас, независимо
дали10000или20000душизагинатприпотушаванетона
въстанието“.

Англий ският пре миер по това време Бен джа мин 
Дизраели също ома ло ва жава събит ията, като ги оха рак те ри-
зира като „кръчмарскиклюки“.

На 10 юли в. „Таймс“ публи кува мате риал от Тур ция, 
който допълва инфор ма цията за тур ските изде ва тел ства над 
жени и деца.

Осо бено голяма е заслу гата на жур на ли ста Мак га хан, 
който на 3 август 1876 г. чрез ста тията си във в. „Дейли 
нюз“ раз тре вожи англий ското обще ство с лич ните си впе-
чат ле ния от Батак:
„Имаявноеднаточка,задкоятовсякокланеможеда

премине границата. Тази точка турците са надминали.
ПътятдоБатакезатворенотпланинисотвратителни
факти, които отблъскват обследването, нежелаеш да
виждаш повече. Видях черепи по улиците на селището,
жениобезглавени,къщиостаналибезстениилипокриви.
Селищетоеимало900къщис8–9000жители,асегаса
останалисамоизгоренителаиняколкоплачещиженисред
развалините“.
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В няколко англий ски спи са ния след тази ужа ся ваща 
инфор ма ция се появили илю стра ции и кари ка тури в под-
крепа на бъл га рите (сп. „Илю стрей тид Лън дън нюз“ от 
12.07.1876 г. поме стило рисун ката „Екзе ку ция на бъл га-
рите“, сп. „Пик тор нал уърлд“ от 26.07. с. г. отпе ча тва гра-
вю рата – „Откар ва нето на бъл гар ски затвор ници от чер-
кези“, хумо ри стич ното сп. „Плач“ от 5.08. с. г. осмива пози-
цията на пра ви тел ството в Англия под загла вие – „Неу тра-
ли тет в затруд не ние“, пред ста вля ваща сво бо дата сочи на 
Диз ра ели набити на кол глави).

Посте пенно бъл гар ския въпрос става широко дис ку ти ран 
във вис шите поли ти че ски кръ гове, но и сред цялото насе ле-
ние – в клу бове, на митинги по пло ща дите, в цър квите и по 
ули ците.

При тис нат от без спор ните факти в края на годи ната Диз-
ра ели прави отстъ пле ние от пър во на чал ното си ста но вище, 
но пак с някаква уго ворка: „Приемам, че има кланета в
България,ноданесеподвеждаме–товаерускикапанза
изгонванетонатурцитеотЕвропа“.

Тези думи не повлия ват върху растя щото възму ще ние на 
широ ките обще ствени про слойки.

Вън шният мини стър лорд Дерби е при ну ден да теле гра-
фира на 29 август с. г. до Цари град след ното: „Впечатле
ниетосъздаденовАнглиязасъбитиятавБългария,напъл
норазстроинашатасимпатиякъмтурците.Мнениетое
общоитолкова силно, че дориакоРусия обяви войнана
Портата,правителствотонаНейноВеличествопракти
ческинещеможедасенамесивползанатурците“.

В същия ден Диз ра ели нарежда да се отзове англий ския 
кон сул от Цари град – Хенри Елиот – за невер ните данни 
които изпра тил. Наз на чил секре таря на посол ството – 
Валтер Баринг, за пред ста ви тел на англий ското пра ви тел-
ство в меж ду на род ната коми сия за анке ти ране на постра да-
лите селища. След като лично се убе дил за извър ше ното и 
чрез офи циа лен доклад пот вър дил изне се ното в пре сата, 
Баринг допъл нил: „Батакестаналдолинанасянкатана
смъртта.Жертвитеизбититуксанад15000.Кланетое
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можебинайотвратителнотопетно,коетосрамиисто
риятанасегашниявек“.

Чест ните хора в Англия лесно раз кри ват заблу дите на 
офи циал ните органи на властта. На 11 сеп тем ври 1876 г. се 
орга ни зира голям митинг на граж да ните в Лон дон, които 
изпра тили адрес до лорд Дерби: „Ниесенадяваме,чеВие
същосилножелаетедазащититечесттананацията,да
защититенейнитеинтересииданаправитедасепочув
ствуванейнатасилавподкрепанапрогресаидобротона
другитенации.Ниесчитаме,чеедългнанашетоправи
телстводадокаженаправителствотонаТурция,чевсеки
човеквАнглия,всякачестнамисъливсекиимпулснасър
цатани,никаратдавикамеотвъзмущениесрещутакава
нечовешкажестокост.Ниетрябвадавъзпремправител
ството,коетоизглеждаедегенерираловпрестъплениеи
малодушие.Ниечувстваме,чеБританскатанациясеком
прометира, катопроявяватолерантносткъмправител
ството,коетоеизвършилотакивапрестъпления,каквито
турцитесаизвършиливселатанаБългария…
Каквотои да ни струватова– ние сме решенида не

позволявамеподкрепанаТурция,коятовършизлодейства.
Нашатапоследнадумае–никаквоофициалносъучастие
срещучовешкатасвобода“.

Спон танни про те сти се орга ни зи рат в много гра дове на 
Англия – Ливър пул, Бри стол, Дар минг тън, Нотин гам, 
Глазгоу и др. На 18.09.1876 г. се про вежда масов про тест в 
Лон дон, на който при съ ства кмета на града и други видни 
лич но сти. Тук се изра бо тила много про чув ствена пети ция, 
изпра тена до мини стъра на вън шните работи, с която пори-
ца ват вся каква под крепа на Тур ция.

На 4 дек ем ври с.г. в Бир мин гам ската град ска зала Джон 
Брайт – ексмини стър от каби нета на Глад стон до 1874 г., 
про из нася реч, в която под чер тава „Трябва ли могъще
ствотонаАнглиядабъдепоставеновуслугаиподкрепана
глупава тирания, като тази която управлява в
Константинопол?“

Пра ви тел ството се обсипва с пети ции от раз лични 
гра дове.
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ÄÎÊËÀÄÍÀÞÄÆÈÉÍÑÊÀÉËÅÐ,
ÃÅÍÅÐÀËÅÍÊÎÍÑÓËÍÀÑÀÙ

ÂÖÀÐÈÃÐÀÄ
 

„Въстанието в България бе потушено при жестоки
обстоятелства, коитонаправихаотнего найтъжното
събитие в историята на света.“ – са думи на Хорас 
Мейнард – мини стър-рези дент на САЩ в Цари град.

По това време – Юджийн Скай лер – секре тар на лега-
цията на САЩ и гене ра лен кон сул в Цари град е ата ши ран в 
Бъл га рия, за да уста нови на място исти ната.

На 10 август 1876 г. той изпраща доклад до Хамил тън 
Фиш, дър жавен секре тар на САЩ, в които също се пот вър-
жда ват чудо вищ ните жесто ко сти. „Броят на селищата,
коитосабилиизгоренинацялоиличастичновобластите
наПловдив,РодопаиПазарджик,енаймалкошестдесети
пет (при лага пълен списък на сели щата, броя на къщите, 
чер квите и учи ли щата)“.

В някои селища жите лите са били изклани с про яви на 
най-голяма жесто кост и изна сил ване на жени и девойки, но 
дори и на лица от дру гия пол. „Многоетруднодасеопре
делиброятнабългарите,коитосабилиубити,ноазсъм
склоненда посоча15 000 убитикатонайнискацифра в
споменатитеобласти“.

Раз бой ни ците напа дали осем го дишни деца и осем де сет 
годишни баби, без раз лика на възраст и пол. На стари мъже 
избож дали очите, а край ни ците отси чали и тогава били 
оста вяни да мрат, освен ако някой по-бла го скло нен мъж не 
ги довърш вал окон ча телно… Бре менни жени били раз пор-
вани и неро дени бебета били раз на сяни на върха на байо не-
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тите на пуш ките, докато малки деца били задъл жени да 
носят кър вя щите глави на тех ните дру гар чета.

Глед ката в Батак е достатъ чна, за да се про вери всичко, 
което е казано за тур ските репре сивни дей ствия… Аз видях 
тази гледка три месеца след кла нето. Нав ся къде се виж дат 
човешки кости, черепи, ребра, дори цели ске лети, глави на 
девойки, все още укра сени с дълги плитки, кости на деца, 
ске лети все още в обле кло.

Тук град ския пър ве нец Трен да фил бил набит на кол, 
после изго рен. Тук е учи лищ ната сграда, в която 200 жени и 
деца са били живи изго рени; тук са чер квата и чер ков ния 
двор, където хиляди полу раз ло жени форми можеха да се 
видят, изпъл вайки мястото с гра мада, висока няколко фута: 
ръце, нозе и глави се показ ваха изпод камъ ните, напразно 
хвър лени върху тях да ги при крият.

Ахмед ага Бару тан лията, начал ник на сел ската поли ция, 
запо вя дал опу сто ша ва нето на сели щето и пого ловно клане 
на всички жители, като около сто млади девойки били запа-
зени да удо вле тво ря ват сластта на поко ри те лите, а след това 
също били така убити.

Цели 5000 души, пове чето жени и деца, са заги нали тук и 
тех ните кости белеят по раз ва ли ните, а скап ва щото се месо 
и телата зара зя ват въздуха.

Ахмед ага, който коман двал кла нето, е награ ден с орден 
и пови шен в ранг „юзба шия“.
„…Няматурскижениидецаубитихладнокръвно.Аз

успяхдаполучадоказателствазасмърттанадвежени
вПанагюрище,коитонесабилиумишленоубити.Няма
мюсюлманскижени,коитодасабилиизнасилени.Няма
мюсюлмани,коитодасабилиизмъчвани.Нямаограбена
мюсюлманска къща. Няма осквернена и разрушена
джамия.
Целият доклад на специалния турски пратеник Едип

ефендиеизтъканотлъжи“.
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Опи са ние на с. Перу щица от Робърт Д. Мор

На 18 октом ври 1876 г. англий ският депу тат Робърт 
Джас пър Мор уста но вява след ното при посе ще ние на 
с. Перу щица.
„Когато наближихме селото – отбе лязва той – бяхме

посрещнати от големи тълпи бездомни и бедстващи
жители,коитосестекохаотнивитеидругиместа.Всяка
къщавселищетобешесъборенаиизгоренакатооставаха
само частиотовъглени, срутващи се стенибез покрив.
Онези селяни, коитобяха останали, бяха направили вре
менни покрития от слама и царевичак над краищата и
ъглитенаполусрутенитестени.Туксгушениоколомалък
огън,теживеехаиспяхавърхусламенипостелкисоскъдни
дрехиибезследаотмебели,катодорибяхаредкисчупе
нитекухненскисъдовеотвсякакъввид.Някоиотжените
готвиха намалко огнище, опрени от стените на сруте
нитесикъщи,някоилежахаболнибезкакъвтоидаепокрив
или заслон,другистояхасредостанкитеотбившитеси
домове, като се клатеха и виеха със сърцераздирателна
скръб…“

(Мор, Роберт Джас пър.
Под Бал кана, С. 1992, с. 81–82.)
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Жесто кото поту ша ване на Април ското въста ние възму-
щава цяла Европа. В защита на постра да лото бъл гар ско 
насе ле ние изди гат глас мно зина видни дър жав ници и хора 
на нау ката и изку ството от много страни.

В пар ла мента на Фран ция, Вик тор Юго с мъже ствен 
патос залива залата на депу та тите и зове човеш ката съвест 
за реши телни мерки:
„Коганайсетнещесесвършимъченичествотонатози

малъкгероиченнарод?…Времеецивилизациятадаиздаде
своятавеличественазабранадасепродължаватака“.

С раз лични сред ства се изра зя ват сим па тии към бъл гар-
ския народ. Между мно зи ната се откро яват име ната на Лев 
Тол стой, Иван Тур ге нев, Фьо дор Досто ев ски, Дми трий 
Мен де леев, Чарлз Дар вин, Джу зепе Гари балди и много 
други.

По това време Уилям Юарт Глад стон се явява като редо-
ви член в пар ла мента, тъй като е подал оставка от поста 
водач на Либе рал ната пар тия, защото той не виж дал голяма 
поло жи телна цел в съвре мен ната поли тика.

Навярно в това време той открива тази цел – да защи тава 
под тис на тите и под ло жени на изтре бле ние бъл гари от 
Осман ската импе рия.

В нача лото на месец сеп тем ври 1876 г. Уилям Глад стон 
написва зна ме нития си пам флет „Бъл гар ските ужаси и 
Източ ния въпрос“, който изи грава изклю чи телна роля. За 
много кратко време той се раз про стра нява в 250 000 екзем-
пляра, които зали ват не само Англия, но се пре веж дат и раз-
про стра ня ват и в оста на лите евро пей ски страни.
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Изла гайки на показ тур ските жесто ко сти над бъл га рите, 
Уилям Глад стон става както го нари чат – „гово ри тел на 
нацията“. Той про из нася и пред огромно мно зин ство в Блек-
хийт реч, оце нена за шедьо вър по рито рика от Вик то ри ан-
ската епоха.
„Нямапрестъпникв европейски затвор, – пише той, – 

нямаканибалпоостровитенаЮжнияокеан,чиетовъзму
щениеданесепробудиприразказа застаналото,което
найпослеберазследвано,ностоиощенеотмъстено!“

Той заклей мява тур ската власт като „найантихуманен
родначовечеството“…
„Можемдапреровиманалитенасвета,нонезнаядали

щенамеримтакъвчудовищенпримерзасатанинсказлоу
потребасвластта!“

Той е орга ни за тор и осно вен ора тор на нацио нал ната 
кон фе рен ция по Източ ния въпрос в Сейнт Джеймс Хол в 
Лон дон на 8 дек ем ври 1876 г.

Въпреки, че не постигна изцяло своята цел, тя изи грава 
важна роля за про мяна на офи циал ната англий ска поли тика 
по Източ ния въпрос.

През нача лото на 1877 г. Уилям Глад стон издава нов пам-
флет, оза гла вен „Уроци по клане“ с който остро пори цава 
извър ше ното и пре ду преж дава, че всичко това може да се 
пов тори над бъл гар ското насе ле ние.

След отхвър ля нето на пред ло же ните от него резо лю ции в 
Кама рата на общи ните, той се оказва начело на бор бата за 
безу сло вен неу тра ли тет от страна на Англия, която винаги е 
под кре пяла Тур ция в сблъ съ ците ѝ с Русия.

Целта на англий ската поли тика е била, да не допу сне 
Русия да стъпи на Дар да не лите.

Уилям Глад стон е реши телно и срещу реше нието на 
Берлин ския дого вор, който раз по късва Бъл га рия и остава 
източна Руме лия васална на сул тана.

В реч пред Кама рата на общи ните на 30 юли 1878 г., 
той кри ти кува пози ци ите на англий ските пред ста ви тели в 
Кон греса.

По-късно Уилям Глад стон под крепя и Съе ди не нието.
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Може би тук е мястото да се изтъкне още веднъж голя-
мата заслуга и на лорд Странг форд, който със своите ста тии 
в англий ския печат за бъл га рите създаде сим па тия и бла го-
при ятно отно ше ние към съд бата на бъл гар ския народ.

Тази сим па тия и съпри част ност обхваща не само много 
поли тици и хора на нау ката и изку ството, но и много широ-
ка част от насе ле нието. В много гра дове – малки и големи 
се орга ни зи рат спон танни про тестни митинги. В тях се 
прие мат мно же ство резо лю ции в под крепа на бъл га рите, 
иска се про мяна на англий ската пра ви тел ствена поли тика.

Уилям Глад стон със своята пози ция, става три бун и изра-
зи тел на възму ще нието и про те стите на цял народ.

Много от пети ци ите от про тест ните про яви в раз лични 
гра дове, както от отделни видни обще стве ници се изпра щат 
до него.

И днес звучи силно зат ро гващо пис мото на Оскар Уайлд 
до Уилям Глад стон, тогава сту дент на 23 г. в Окс форд. То е с 
дата 14.05.1877 г.
„Господине,Вашитеблагородниистрастнипротести

кактопечатани,такаивречи,срещукланетатавБълга
рияразвълнувахатолковамоетосърце,чесеосмелихдаВи
изпратяединсонет,койтонаписахпотозиповод“.

„Жив ли си наистина, Хри сте? 
или твоите кости

Още лежат в издя ла ната в 
ска лата гроб ница?

И не дъл жим ли тво ето 
въз кре се ние на Нея.

Чиято любов към теб изку пува
всич ките ѝ гре хове?

Защото стра шен е тук въздуха
изпъл нен с човешки рида ния,

Све ще ни ците, които при зо ва ват тво ето
име са изклани,

Не чуваш ли, гор чи вите вопли на
стра да нието,

На тези чиито деца лежат под
  камъ ните?
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Нашите моли тви са нищо:
Непро ни ца ема тъма покрива
Божи ето лице; и в 
без звез дната нощ

Аз виж дам над Твоя кръст
се издига лун ния полу ме сец.

Ако наистина си се вдиг нал 
от гроба

Слез, о, Сине човешки, и
покажи своята мощ

Ако не искаш Моха мед да
бъде въз ца рен вме сто

Теб.“

Уилям Глад стон е приз нат за най-вели кият англий ски 
дър жав ник за сво ето време. Целият си обще ствен живот 
през XIХ в. той е посве тил в защита на спра вед ливи каузи. 
Неведнъж пре не бре гва своите и нацио нални инте реси в 
името на спра вед ли востта, срещу тира нията и под тис ни че-
ството на наро дите.

Бъл гар ският народ се отнася с дъл боко ува же ние и любов 
към делото на Уилям Глад стон. Това е засви де тел ствано от 
много жестове на пре кло не ние и почит към свет лата му 
памет. На негово име се нарича една от глав ните улици в 
Плов див.
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Още в пър вите дни след избух ва нето на Април ското 
въста ние и жесто ката раз пра с жите лите на много селища, 
се подема акция за под по ма га нето на постра да лите.

В бъл гар ските вест ници се публи ку ват апели за изграж-
дане на коми тети и коми сии за под по ма гане на постра да-
лите. Най-активно уча стие взе мат духов ници, учи тели, 
жен ски бла го тво ри телни орга ни за ции, много занаят чии, 
тър говци и видни бъл гари. В бла го тво ри тел ната дей ност 
уча стват и много граж дани от друг етни че ски про из ход – 
арменци, гърци, дори и турци, но пра вят даре нията си почти 
ано нимно, за да не си нав ли чат непри ят но сти от тур ските 
вла сти.

Съби рат се парични сред ства, дрехи и домашни потреби, 
защото постра да лите са лишени от всичко.

В Цари град се орга ни зира Цен тра лен бла го тво ри те лен 
коми тет, с пред се да тел сър Хенри Елиот и под пред се да тели 
Г. Х. Мей нърд – аме ри кан ски посла ник, Г. Х. Фос тър, дирек-
тор на Ото ман ската банка, както и други тукашни и евро-
пей ски бан кери. Целта на този коми тет била да събира 
волна помощ за бъл гар ските семей ства, които „сапостра
даливпоследнитебългарскиприключения…“.

Ини циа тор за осно ва ва нето на Бла го тво ри тел ния цари-
град ски коми тет се счита Неда Папа зо о глу – от Казан лък.

В Плов див се съставя Меж ду на ро ден коми тет за под по-
ма гане на бед ните бъл гари.

За пред се да тел се поставя френ ският вице кон сул Жозе 
Д’Истрия, под пред се да тел: Г. Такела – ита лиан ски тър го-
вец; чле нове: г. Шуй лер, гене ра лен кон сул на сев. Аме рика 
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в Цари град; княз Цере те лев, руски кон сул; г. Аен бург, вице-
кон сул австро-унгар ски; г. Магали, вице кон сул гръ цки; 
писар на коми тета – г. Арги рич – от австро-унгар ското 
посол ство; касиер е тър гов ската къща Такела и Вер наца.

Това са двата главни бла го тво ри телни коми тети, към 
които пре димно са насоч вани помо щите от стра ната и 
чуж бина.

Бла го тво ри тел ният коми тет в Плов див много често в 
пре сата се нарича „Кон сул ски коми тет“, а този в Цари град 
– „Цен тра лен коми тет“.

В много бъл гар ски вест ници се спо ме нава коли че ството 
на събра ните парични сред ства и броя и вида на мате ри ал-
ните вещи. 

Голяма част от помо щите се изпра щали в Плов див ската 
митро по лия, затова епи скоп Гер ва сий съве тва за помо щите 
да се прави подро бен списък и обявява в някой вест ник, за 
да не се допу скат грешки и злоу по треби.

Към постра да лите бъл гари постъп ват помощи и от много 
чуж денци от Англия, Русия, Румъ ния, Фран ция, Ита лия, 
Сър бия, Чехия, САЩ и други страни.

Помощи се изпра щат от мно же ство англий ски гра дове и 
орга ни за ции – от Лон дон, Един бург, Ливър пул и др.

Изклю чи телно вни ма ние обръща бъл гар ският печат към 
дей ността на д-р Джеймс Лонг, който събира от Англия и 
Фран ция огромни помощи, с които осигу рява на много 
селища храни, обле кло, завивки, пари и семена за посе вите. 
В някои селища постро ява учи лища.

Осо бено висока оценка за него вата дей ност дава Мор в 
своя труд. „Тойдоведесобствениработнициипаренгатер,
като уреди главната си квартира в Татар Пазарджик.
Лонгпосветивниманиетосиглавнонавъзстановяванена
къщи.В16селатойиздигна400сгради,вкоитоможехада
сеприютят3000души“.

Към бъл гар ската цър ква в Буку рещ се осно вава по този 
повод Ново осно вано чове ко лю биво дру же ство за съби ране 
на помощи за постра да лото бъл гар ско насе ле ние.

Помощи се съби рат в Крайова от бъл га рите. 
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Сред ства изпра щат от бла го тво ри телно дру же ство в 
Киши нев.

Сума от 5000 тур ски лири се събрала в Русия с цел под-
по ма гане на постра да лите, изве стява в. „Зор ница“ от 29 окт. 
1876 г. Част от нея вече е изпра тена в Плов див.

Бла го тво ри телна дей ност се раз вива в еми грант ските ни 
цен трове – Цари град, Буку рещ, Браила, Гюр гево, Бол град и 
Бел град.

Бъл гар ският перио ди чен печат отдава голямо вни ма ние 
на благоблаготворителността през този период. Вестниците 
в Цариград и Букурещ „Напредък“, „Зорница“, „Стара пла-
нина“ и „Източно време“ изобилстват с подробности относ-
но събраните и изпратени помощи от различни лица и 
общини.

 „ГнФорстер,койтовземаучастиевразискванетов
английскияпарламентвърхубългарскитеработи…изпра
ща помощ от 100 турски лири за пострадалите от
въстанието“. 

Лорд Мейър – кмет на Лондон събрал 5,000 английски 
лири.

В друг вест ник се съоб ща ват сели щата, в които са въз ста-
но вени домо вете на бъл гар ското насе ле ние – Ради лово, 
Али ко ново, Ашик Ашлий, Кара Мусал, Ветрен, Калугерово, 
Леси чево, Церево и Сърт Арман.

От Пан агюр ски сме сен съвет съоб ща ват на в. Зор ница на 
30 април 1877 г. за ока за ната помощ от д-р Джеймс Лонг – 
храни, обле кло, завивки, пари и строеж на учи лище.

Когато пра вим ана лизи по доку менти след повече от 
130 г. неми ну емо може да под це ним влия нието на някои 
фак тори имащи повече или по-малко влия ние върху явле-
нието – бла го тво ри тел ност. Затова ще цити рам по-обстойно 
оцен ката на събит ията напра вени от наблю да тел и участ ник 
в тази дей ност – Роберт Дж. Мор.
„Миналатаесенимашепетфондасотделниагенцииза

подпомаганетонаобласттаоколоПловдив.Първиоттях
бешеЦентралниятблаготворителенкомитетвЦариград,
койтовключвашехорасофициаленстатутидругивЦари
град,кактоихораспрекипознаниязаобластитенастра
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ната.СекретарбешегнРенч,вицеконсул,многоспособен
администратор.Иметона сърX.Елиът личеше в коми
тета,койтосъщовключвашедрЛонготРобъртколеж,
гнСкайлъригнПиърс,адвокатвЦариград,койтопърви
привлечевниманиетов„Дейлинюз“къмкланетата,имно
зинадруги.Този комитет заседаваше веднъжседмично в
продължениенамногомесеци.
Доказателство за незапознатостта на английската

общественостсЦариградбешефактът,четозикомитет
получи съвсеммалка част отфондовете с подписки. Те
очаквахадаполучат100000английскилири,когатостана
известно за злодействата.Бешеподготвеннайефикасен
механизъмзаразпределение,койтобешеготовнамясто.
Струванисеобаче,четенеполучиха6000лири,докато
кметътнаЛондоннеповеринатозикомитетразпределя
нетонасвояфонд.Товаможедаседължинафакта,че
комитетътбешетвърдескромен,когатосерекламираше
предобществеността“.
„Вторатаоттазиагенции,консулскияткомитет,при

стигнавстранатавероятнонепокъсноотЦентралния
благотворителен комитет.Съществувашеобачеизвест
но,предубеждениесрещунеговатаагенция,защоторуски
париизпреварихаанглийските.Рускиятконсулбешесъбрал
между2000и3000английскилири,предидаимашенамек
зафилантропичнодвижениевАнглия.Тезипарибяхараз
дадени веднага и се оказаха„повече отдвойнодадени“,
понежеминатвърдедълго времепредиразходванетона
английскитефондове.Самотези,коитопознаватТурция,
знаят влиянието, с което се ползва един консул. Затова
комитетътнапловдивскитеконсулисеоказаособеноефи
касна сила. Освен помощ за вдовиците и сираците със
събраните фондове консулският комитет имаше заслу
гата,чеотворивратитеназатворитеиосвободиредица
хора,обвиненивсъучастиест.нар.въстание.Свидетел
ството за благодарност от страна на семействата на
тезилицанеостависъмнениевблагословенотоестество
натазипомощ–помощ,коятодалечнадхвърляшевсичко,
коетоможедасекуписпари“.
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Тре тият фонд който Мор обсъжда и в който непо сред-
ствено уча ства, е този орга ни зи ран от лейди Странг форд. 
Тук се насочва вни ма нието към доставка на оде ала за всяко 
семей ство и осигу ря ване на меди цин ска помощ на постра-
да лите.
„Планът,койтоприегрупатанапишещиятезиредове,

бешедасеполучатсписъцинанайнуждаещитесесемей
стваотживитесвещенициитогавадасепосетятдомо
ветенатези,коитосапрепоръчанизаполучаваненапомо
щи.Тозиначиннапостъпване,общовзето,намалявашес
околоедначетвъртсписъканануждаещитесе“.
„Размерът на болестите в тези градове беше извън

възможноститенаблаготворителнитефондове.Няколко
отизпратенитеанглийскимедицинскисестризаболяхаот
треска,нозащастиесамоеднапочина.Самиятаз,англий
скиятлекар,койтонаследиболницатавОтлукьойижена
тапреводачка, оставена със сестрите, се заразихмеот
корементиф“.

По-нататък Мор се спира на фонда на лон дон ския кмет, 
който има някои съоб ра же ния и изис ква ния при раз да ва-
нето на помо щите.
„Благотворителният комитет на лондонския кмет

беше четвъртият, представен в Пловдивската област.
Фондовете,предоставениоттазиорганизация,бяхараз
пределени посредством Централния благотворителен
комитет вЦариград. Лондонският кмет постави усло
виетоданесеизползвамисионерскаагенция.Затованего
виятфондбешеповереннагнСтоуниигнАйсидор,стро
ителниинженери, коитоработеха в азиатскатажелез
ница, докато провалът натурскитефинанси прекрати
нейната дейност. Те пътуваха добре подготвени с пре
дишни познания за страната. Тези господа подпомагаха
както турци, така и българи съгласно принципите на
фонданалондонскиякмет.Тепосветихачастотвремето
синапосещениявизгоренитеселаинараздаваненапряка
помощ.Поръчахаиполучиха15000катадрехиминалата
годинанастойност3000английскилири.Иначеизползваха
фонда, с койторазполагаха, главно за възстановяването
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наунищоженитекъщи.Неможедаиманикаквосъмнение,
четебяхасреднайбезпристрастнитеиефикасниадмини
страторинапомощи,коитостранатаниизпрати“.

Необхо ди мостта от това пре ду преж де ние на лон дон ския 
кмет се илю стрира от писмо на воен но мор ския корес пон-
дент на „Таймс“, публи ку вано на 20 август 1877 г. Като 
съоб щава на 8 август за бед ствието в Одрин, където вече 
имало 13 500 бежанци, от които 11 000 са бъл гари, и се оча-
квали още, той пише: „Акоиманамерения да се строят
къщи затези хора през зимата,трябва да се помни, че
подобни опити се провалиха напълно миналата година.
Същосенадявамевиметоназдравияразум,чеотслучая
нямадасевъзползвазаблудениятмисионерскифанатизъм
идасеопитаданатрапвапомощииброшуринаправосла
внитеведнаисъщаоперация.Пробваноминалатагодина,
товаимашетолкова крещящнеуспех, че помощитебяха
изобщоотказанииброшуритедоденднешенсеизползват
отселскитебакализазавиваненазахар“. Никой не трябва 
да при писва мисио нер ски наме ре ния на раз по ре ди те лите с 
бла го тво ри тел ните фон дове.

Цити ра ната ста тия се отнася за вре мето вече на Руско-
тур ската война, когато поло же нието на бъл гар ските бежа-
нци отново става тежко. Тук отново идва помощта на лейди 
Странг форд.

Мор дава добра оценка на рабо тата на г-н Кларк.
Г-н Кларк, чието име беше известно във връ зка със 

събит ията мина лата година в Руме лия, имаше поз на ния за 
стра ната, които се ока заха като цяло ценни за раз да ва щите 
бла го тво ри телни фон дове. Него вият шурей г-н Марш, който 
беше в Ески Загра по време на кла не тата след изте г-ля нето 
на русите към Бал кана, при те жа ваше орга ни за тор ски спо-
соб но сти, не по-малко ценни от мест ния опит на г-н  Кларк. 
Послед ният се зани ма ваше с частен бла го тво ри те лен фонд, 
когато имах удо вол ствието да се срещна с него.

Срав ни телно висока оценка Мор дава за г-н Джеймс 
Лонг.

Скоро последва Ман че стър ският бла го тво ри те лен фонд, 
пред ставен от г-н Джеймс Лонг, който беше добил опит при 
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раз пре де ля нето на помощи във Фран ция и напо следък се 
беше засе лил там. Той доведе соб ствени работ ници и парен 
гатер, като уреди глав ната си квар тира в Татар Пазар джик. 
Лонг посвети вни ма нието си главно на въз ста но вя ва нето на 
къщи. В 16 села той издигна 400 сгради, в които можаха да 
се при ю тят 3000 души спо ред впе чат ле нията на г-н Уйлям 
Джоунс от сек тата на ква ке рите, който ги посети рано тази 
година. Докато стро и тел ната дей ност продъл жа ваше, едно-
вре менно се раз да ваха дрехи и семена. Въпреки че пред ста-
вяше дари тели, които спа даха главно към сек тата на ква ке-
рите, г-н Лонг се беше издиг нал над сек тант ските пре драз-
съ дъци, въз пол зва се от мест ните поз на ния и влия ние на 
цър ков ните вла сти и помоли архи ман дрита да бла го слови 
къщите, които беше построил, като с това ги освети в очите 
на бъл га рите. Той също при доби гаран ция за къщите, като 
купи уча стъ ците, на които бяха постро ени, или тех ния екви-
ва лент. Г-н Лонг не се стре меше към само ре клама и него-
вата скромна работа, общо взето, не беше известна извън 
Бъл га рия.

Накрая г-н Макензи, частен граж да нин, похарчи 6000 
англий ски лири от соб стве ните си пари сред бъл га рите и 
при дру жен от брата на нашия прево дач, пре мина Бал кана и 
раз даде помощи на гра ни цата със Сър бия.

Мор се е опи тал да съобщи каква е сумата на бла го тво ри-
тел ната помощ ока зана на постра да лото бъл гар ско насе ле-
ние и каква е стой ността на нане се ните загуби.

Обща сума, при те жа вана от раз лич ните бла го тво ри телни 
фон дове в Плов див ската област, възли заше на около 60 000 
англий ски лири. Офи циал ните данни за загу бите в същата 
област, докол кото са пълни, дават обща цифра около два 
милиона лири стер линги. Раз ли чието в стой ността на пари-
те и раз хо дите за живот в Англия и сла вян ските про вин ции 
се илю стрира от изяв ле ние на г-н Хъбард пред неот дав-
нашно събра ние в защита на бос нен ските бежанци, че цена-
та на един опе рен билет или вечеря в Лон дон е достатъ чна 
за четири месеца издръжка на един сла вя нин.
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Инте ресна анкета и оценка прави Мор в своята книга за 
пред по чи та нията на бъл гар ските селяни.

Когато ги пита хме дали биха искали русите да дой дат, 
селя ните еднакво отго ва ряха, че искат англи ча ните. Когато, 
им каз вахме, англи ча ните няма да оку пи рат стра ната и 
въпросът е дали биха пред по чели русите пред тур ците, 
общият отго вор беше: „Нещата немогат да бъдат по
лошизанас,отколкотосасега“. Те бяха убе дени, че без 
въо ръ жена намеса поло же нието няма да се облекчи. 

От събит ията през май 1876 г. най-силно постра даха 
за-м ож ните класи – хора, които съот вет стват на сред ните 
класи в други страни, едри земе делци и тър говци, мно зина 
от тях зна чи телни соб стве ници на земя и недви жими имоти. 
Англий ските бла го тво ри телни фон дове не можаха да помог-
нат на тази класа.

Да, бла го тво ри тел ните фон дове не могат да решат про-
бле мите на постра да лите бъл гари напълно. Те не могат да 
изце рят дъл бо ките рани нане сени в телата и душите на 
хиляди постра дали, да вър нат живота на хиля дите невинно 
избити, но въпреки всичко, те бяха морална опора, една 
малка утеха с това, че в душите на много хора се събуди 
чув ството на съпри част ност към бъл гар ския народ.
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ДЕЙ НОСТТА НА ПЛОВ ДИВ СКАТА МИТРО ПО ЛИЯ

В една копирна книга на Плов див ската митро по лия се 
вижда, че основна задача на све ще ни ците се поставя да 
съби рат инфор ма ция за тур ските звер ства и пре стъп ни ците, 
които да се пре да ват на евро пей ските корес пон денти. Кни-
гата съдържа около 300 писма и е водена от 1 дек ем ври 
1876 г. до 1 юли 1877 г.

От съдър жа нието на пис мата Вл. Гал чев уста но вява 
основ ните насоки в дей ността на Митро по лията през този 
период, а именно:

– да се пра вят проуч ва ния за извър ше ните наси лия, да се 
издир ват име ната на постра да лите и насил ни ците;

– да се под по ма гат постра да лите в разо ре ните села;
– да се пола гат грижи за спа ся ване на оста на лите 

сираци;
– при поту ша ване на въста нието, някои бъл гари за да 

спа сят живота си прие мат исляма. Митро по лията се ста ра-
ела да помог нат с как вото могат за да ги вър нат към 
пра во сла вието;

– пола гали грижи за затвор ни ците и тех ните семей ства.
(Копирна книга на Плов див ската митро по лия.

1 дек. – 1876 – 1 юли 1977 г.
Д. Архив – Плов див,

Ф. 67 к. Оп.7, а, е. 18)

Много полезно се оказва демо граф ското проуч ване, което 
извършва Плов див ската митро по лия, във връ зка със сви ка-
ната в Цари град кон фе рен ция на евро пей ската дипло ма ция, 
тъй като гръ цката преса раз про стра нява фал шиви данни, 
спо ред които Южна Бъл га рия била насе лена изклю чи телно 
от гърци.

През този период дей ността на Плов див ската митро по-
лия се поема изцяло от епи скоп Гер ва сий Лев кий ски, тъй 
като Митро по лит Пана рет и него вия про тос ин гел Мето дий 
Кусе вич, а в послед ствие и дякон Мак сим Пелов били отзо-
вани в Цари град по насто яване на тур ското пра ви тел ство 
през сре дата на май – 1876 г.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÍÀÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÍÀÒÀÄÅÉÍÎÑÒ

ÍÀËÅÉÄÈÑÒÐÀÍÃÔÎÐÄ

Вест ник „Зор ница“ в брой 33, от 13 август 1876 г. първи 
съоб щава за обна род ва ния при зив на лейди Странг форд 
към англий ския народ за под по ма гане на постра да лото бъл-
гар ско насе ле ние.

В него се казва:
„Следвреме,щеможемдаузнаемзапричинитеиобшир

носттанавъстанието,зачислотонаизбитите,заопро
пастения имот и за извършените свирепости… Доста
неща са вече известни, за да възбудятмилостта, съчув
ствиетоиблагодеяниетонацелияанглийскинарод“.

И вме сто голе мите комен тари в Пар ла мента, да се при-
стъпи към дей ствие, защото „страдащитеиматнуждаот
голямапомощ“.

Лейди Странг форд спо ме нава и това: „Понежеаз съм
отмноговремеприятелканабългаритеисъмприемалаот
тяхмногоблагодарности за грижите, коитопокойният
ми съпруг е полагал втяхнаполза, аз се натоварвам със
смелосттадаприемамзатяхкаквитоидасапомощиот
странаначовеколюбивите“.

Вест ник „Напредък“ – Цари град, от 25 сеп тем ври 1876 г. 
публи кува съоб ще ние от в. „Таймс“ – от 13 сеп тем ври, къде-
то се съоб щава, че Лейди Странг форд е напу снала Англия 
на път за Бъл га рия. Вест ник „Таймс“ публи кува и пис мото ѝ 
писано на 11 сеп тем ври.

За нача лото на своята дей ност тя отбе лязва след ното в 
своя отчет.
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„Първиятчовеккойтовидяхтукбешепреподобниягн
Кларк,американскиямисионер,койтоследдесетгодишно
пребиваваневПловдив,сепреместилпредикратковремев
Самоков,малъкградотдругатастрананаРодопскиябал
кан, където обезателно ще се прекара железница. Той
самияпознавадобретезихора,аитепочтивсичкигопоз
нават;тойпишеиговорибългарски–същомислинабъл
гарски;разбирануждитеим,обичаитеимимислитеим.
Неуморно обикаля селата като утешава, дава съвети,
оказвапомощ, като се прехранвал само със сух хляб сед
мици наред; преминавал през стръмните планински про
ходипрезнощтаипрезденя, дажеикогатоимало сняг.
Тойизвършвалработазашестдушипрезпоследнитетри
месеца и, въпреки че даже една стотна част от тези
нещастнихоранеебилазадоволена,неговотоутешително
и окуражаващоприсъствие билопочувстваноотвсички.
Турците говорят за него с почитание, а дажеи с енту
сиазъмидребнитеуслугикоитотоймолиоттяхсеизпъл
няватбезколебание.
При завръщанетому вБатак, аз веднагарешихда го

придружавамтамицялатанашагрупанапуснаПловдив
на19тизаПазарджик.АзпомолихгнМакгахан,специал
ниякореспондентнавестника„Всекидневниновини“(Daily
News)данипридружи,коетотойприесудоволствие.По
пътяспряхмеведноразрушеносело,Радилово,къдетогн
Кларкраздаденяколкоодеала.Забавнобешедасевидикак
хоратасеприлепихакъмнегоисвещеникамупомагаше.
ХоратаотРадиловобяха самокожаикости: лицата

имбяхаизмъченииизмършавели;тесесъбирахаичакахас
голяможеланиезаняколкотоодеалакоитораздадохме,без
дасесърдятилизавиждатеднинадруги–самоплачеха
тихоицелувахаръкатамипривсекиподарък.
Бедните, те имаха едва да се прехранят, но въпреки

тованиподнасяхагроздеиорехи,коитониенеможехмеда
имоткажем“.

Лейди Странг форд се при дру жава от Джас пар Мор и 
Капи тан Хана, които са неотлъ чно с нея и ѝ оказ ват нео це-
нима помощ.
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Тя издей ства и раз ре ше ние от тур ските вла сти за оказ-
ване помощ на постра да лите бъл гари, без което не е било 
възможно да реа ли зира дей ността си. В редица слу чаи е 
под кре пяна от местната власт, като ѝ осигу рят зап тиета за 
охрана.

Освен това, още при при сти га нето си, тя се раз бира с 
г-н Сто ней – спо со бен и поч тен агент на Цен трал ния бла-
го тво ри те лен коми тет в Цари град, да раз де лят рабо тата 
на сек ции.

На лейди Странг форд се опре деля да се зани мава с обле-
клото и меди цин ската помощ.

С г-н Кларк лейди Странг форд раз деля постра да лия 
район на шест подра йона, като във всеки изпра щат по един 
инте ли ген тен бъл га рин, където пре сто явали във всяко сели-
ще от един до три дни. Те изго твяли пълни спи съци с име-
ната на всички мъже и жени във всяко село, както и с броя и 
възрастта на децата им. Всички семей ства се раз де лят на 4 
кате го рии – първа, втора, трета и чет върта. Кате го рията 
опре деля сте пента на нуж дите. Пър вата е най-лека, а чет-
вър тата – най-тежка. Аген тът също дава инфор ма ция за 
броя и състоя нието на жили щата, коли че ството на храна в 
селото и здра вното състоя ние на насе ле нието.

След полу ча ва нето на тази инфор ма ция, вед нага се при-
стъпя към опа ко ване на дрехи и изпра щане с талиги по 
селата. Оказ ва нето на помощта за всяко село продъл жа вало 
с дни, защото имало много пречки.
„Когатовначалоторазпращахмепосредницитезараз

пределение на облеклото в селата, аз чувствахизвестно
съмнениеотноснодоверяванетонатезимладежи.Капи
танДжулианХана (JulianHanna) един английски джен
тълмен, който дойде с мен, доброволно пожела да при
дружиединоттяхидавидикаксеизвършваразпределя
нето.КапитанХанаживяпетседмициведноотжалките
селавравнината,вмизернаквартира,страдайкиотрев
матизъм, докато се раздаваше облеклото в съседните
села.Азможехмногомалкодадопринесазаоблекчението
му или даму се отплатя за добрината и помощта към
мен.“ – пише лейди Странг форд.
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Лейди Странг форд съвсем трезво оце нява състоя нието 
на постра да лото насе ле ние. Нане се ните раз ру ше ния и гра-
бежи са сри нали напълно много гра дове и села.
„Щеизминатмногогодини,докатобългарскитеселасе

възстановятдоположениетосипрезминалияаприл;бедни
ибогатиселасанапълноразрушениипочтинищодругоне
се виждаосвен хилядинещастни, полугладуващи,трепе
рещижениидеца,намиращиподслонподняколкоразкла
тенидъски,върхувлажнатаземя,междуразвалинитеот
срутенистени“.

Самата тя изчи слява какви суми биха стиг нали за въз ста-
но вя ване на раз ру ше ните домове.
„Тристахилядилиримогатдасеизразходятзавъзста

новяванетонатезикъщипрезследващатагодина,кактои
за набавянетонапокъщнинатаим; нотоваможеда се
забавипонеже, за съжаление,щеизискаоще сто хиляди
лири (докато ние общо нямаме 20,000) за да подкрепим
нещастнитехорапреззимата,катоимосигуримвременен
подслон, одеала (по две одеала за всяко семейство), и
храна“.
„Тезицифрисъмгиустановилаповечеилипомалко,тъй

катоимамопитизнамценатанаповечетонеща,дървен
материал,сечива,одеалаипр.Всичкитедрехииодеаласа
билизаграбениилиизгорени,докатореколтатасееразва
лялаилибилаизоставена“.

Тъж ната кар тина описва съвсем про чув ствено:
„Селата сатихи; няма нитодвижение, нито глас се

чуваиазмогасъссигурностдакажа,чеощенесъмвидяла
едноусмихнатолице–дажеидетско.
СамовСтарозагорско,КарловскоиСливенскосаразру

шенинад40000къщи,120училищаи180църкви,авЮжна
България зверски са убити 27430 души от българското
население.
Междувременноизпратихмеагентиизцялатастрана,

задаизкупятвсичкиместноизработениодеалаичерги,с
поръчказаизработванетоимипредварителнозаплащане
заколкотоможеповечеизработениодеалаичерги;някол
кохилядиодеалащепристигнатотОдесаиизвестенброй,
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сенадявам,отАнглия.Нотенямадастигнатзаполови
ната.Заангажираласъмдостахоравтозиградивсъсед
ните села за изработването отшаяк и аба на дрехи за
момчетаимъже,якетаибричовеизаженитеотсъщата
материя,дългисукмани,вкоитосесъстоицялотоимобле
кло.Няколкохилядилирищесеизхарчатпредидаоблечем
дажееднадесетачастотнайнуждаещитесевъввсяко
село.Исестрахуваме,чешаякътщепривършискоро,тъй
катоправителствотогозакупувазавойската.Същотое
положениетоисъскожатазацървулиоткоитотемного
се нуждаят. В Батак всякажена посочваше босите си
крака върху изострените студени камъни. Аз изпращам
същоигли, концииножицидо всички селадокатонашия
колега, гнСтони,агентанаЦентралнияпомощенфонд,
раздаватриони,брадвиидърводелскиинструменти“.

Въпреки знат ния ѝ про из ход, лейди Странг форд е при ну-
дена да живее при изклю чи телно тежки и поня кога опасни 
за здра вето и живота ѝ усло вия.

Тя е наста нена в къща в Плов див, където пре карва люта-
та зима и част от есента и про летта. В едно писмо до сестра 
си, тя спо деля част от нево лите:

Пловдив
11ноември,1876г.

МиламояФ.
Тъй като изминаха две седмици откакто ти писах,

мисля,чеевремедадокладвампак,накратко,запрогреса
наподпомаганетотук.Зиматанастъпиведнагаследкато
тиизпратихпоследнотосиписмо,иемноголюта.Валя
сняг в продължение натри последователни дни, дебел и
дълбок.Много полош от снега е североизточния силен
вятър, духащотБалкана, който вече духа два цели дни;
режещвятър,койтопронизвадокоститеикойтоедвали
сеспираоттънкитедървенистенинатезикъщи,които
саизграденислиценасевер,сгруби,труднозатварящисе
прозорци,петилишестнавсякастая.Когатопиша,вятъ
рътиграепомасатаипонякогазагасвасвещите,атемпе
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ратуратавстаятами,припостоянногорящапечка,несе
епокачилаповечеот34оFпрезцелияден.(212o F = 100o C).
Ноакоаз се свия седналатукдопечката, или легна в

леглото, каквощебъде със стотиците хора, коитооще
няматподслон?
Българитебяхаприготвилималка,ноприятнакъщаза

мен,вкоятобяхсърдечноприетаиведнаганастаненаком
фортнопочтикатовсобственатасикъща.Посрещнахаме
многотоплоръководителитенанароданачелосвладиката.
Немиемногоприятнодаговорязаготовносттаскоято
мутесарифасеотзовавашенамолбитеми,докатовсички
членовенакомисиятатуксеналожихаспомощтаиуслу
гитесивмояполза.Презвсекиденнамояпрестойтукмисе
изказвахановилюбезностиотгърци,арменци, католиции
евреи.Теизразявахадобритеситопличувствакъммен.
Вчерадойдеприменединмургаввеликаноткоготоаз

искахсведениязаеднодалечносело.Казахняколкодуми,
че се надявам да направя нещо за възстановяванетому
(коетобешенапълноопожарено)икатогопомолихдами
помогнеденилидва,муподадохмалкопариив същото
времегозапитахдалищенамеряподслонзапренощуване.
Лицетонабедниячовексеизменинайнапредприпоява
танапарите,аследтоваотвъпросаиизпаднаврида
ние, като отговори: „Аз оглавявах селото си; баща на
всички;спестихси2хилядилири;имахсикъщаикон;аз
трябвашедабъдагордищастливдаВипоканявкъщата
си,задаминаправитечест:нопогледнетемесега!Дой
дохачеркезитеизаграбихавсичко;теопожарихакъща
тами,взехаспестяваниятаиконятми,койтомногооби
чахиетомесегатук,засраменпредВас,облеченвтези
парцали,немогадаВипредложанищовмоетосело;бла
годаря за парите коитоми дадохте“.И големият едър
мъжсеприведеицелунапаритевръкатамикатополо
жичелотосивполуориенталскистилвърхупръститеми
и добави: „Азще се върна и работя за Вас ден и нощ,
докатопристигнете“.
Тезислучкибяхамноготрогателниимноготежки,но

толкоззаднес.
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Надявамсе,чещеполучаповечепаризасобственияси
фонд–защотобългаритемиказват,чевъпрекичеодеяло
тоетоплонезависимооткъдепристига,тесечувстват
подобрекогатогополучатотменимисля,чеимемного
приятнокогатосъммеждутях;„азсъмсиорганизирала
работататолкоз старателно, че всичките пари които
получавам могат да се изразходят по найефикасен и
рационаленначин“.Разчитам,ченакойтоидасеизпра
тят пари, няма да се получи забавяне, защото всеки
моментеотпоследствие,особеносегакогатосмеобхва
натиотлютазима.

Вярвайми,сърдечнотвоя,
Е.СТРАНГФОРД

В края на рапорта си, лейди Странг форд прави сам о-
оценка за дей ността си:

„Съсстрахиколебаниясерешихдасеявяпредобще
ствотовначалотонамесецавгустпрез1876,катопред
ложих доброволните си услуги в помощ на българите.
Съпругътми,покойниятлордСтрангфорд,имавъзмож
ността през много години прекарани в Цариград, да се
запознаестозиинтересеннарод.Тойсебеубедил,чебъл
гарския народ беше не само наймногочисленият и най
обещаващияизхристиянскитенародивТурция,ноичее
честен, без пороци, и за него предсказа светло бъдеще,
многопосветлоотонованакоетоидаедругохристиян
скоплемепод владичествотонаТурция. Тойимпомогна
чрез публикациите си и с частни съвети по освобожде
ниетоимотиготонагръцкатацърква,коятогидържеше
втежкимъчителнивериги.Тойсепоминадвамесецапреди
товатяхноосвобождение,ибългаритезагубиханайдоб
рия си и найверния си приятел. Не остана никой тук,
койтодапознавадостатъчноборбите, въжделениятаи
чувствата им за да им спечели симпатиите на англий
скотообщество.Честомеезадължавалданаправятова,
коетомибъдевъзможно,акоималкодабъдетовтяхна
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защитаидазапознаяЕвропастях.Призавръщанетомив
Цариградпрезоктомври1875г.,запръвпътследсмъртта
насъпругами,бяхнайлюбезноинайпрочувственопосрещ
натаотЕкзархаАнтимІ,отиметонабългарскиянарод
катовдовицанатехнияприятел,имисеподнесеадресс
изразнасърдечнапризнателност.Притакиваусловиящом
чух за сполетялото този народ нещастие, намерих за
твърде естественода им се притеканапомощс всички
средства,коитобихамисепредоставили.Счетохзасвой
дългдасепостараядаизпълняжеланиетонапокойнияси
съпруг,иазапелирахкъманглийскотообществозасред
ствазатаяцел“.

Лейди Странг форд е изклю чи телно бла го дарна за дове-
рието и отзив чи востта на англий ския народ към нея.

„Малкосахоратанакоитоеднанацияможедаседове
ритака,кактонамен–поверяванетоминаблизо30,000
лири,безизискваненагаранция,налаганеусловия,илиогра
ничаванескомитет.Никоганемогадасеотблагодаряна
моите сънародници затова голямо доверие – нито пък
имамдумискоитодаизкажаблагодарносттасикъмтях;
но сърцетоми винагище се изпълва с радосткогато си
помисля затова.Аз се опитах да се отплатянамоята
родиназадовериетоскоетобяхудостоена,катоработих
до последния предел на силите си смного съвест.Нито
един пиастър не се похарчи погрешно, нито пара не се
похарчибезцелно.
Колкотозасебеси,азказахотсамотоначало,чесенае

мамдадоставяпомощнабългаритенасобствениразно
скиитакаинаправих.Вотчетитенесавключениразхо
дитезамоетопътуванеотАнглия,захрана,квартирии
други“.

В края на своя отче тен доклад за раз хо дите в Бъл га рия, 
лейди Странг форд изказва бла го дар ност и към хората рабо-
тили по орга ни зи ра нето на фонда.

47



„Моятдокладнебибилпъленнаистина,акоазнеизра
зятукголемитесиблагодарностинагнЕдуинХ.Бавер
сток който помогна много на фонда. Всеки свободен
моментотпрофесионалнитесизадължениятойпосвеща
вашевпомощнакаузатаисъбиранетонапарикактоиза
привеждането им на мен, което той извършваше безу
пречно. В това отношение едва ли бих могла да му се
отблагодаря.ПреподобнияA.GreyMaitlandотSydenham,
същоработинеуморимо,присърцезасъщатакауза;азсъм
многозадълженанатезидвамамъже“.
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ËÅÉÄÈÑÒÐÀÍÃÔÎÐÄ–
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÍÀËÅ×ÅÁÍÀÒÀ

ÏÎÌÎÙÍÀÍÀÑÅËÅÍÈÅÒÎÑËÅÄ
ÀÏÐÈËÑÊÎÒÎÂÚÑÒÀÍÈÅ

При сти гайки в района на постра да лите села, лейди 
Странг форд заварва една страшна реал ност. Освен послед-
ствията от жесто ко сти и пожари, опу сто ше ния и гра бежи, 
насе ле нието е обхва нато от боле сти и епи де мии.

При пър вото си посе ще ние в с. Батак, тя кон ста тира, че 
над оце ле лите е надвис нала друга, не по-малко опасна беда. 
„Фактическицялотоселобешеболнооттифидизенте
рия,причинениотизлаганенадъжд,студ,почтибезоблек
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лоихрана.Веднагасъобразих,четезихорасенуждаятот
лекарства,медицинскапомощ,лекари,болнициимедицин
скисестриичеазтрябвадаимпомогнадасеосъществи
това…Решихдасезаеманесамосъсснабдяванесоблекло,
ноислекуванетонахоратавстраната“.

За да реа ли зира тази си идея, лейди Странг форд орга ни-
зира в района на въста нието раз кри ва нето и обзав еж да нето 
на 6 бол ници – в Батак, Ради лово, Кар лово, Пан агю рище, 
Петрич и Перу щица.

Бол ни цата в Батак била раз крита в ново по стро ената 
сграда за учи лище от Цен трал ния бла го тво ри те лен коми тет 
в Цари град и още една къща.

При дру жа ва щият Джас пър Мор отбе лязва след ното в 
своята книга: „Настанихме се на квартира в болницата,
коятотогава се строеше, под надзора на американския
мисионер гнКларк.Тазисградащеприютидостаболни
хора“.

По-нататък той спо ме нава, че пла нът на баташ ката бол-
ница се копира на пет други места.
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Главен лекар в болницата

на лейди Странгфорд



В Ради лово бол ни цата била раз по ло жена в прис по со бена 
за целта ново по стро ена къща.
„ДокаточакахмепомощотАнглия, –отбе лязва лейди 

Странг форд, –дрСтокъротиде вКарлово и нае за нас
една голяма празна къща, която с помощтана добрите
хора отКарлово,той скоро обзаведе с легла и пр. като
обслужвашетолкова болни, колкотоможехада се прие
мат преди пристигането на медицинската сестра от
Англия.НиевПловдивсезаехмесприготовлениетоначар
шафи,пълнихмечувалисъссламазадюшеци,шиехмеголям
бройюргани, ватенипамучнинаметала, кърпи за лицеи
другинещазабъдещитепациентинаболниците“.

Ето как виж дат по това време кар ловци раз кри ва нето на 
бол ни цата. В дописка до в. „Източно време“, изда ван в 
Цари град през 1876 г.: „Нашияградец,създаденприподно
жието на Балкана, се посети от госпожа лейди
Странгфорд, която се връщашеотизгорелите селапрез
последнитесмущениявБългария.
Тази благородна госпожа, въодушевена от истински

човеколюбиви чувства, образуватук една болница от50
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Др У. Стоукър
Болница в Ерзерум

(Общество Стафорд)

Др Райън
Шеф на болницата в Ерзерум

(Общество Стафорд)



легла за беднитебългари, на коитокъщите са изгорени.
БолницатасеуправляваотанглийскиядокторСтокър
идвамапазителинаболните,същоангличани.Болните
се гледат добре и благославят своята милостива
благодетелка“.

В Пан агю рище бол ни цата се поме ства в стара прис по со-
бена сграда. В нея помощ на бол ните оказ ват д-р Хенри 
Доб сън и две меди цин ски сестри.

Лека рят обслу жва и 12 села, които оби каля еже сед мично 
на кон, при най-тежки зимни усло вия. Подобна дей ност 
раз ви ват и оста на лите лекари.

В Перу щица бол ни цата се раз крива в няколко дър-
вени бараки, които след време били под си лени отвън 
и покри вите.

Отдел ните стаи били снаб дени с печки.
По това време в Перу щица се раз вихря епи де мия от тиф, 

която поко сява живота на много бъл гари. От тиф уми рат – 
млад лекар – грък, изпра тен от пра ви тел ството и меди цин-
ска сестра изпра тена от лейди Странг форд в бол ни цата.
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Др Нейлън
Шеф на Образцова болница, Стамбул

(Общество Стафорд)

Др Ф. Р. Хюм
Болница във Филипополис

(Общество Стафорд)



В Петрич се постро ява англий ски тип сграда над селото, 
с 4 бол нични стаи, кухня и про сторна учи лищна стая. Тази 
бол ница се пре движда да служи за нуж дите на бол ните от 
Пан агюр ския район.

Местата в Петрич и Перу щица лейди Странг форд заку-
пува зави наги, надя вайки се да им осигури чуж де странна 
про тек ция.

Лейди Странг форд имала жела ние да построи голяма 
бол ница в Плов див. Дори някои автори спо ме на ват, че била 
заку пила место за тази цел, но във финан со вия ѝ отчет не се 
откри такъв раз ход.

В едно писмо до кмета на Лон дон тя пише след ното: 

„Милорд,бихжелаладаВидамподобъротчетзатази
странаизамоятадейност,нозасеганемогаданаправя
нищо повече. Мога само да Ви помоля да наредите на
ТърговскотообединениенаЛондондамиизпрати50000
лири:едингосподзнаеколконитрябваттук“.

Имамчесттада
остана,искренаВаша

Е.Странгфорд.

Бол нич ните сгради от месец април след ва щата година се 
преу строй ват в учи лища, които снаб дява с пейки и чинове. 
Тя заплаща и запла тите на учи те лите пред ва ри телно за една 
година.

Първи лекар, който се при съе ди нява към лейди 
Странгфорд е д-р Джордж Стонс – млад ирлан дец, който 
рабо тил от една година към тур ската армия в Пазар джик. 
Той се съгла сил без платно и доб ро волно да под по мага хума-
ни тар ното ѝ дело. В теж ките зимни усло вия, качен на кон, в 
сняг и кал неу морно пъту вал от село на село, за да носи 
утеха и здраве на бол ните бъл гари.

В нача лото на фев руари, д-р Уйлям Сти винсън на път за 
Кон стан ти но пол от Ниш, остава за да помага доб ро волно. 
„Въпрекичебяхамладинагодини,тезидваматаработиха
със сериозното упорство намъжеимного българи дъл
жатживотасинатях“.
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„ДрХенриДобсънигнЧарлзСкечли,дойдохаотАнглия
през декември, доброволно за да помагат.Всеки единот
тяхимашерайонотсела,коитообикаляшеипрезнайсту
денитедни, вършейкиблагороднаработа, като срещаха
много трудности и опасности. И двамата заслужават
многопохвалииблагодарности“.

Тя изказва бла го дар ност и към г-н Кенет, който освен със 
себе си, допри нася и с нещо друго. В края на Сръб ската 
война той имал под свое ведом ство каруца и два коня.

Когато раз брали, че той идва при лейди Странг форд, му 
ги пода рили и той при стига с тях в Плов див. „Дългияпътс
километрисепреодолявашестазиталига“ – отбе лязва тя. 
А когато напу ска Плов див, я про дава с конете и дава парите 
на сър бите.

За нуж дите на бол ни ците осигу рява 6 меди цин ски сес-
три от Англия, една от Бохе мия и една от Сър бия.

Труд но стите които са изпи твали всички по това време не 
са били малко. Ето какво си спомня лейди Странг форд: 
„Болестите, уморатаитрудностите, коитобяха извън
моите сили, понякогаме довеждаха почтидо отчаяние.
Поедновремебяхатежкоболниоттифединиятотлека
рите, една сестра и едно момиче, което служеше като
преводач; съобщениятабяха затруднени поради големия
студидълбокиясняг,ахранителнитепродуктиитопли
вотобяхаповечеотоскъдни“.

От тиф почи ват две сестри – в Перу щица и Ради лово.
За послед ната се пази мра морна над гробна плоча в олта-

ра на цър квата „Св. Тодор Тирон“, с над пис на англий ски 
„Sofia Nes pach, nurse at the Strang ford Hos pi tal, Radi lovo, 
died of Typhus on the Discharge of Her Duty, March 17, 1877“. 
(„София Нес пах, мило сър дна сестра при Странг форд ската 
бол ница, Ради лово, заги нала от тифусна тре ска в изпъл не-
ние на своя дълг – 17-ти март, 1877 г.“)

Сестрата била погре бана в двора зад бол ни цата, но при 
пре кар ване на път, тя е раз ко пана и пре не сена в олтара на 
цър квата. При раз коп ката са открити при костите ѝ едно 
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пъстро мъни стено гер данче и мъни ста от гривна. Това са 
един стве ните останки от един млад живот, отда ден в името 
на постра да лите бъл гари.

Заслу жава да се спо ме нат оцен ките на тази висо ко по-
став ена дама от зна тен род, как вато е лейди Странг форд – за 
бъл гар ските девойки, които рабо тят в бол ни ците като прево-
дачки, а поня кога като сани тарки и меди цин ски сестри.
„Никоганебяхсрещаламомичетасподобриманиери,

повъзпитани, почистосърдечни, активни, умни, сжела
ниеичувство,тебяханеоценимипомощницикъдетоида
отидеха.
Въввсякаболницабешеизпратенапоеднаислужешеза

преводачмеждусестратаиболния.Теимахасреднизапла
ти,ноазсъмимзадълженаикрайноблагодарнаищеимсе
отплатя скъпо“. (Някои от прево да чите взема в Англия, 
където полу ча ват висше обра зо ва ние).

Иде ите на лейди Странг форд да се обуча ват жени да 
оказ ват в мирно време помощ в домашни усло вия на бедно 
болни и самотни хора, нами рат широк прием не само в 
Англия, но и в други страни. Ето защо тя спо деля, че не е 
имала възмож ност да при ложи иде ите си и в Бъл га рия.
„Имахжеланиетоисенадявахданаправятрайнадоб

рина на страната чрез обучаване на някоижени като
бъдещимедицинскисестри,новреметобешемногократко
заосъществяванетонатова.Ниевсепакнаучихменяколко
на хигиенични навици и как да се справятпри случай на
заболяване,коетосенадявам,ченямадасезабравибързо;
товапоставиедноначало,коетоевъзможнодасеразра
ботиотбъдещитеучители“.

Когато лейди Странг форд се завръща в Англия и пред-
ставя пис мен отчет пред англий ската обще стве ност, тя с 
гор дост отбе лязва: „Нанищодругонегледамстаковаголя
мозадоволство,кактонашесттеболници,коитопостро
их…Общовзетомогадакажа,чеползатаоттяхбеше
огромна…“

Ние не раз по ла гаме с данни колко болни са пре ми нали 
през тези шест бол ници, колко болни са полу чили амбу ла-
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торна и домашна помощ от лека рите, но напра ве ното за вре-
мето си, когато по тези селища лип сва как вато и да е меди-
цин ска помощ е подвиг. 

Про сле дя вайки дей ността и съд бата на лека рите и меди-
цин ските сестри, които идват от дал ечни кра ища в Бъл га-
рия в една изклю чи телно тежка и рискова обста новка, да се 
гри жат за здра вето и живота на болни деца, жени и възраст-
ни хора; да рис ку ват и отда ват живота си, без да тър сят 
високо запла щане или слава, извър ше ното е не само високо 
хуманно, но съвсем геро ично по харак тер. 

Поз дра ви тел ните адреси към лейди Странг форд са наси-
тени от големи бла го дар но сти и щедри обеща ния, че бъл-
гар ският народ никога няма да заб рави това, което са напра-
вили за него в най-теж ките му дни.

Но, за съжа ле ние явно са заб ра вени много неща. Редно е 
да се изрази поне с малко бла го дар ността ни към паметта и 
делото на тези лекари и меди цин ски сестри.

По време на Осво бо ди тел ната война, викон теса 
Странгфорд открива две бол ници – в София и Одрин, пред-
наз на чени за бежан ците бъл гари и турци.

По това време хиляди жени и деца се ски тат и тър сят 
убе жище от опу сто ше ните села и гра дове, често пъти пора-
зени и от раз лични боле сти.

С тази си постъпка, тя отново показва своята високо 
хуманна същност и привър за ност към бъл гар ския народ.
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ÃÐÈÆÈÇÀÎÑÈÐÎÒÅËÈÒÅÄÅÖÀ

Събит ията около Април ското въста ние оста ват на про из-
вола на съд бата сто тици малки деца – без роди тели и близ-
ки. Те масово гинели от глад и боле сти.

Пър вите грижи към тези без за щитни създа ния про явя ват 
бъл гар ските духов ници и хората от някои бла го тво ри телни 
коми тети. Осо бено активна дей ност раз вива Плов див ската 
митро по лия, в лицето на епи скоп Гера сий Лев кий ски. Лейди 
Странг форд също обръща вни ма ние на гри жите за оста на-
лите сираци и децата на бедни роди тели.

В писмо до Митро по лит Пана рет в Цари град, епи скоп 
Гер ва сий съоб щава на 11 дек ем ври 1876 г., че „Нейноблаго
родиелейдиСтрангфорднапътзаЦариградевзелатри
момичета, които настанила в английското училище в
Хасковонанейнаиздръжкаиеднозанастаняваневнякое
училищевЦариград“.

От други писма на епи скоп Гер ва сий се раз бира за изпра-
тени 20 бедни моми чета от Плов див ски сан джак в Цари-
град, които с издръж ката на Бла го де тел ното дру же ство ще 
се обуча ват в някое учи лище (14 дек ем ври 1876 г.)

От пис мата на епи скоп Гер ва сий до духов ници от раз-
лични селища, се вижда него вата загри же ност и начина за 
наста ня ване на децата.

В писмо до само ков ския митро по лит Досе тий, той пише 
след ното:
„Ваше В(исоко) преосвещенство, Негово благородие

гнКларк,американскимисионерин,придругитедобрини,
които е принесъл за нравственото развитие на отече
ствотониималгрижатаивнинешнотоплачевноположе
ние на народа ни да направи едно человеколюбиво дело,
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катоизбралотопустошенотоипострадалоселоБатак
осемнайсетдечицабедни,коитоизпратилнаВашеВисоко
преосвещенстводаразпоредитемеждувашитепървенци,
което нещо направиха и съотечествениците ни в Ески
Заара,Хаскюй,Казанлък“… По-нататък се спо ме нава, че е 
бла го да рил на г-н Кларк и съоб щил за това на митро по лита 
ни в Цари град, но и той от своя страна умо лява „даимате
добринатаинаместитетиясирачетамеждуонияваши
първенци,коитодасавсъстояниедагипращатвучили
щетоидагивъзпитаваткатосвоичада“… 

Децата се изпра щат между сели щата с кон ска кола, 
въпреки теж ките зимни усло вия.

В писмо до отец поп Иван, архие рей ски намест ник на с. 
Габа рево, епи скоп Гер ва сим пише: „От доносителя на
настоящетониотеческописмоталигаджиятащеприе
мете еднобедномомченаимеПетърАнгелов, коетоще
предадешнагнДечко,койтоимаисестричетомуЕвге
ница.Наталигаджятащеплатитекерията20 гроша“. 
(П-в, 8-ми дек. 1876.)

Децата били съби рани, но известни затруд не ния създа ват 
мест ните тур ски вла сти, за което Плов див ската митро по лия 
обещава да се застъпи и раз реши про блема.

В бъл гар ските вест ници от това време се сре щат съоб ще-
ния, като това във в. Зор ница от 26 ноем. 1876 г.: „Госпо
житеотГабровосъбрали5,000гр.идваколарскитовара
дрехи за пострадалите. Същите решили да приютът и
сирачета“.

В други слу чаи с директни кон такти с Митро по лията и с 
някои духов ници издир вали и осино вя вали малки деца.

Епи скоп Гер ва сий почти ежед невно след поту ша ва нето 
на Април ското въста ние уреж дал помощи и наста ня ване на 
деца.

Друга част от сира ците се насочва към чуж бина. Руските 
вест ници „Москов ские ведо мо сти“ и „Оде ский вест ник“ 
съоб ща ват за дове де ните в Мос ква сираци, които били 
наста нени една част в пан сиони, а други осино вени от руски 
семей ства.
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Тур ската власт заб ра нила оси ро те лите деца да се пре на-
соч ват към други насе лени места. Но през есента на 1876 г. 
след при сти га нето на лейди Странг форд и ней ното застъп-
ни че ство тази пречка била пре о до ляна.

Осо бено тежко става поло же нието на сира ците през 
април 1877 г., когато кон сул ската коми сия в Плов див преу-
ста но вява издръж ката на сиро пи та ли щето в Пазар джик. 
Тогава се загри жил англий ският кон сул в Бур гас Чарлз 
Брофи, който със сли вен ския митро по лит Сера фим, съоб-
щили на плов див ския епи скоп Гер ва сий, че са готови да 
под сло нят 150 сираци от 3 до 11 години. Те били осино вени 
от жители на Ямбол, Сли вен, Котел, Жеравна и други сели-
ща в района.

Тур ската власт отново заб ра нила да се пре ме стват децата 
от род ните си места, а това озна ча вало да се обре кат на 
смърт.

Епи скоп Гер ва сий бил при ну ден да изпраща децата тайно 
и то по едно-две, за да не прави впе чат ле ние на властта.

При зами на ва нето си за Англия, д-р Джеймс Лонг взема 
със себе си едно бъл гар ско сираче, за да го отгледа и въз-
пита на раз но ски на англий ското бла го тво ри телно дру же-
ство, изве стява в. „Източно време“, от 15 април 1877 г. в 
Цари град.

Когато бла го род ната дама решава да вземе на връ щане 
петима мла дежи да учат в Англия, пър вият от тях е Вълко 
Шопов от с. Мерич лери, който е уче ник от Само ков и неин 
прево дач. Весе лият нрав, подвиж ност, съоб ра зи тел ност, 
чест ност и аку рат ност на пре вод чика пра вят силно впе чат-
ле ние на лейди Странг форд и в скоро време той става неин 
люби мец, когато тя искала дори да осинови, но баща му се 
реши телно про ти во по ста вил.

Той поже лал тя да вземе и него вия брат Пано, но „стро
гата и справедлива благородничка решила да не взема
двамабратя, порадиневъзможносттаѝда удовлетвори
всичкижелаещи“. Но когато на след ва щата година ностал-
гията започ нала да измъчва Вълко в Лон дон, тя поканва и 
брата Пано да се учи с него.
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Пър во на чално те живеят в 
дома на викон теса Странг форд, 
хра нят се на тра пе зата на тях-
ната бла го де телка и тя прави 
всичко възможно те да се чув-
стват като в соб стве ния си дом.

По-късно бра тята се раз де-
лят, защото Вълко следва 
химия, а Пано меди цина в 
Кембридж.

Лейди Странг форд освен 
това им осигу рява учи тели по 
латин ски език и други пред-
мети за да се под го твят за встъ-
пи те лен изпит за уни вер си тета.
„Поставени втези условия

за работа – както отбе лязва в 
кни гата си сина на д-р Пано 
Шопов – др Петър Шопов
дваматабратясамогли,много
естествено,несамосуспехда

завършат науките, които са избрали да следват, но са
ималивтечениенаредпреживенивАнглиягодиниобилна
възможностдаопознаятотблизоанглийскияобществен
живот, да разберат здравите държавни устои и нрав
ствениправила,върхукоитопочиватанглийскитеписани
законии английскотообичайноправо, да понадникнати
разбератсмисълаи значениетонатвърдитеинепоколе
бимианглийскитрадиции,етикеции,схващанияиразбира
ния–общизаанглийскатааристокрацияизаанглийския
народотвсичкислоеве–всичкипочиващинадълбокозасед
налотои грижливо закърмено и подхранвано религиозно
чувствоиздравоумелоисистемнотопровеждановъзпи
таниевдуханаправдата,истинатаисправедливостта“.

Два мата братя завърш ват бле стящо избра ните спе циал-
но сти – химия – Вълко и Пано – меди цина и както са обеща-
ли, се връ щат да рабо тят за бла гото на изстра да лата си 
родина.
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Преди да напу снат Англия, лейди Странг форд поже лава 
да чуе послед ните им жела ния. Вълко поже лал книги и 
мате ри ална помощ „Такатойполучиледначастотбиблио
текатаналордилейдиСтрангфорд“ както и чек от 750 
англий ски лири.

Освен това тя отде лила и част от мебе лите, между които 
бил и стола на който седял Царя Осво бо ди тел – Алек сан дър 
ІІ, когато пре би ва вал в Англия след осво бо ди тел ната война 
и посе тил лейди Странг форд в жили щето ѝ, за да изкаже 
лич ната си и тази на руския народ бла го дар ност, за извър-
ше ното от нея велико и бла го родно дело за бъл гар ския 
народ.

Пано също взел няколко десетки книги и „десетина
английскилири,колкотодасезавърне“. Говори се, че при-
те жа вал вели ко лепни хирур ги че ски инстру менти, може да 
се пред по лага, че и те са дар от голя мата бла го де телка.

(Вълко се оже нил за англи чанка от мисията в Цари град, 
която викон те сата не одоб ря вала.)

Вълко Шопов се уста но вява в Плов див през 1884, като 
учи тел по химия. След това става наро ден пред ста ви тел и 
кмет на гр. Плов див, пред се да тел на Плов див ската инду-
стри ална камара. Осно вава едно от пър вите въздър жа телни 
дру же ства в Плов див.

Д-р Пано Шопов работи пър во на чално като лекар в 
Чирпан. Имал 6 деца, като в чест на своята бла го де телка 
нарича пър вата си дъщеря – Ама лия.
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Ние изве стихме този балан сов отчет от ори ги нал ните книги, сметки 
и раз пи ски, съхра ня вани от викон теса Странг форд и пот вър жда-
ваме досто вер ността им. Смет ките са обеми сти и сложни, но подре-
дени с точ ност, за което има големи заслуги лейди Странг форд.

8, Олд Джури РОБЕРТ А. МъК ЛИЙН И КОМ ПА НИЯ
Лон дон, 24 юли, 1877 г.   Общественисчетоводители 
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П Р И Х О Д И

Всичко получени пари – 28,891 лири, 19 шилинга, 11 шест-пенса.

Р А З Х О Д И
В БъЛГАРИЯ

Облекло ......................................................3,695 лири, ........ 5 11
Одеала ........................................................3,721 лири, ........ 9 5
Дървени бараки (колиби) .........................1,234 лири, ...... 15 0
Болници, доктори, сестри, лекарства ......2,588 лири, ........ 4 6
Други неща ................................................3,112 лири, ........ 8 4
Разлика в обмяната ......................................522 лири, ...... 14 7

––––––––––
24,874 17 9

В АНГЛИЯ
За реклами, печатане, телеграми, поща, 
банкови такси и пр.  1,288 лири,  14  10 
––––––––––––––––

Всичко разходи: 26,163 лири,      12 7
Остатъчен баланс ––

С господа Хенсън, Бенкърс, Константинопол 
и под ръка 2,728 лири  .........................7  4

 ......   ––––––––––––––––
28,891 лири,  ......................9 11

Áàëàíñ-îò÷åò



ОФИ ЦИА ЛЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗ ХО ДИТЕ В БЪЛ ГА РИЯ.
Отнасясекъмгореизложениябалансовотчет.
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Пиастри 
и пари лири шил. ш.

ОБЛЕКЛО: от тях

Потури, аби, сукмани, ямурлуци 1,449,130 20 11,410 9 6
Памучни изделия: ризи, чаршафи, 
дюшеци и др. 67,054 20 527 19 9
Кожуси:
Мъжки и дамски 56,505 30 444 18 7
Цървули, гамаши и пр. 93,247 734 4 7
Различни други облекла: 8,390 66 1 3
Бебешки дрехи: 64,975 511 12 3

1,739,302 30 13,695 5 11
ОДЕЯЛА:
Черги чулове, козици... 169,804 20 1,337 0 10
Руски одеала... 83,400 656 13 10
Виенски ..... 35,900 283 7 8
Английски ..... 183,433 1,444 7 1

472,627 20 3,721 9 5
Вълна за предене 361 2 16 10
Конци за шиене: 260 фунта 1,040 8 3 9
Игли, напръстници, ножици 809,20 6 7 6

2,210 20 17 8 1
Тигани и тенджери, метални, 
150 комплекта 18,107 20 142 11 7
Печки, за болници и бараки... 2,489 20 142 11 7
Бали:  разходи за   опаковане... 8,439 66 9 0
 разходи за  транспорт... 33,677 265 3 5

42,116 331 12 5
Посредници: 
Заплати и разходи при 
разпределението 28,961 228 0 9
Разходи за помощниците 7,400 10 58 5 5

Конюшни: закупуване, наемане, 
хранене на коне и наемане на каруци 28,763 30 226 9 9

Специални субсидии и дребни суми 
за хора в бедствие 10,014  30 78 17 2

2,351,903 10 18,519 12 6
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Пиастри и 
пари

Пиастри 
и пари лири шил. ш.

ПОДАРъЦИ:
110 казана за Клисура... 50,782 399 17 2
5 дъскорезници за Аси-кория... 5,294 41 13 8
1 мелница за Ново Село... 3,192 25 2 8

Разни... 5,467 43 0 11
100 дървени колиби (бараки):  
(превоз и сглобяване включително) 156,813 20 1,234 15 0
Пирот:  9,163 топа шаяк... 
изпратени пари...

45,903

35,682 81,585 642 8 0
БОЛНИЦИ:
Батак 51,930 408 17 11
Радилово 29,750 20 234 5 1
Карлово 15,555 17 122 9 8
Панагюрище 31,446 247 12 1
Петрич 46,846 20 368 17 5
Перущица 12,426 20 97 16 11
Безплатна кухня за нуждаещи се в 
Аси-кория 1,588 12 10 1

––––––– 189,542 37 1,492 9 2
4 доктора: разходи за пътуване и др. 36,886 10 290 8 9
Сестри: 6 от Англия, 1 от Бохемия, 
1 от Сърбия,

5 преводачки...

89,595

3,691,30 93,286 30 734 10 10
Лекарства.... 8,988 20 70 15 8
Допълнителни разходи... 505,05 3 19 7
Пощенски разноски и застраховка 
на парите....    18,295 25 144 2 4
Телеграми... 12,191 10 95 19 11
Заптиета... 3,035 10 23 17 0
Заплати на прислугата .... 9,030 20 71 2 2
Наем за къщата в Пловдив... 13,886 20 109 6 10
Разходи за домакински потреби: 19,055 35 150 0 7

храна, осветление, гориво и пр. 
... 11,192 88 2 7
Допълнителни дребни разходи... 2,265 30 17 16 10

––––––– 32,513 25 256 0 3
Разходи за пътуване из България 19,429 152 19 8
Разлика в обмяната и пр. .... 523 14 7

всичко пиастри
3,092,718 

02
лири 

24,874 17 9
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Раздадено облекло
потури аби сукмани ямурлуци одеала, черги, 

козици
Айваджик . . . . 113 110 110 60 230
Али-Кочово . . . . 222 120 256 80 110
Аси-Кория . . . . 305 180 220 30 200
Аврат-Алан . . . . 269 520 400 100 120
Баня . . . . 30 20 30 10 96
Батак . . . . 188 158 421 103 650
Бeга . . . . 201 116 161 70 98
Белово . . . . 100 100 150 100 -
Бойково . . . . 47 80 140 44 90
Брацигово . . . . 261 141 240 101 593
Бъта . . . . 50 40 60 35 176
Дедова . . . . 65 80 150 42 85
Дерек кьой . . . . 26 26 30 20 65
Динка . . . . 210 120 110 20 145
Djumaali . . . . 135 100 120 40 205
Елшица . . . . 132 42 12 - 50
Ereli . . . . 189 252 490 140 385
Gheren . . . . 175 164 235 110 180
Ichi-Kashla . . . . 38 38 54 38 180
Kalighlar . . . . 130 155 190 65 265
Калугерово . . . . 140 180 161 - 340
Каменица . . . . 60 50 50 61 121
Карамусал . . . . 220 244 200 - 465
Kepeli . . . . 184 140 110 55 278
Козарско . . . . 255 126 174 87 173
Кръстово . . . . 104 86 223 119 127
Клисура . . . . 289 489 960 143 776
Лисичево . . . . 200 100 132 - 120
Лешник . . . . 186 171 219 137 177
Мечка . . . . 70 40 128 96 50
Мухово . . . . 115 60 169 224 156
Nasfa-Keui . . . . 34 34 7 - -
Ново село . . . . 542 302 495 290 450
Орман дере . . . . 72 112 61 - 56
Орман черт . . . . 85 112 40 - 58
Duldjulare . . . . 12 12 24 12 -
Панагюрище . . . . 300 300 400 250 50
Пастуша . . . . 38 39 34 25 60
Перущица . . . . 215 209 272 19 339



Между хората на тези села бяха също раз да дени 1200 
кожуха, 4550 чифта гамаши; 4430 чифта цър вули; 2430 ризи 
за мъже и жени; 2500 бебешки дрехи, в чиф тове и много 
други неща – памучни сук мани, юргани и пр.

Давам отчет на публи ката за пове ре ната ми сума в по-гор-
ния балан сов лист, който показва с каква сума съм раз по ла-
гала и как е израз хо дена. Баланса беше изгот вен много труд-
но; смет ките зае мат не по-малко от 27 тома. Те са на 5 езика 
– бъл гар ски, тур ски, гръ цки, френ ски и англий ски – изчи-
слени в раз лични валути с коле ба ние на кни жните и метал-
ни пари и непре станни раз лики в обмя ната.

През 6-месеч ната си работа, никой не ми е пома гал в 
парич ните сметки. Едва през послед ните 2 сед мици, когато 
се раз болях сери озно, г-н Кенет зае длъж ността на сче то во-
ди тел и изпла щаше смет ките. След моето завръ щане 
мислех, че ще бъде добре за обще стве ността, а даже по-
добре и за самата мен, да заверя тези сметки при някой про-
фе си она лен и изве стен сче то во ди тел в Лон дон. Затова аз ги 
пове рих в ръцете на Роберт А. Маклийн и ком па ния, добре 
известни сче то во ди тели които извър шиха важна работа. 
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Петрич . . . . 313 220 427 272 194
Поибрене . . . . 85 40 122 171 25
Попинци . . . . 180 180 240 90 110
Радилово . . . . 54 54 51 50 66
Saradja . . . . 167 73 150 94 150
Sere-gueul . . . . 50 50 100 40 175
Чехларе . . . . 213 70 140 - 195
Сингерли . . . . 310 250 276 165 374
Славовица . . . . 80 80 70 - 60
Смолско . . . . 105 77 127 70 108
Strukhovo . . . . 90 115 110 - 65
Стрелча . . . . 304 218 463 183 326
Tchanakchiler . . . . 60 60 70 - 100
Церово . . . . 151 130 90 18 166
Ветрен . . . . 160 150 160 - 80
Yachjalare . . . . 30 30 15 - -
Жребичко . . . . 188 154 349 55 245
Банско и Разлог . . . . 780 304 1365 322



Известни запаси, осо бено от одеяла, оста наха и веро ятно 
голям баланс чието израз ход ване беше пла ни рано и под гот-
вено когато надвис наха запла ши тел ните облаци на вой ната. 
Аз пред по че тох да дам отчет вед нага, докол кото това беше 
възможно.

Кол кото за себе си, аз казах от самото начало, че се нае-
мам да доставя помощ на бъл га рите на соб ствени раз но ски 
и така и напра вих. В отче тите не са вклю чени раз нос ките за 
моето пъту ване от Англия и обратно, а също и раз хо дите за 
хра ната през осем ме сеч ното ми отсъ ствие от стра ната.

Моят доклад не би бил пълен наистина, ако аз не изразя 
тук голе мите си бла го дар но сти на г-н Едуин Х. Бавер сток 
който помогна много на фонда. Всеки сво бо ден момент от 
про фе си онал ните си задъл же ния той посве ща ваше в помощ 
на кау зата и съби ра нето на пари както и за при веж да нето им 
на мен, което той извърш ваше безу пречно. В това отно ше-
ние едва ли бих могла да му се отбла го даря. Пре по доб ния 
A. Grey Mait land от Sydenham, също работи неу мо римо, 
при сърце за същата кауза; аз съм много задъл жена на тези 
двама гос пода, които с готов ност се отзо ваха към моя при-
зив. Също изказ вам голяма бла го дар ност на дирек тора на 
Лон дон ската и Уест мин стър ската банки и на г-н Хенсън в 
Кон стан ти но пол, който ми оказа голяма помощ в изчи сля-
ва нето на смет ките в англий ски пари.
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ÊÚÑÍÎÒÎÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅ

През вто рата поло вина на XIX в. сред бъл гар ското насе-
ле ние се очер та ват дъл боки социално-ико но ми че ски про-
мени, които посте пенно се пре пли тат с нацио нал но осво бо-
ди тел ното дви же ние, както и с бор бата за цър ковна неза ви-
си мост. Това е периодът на бъл гар ското Възраж дане, време 
през което имаме бурен ико но ми че ски и духо вен подем.

За Възраж да нето са писали много изтък нати бъл гар ски 
исто рици. Ние си поста вихме скром ната задача, да потър-
сим какви са били оцен ките на чуж дите автори към един 
частен въпрос – отно ше нието на бъл га рите към обра зо ва-
нието, като се има пре двид в какви тежки усло вия – на двой-
но роб ство е било постав ено бъл гар ското насе ле ние.

Лорд Странг форд ни оце нява по някои каче ства в срав не-
ние със съсед ните ни народи. Той ни намира за „многопо
умни,повъзприемчивиипочестни“.

Висока оценка за бъл га рите по отно ше ние гри жите 
и любовта им към обра зо ва нието, дава и жур на ли ста 
– Макга хан:
„СпоредменхоратавАнглияиизобщовЕвропаимат

многопогрешнапредставазабългарите.Честосъмчувал
дасеговоризатяхкатозаобикновенидиваци,коитоне
билипоцивилизованиотамериканскитеиндианци.Трябва
дасипризная,чесамиятаз,итодонемногоотдавна,не
бяхподалечеоттазипредстава.Бяхучуденивярвам,че
повечетоотмоитечитателищесеучудят,когатонау
чат,чепочтинямабългарскоселобезучилище.Ивтези

68



села, които не са изгорени от турците, са в отлично
състояние.Тесеиздържатпосредствомдоброволенданък,
с койтобългарите се самооблагатне самобездабъдат
принудениотправителството,ноинапукнавсичкиспън
ки,създадениоткорумпиранитетурскивласти.Образова
ниетокоетоседававтях,ебезплатноивсички–ибедни,
ибогати–сеползватотнего.Нямабългарскодете,което
данезнаедачетеипише.Инакрая,процентътнанегра
мотнитевБългарияетолковаголям,колкотовАнглияи
Франция.Питамседалиевропейците,коитоговорят,че
българитесадиваци,сауведоменизатезифакти?“.

Още по-силно е впе чат лена лейди Странг форд – съпру-
гата на лорд Странг форд, която идва в Бъл га рия след Април-
ското въста ние и тук оби каля да раз дава помощи в продъл-
же ние на 6 месеца.
„Жаждата за образование е найзабележителната

чертавбългарскияхарактер.Българитеиматмногонедо
статъци,нотесанедостатъцинаневежеството.Теса
грубиедникъмдруги,особеноприболедуване;азащотряб
вадасемислизаболницавместозаучилище–изглеждаше
достанепонятнозатях.Темеумолявахаповечедаимдам
училища, отколкото хляб.Преди да поискат подслон за
себеситемолехазаучилище;апетициятанаполовината
отмомчетатакоитосрещнахбеше, «дрехискоитодасе
посещаваучилището»“.

Тя обръща вни ма ние, че цър квите нав ся къде в бъл гар-
ските селища са добре изгра дени и солидни, в срав не ние с 
къщите на насе ле нието.„Ноколкотоиполезнидабяхацър
квите – отбе лязва тя – теотстъпваханаучилищата“. И 
друго: „учениетоенапълнобезплатно;общината(българ
ската– б.а.), поема всички разходи по изгражданетона
училищаи даване на заплатина учителите– децатане
плащат нищо. Почти всички училища са с просторни,
светли стаи…Училищата наКарлово, Стара Загора и
Сливенмогатдасепоставятнанивосанглийскитеучи
лищавпровинцията“.
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Този голям скок в обра зо ва нието лейди Странг форд отда-
ва на „освобождението от омразното иго на гръцката
църкваипридобиваненадуховнасвобода“.

Тя се впе чат лява силно и от инте лекта, нрав стве ната чис-
тота и даро ва нията на бъл гар ските девойки. Ней ната оцен-
ка трябва да прие мем като осо бено ценна и обек тивна, 
имайки пре двид семей ната ѝ среда, обра зо ва ние, култура и 
обще ствено поло же ние. За петте моми чета които изпъл ня-
ват функ ци ите на прево дачки, тя отбе лязва с въз торг: 
„Никога не бях срещала момичета с подобри маниери;
повъзпитани, почистосърдечни: активни, умни, сжела
ниеичувство,тебяханеоценимипомощници,къдетоида
отидеха.Въввсякаболницабешеизпратенапоеднаислу
жеше за преводач между сестрата и болния. Те имаха
средни заплати, ноаз съмим задълженаи крайноблаго
дарнаищеимсеотплатяскъпо.Тебяхаблестящодоказа
телство, ако имашенуждаоттакова, за да се види на
какво е способнабългарскатанатура, когато се оформи
отобразованието“.

Лейди Странг форд отделя голямо вни ма ние и сред ства за 
учи ли щата. При стро и тел ството на бол ни цата в с. Петрич, 
тя постро ява и голяма стая за учи лищни нужди. Освен това, 
пре движда постро ените 6 бол ници да послу жат по-късно за 
учи лища. Осигу рява в доста села запла тите на учи те лите, 
наема дворни места за учи лища.

По молба на пан агюрци, след като си зами нава за Англия, 
тя им изпраща сред ства за постро яване на ново учи лище. 
Сред ствата – по данни от едно писмо на епи скоп Гер ва сий 
– при сти гат, но той съве тва да не се започва стро и тел ството, 
„тъйкатомоментане е подходящ“. Започва Руско-Тур-
ската война. Какво става с изпра те ните сред ства, не се знае. 
На свои раз но ски лейди Странг форд издържа девойки-сира-
чета в Цари град, под по мага други уче нички в Хасково. 
Когато си зами нава за Англия, тя поема обуче нието на 
няколко бъл гар чета. 

В края на своя отчет за дей ността си в Бъл га рия пред 
англий ската обще стве ност лейди Странг форд при лага ста-
ти сти че ски данни за броя на учи ли щата, учи те лите и уче-
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ни ците в Плов див ска област – най-постра да лата част от 
Бъл га рия след Април ското въста ние.

През 1871 г. в Бъл га рия – въпреки теж кото поло же ние на 
народа и голе мите пречки от страна на тур ската власт и гръ-
цката патриар шия, има 1,479 пър во на чални учи лища, 
15 тре то класни, 11 чети ри класни и 6 деви че ски.

Ще си позволя да дам по-обширна инфор ма ция за наши-
те учи лища, опи сана много вещо от англи ча нина Робърт 
Джас пър Мор, при дру жа вал лейди Странг форд.
„Училищатасестроятотбългарите,тезаплащати

на учителите. Турската властне отпуска никакви сред
ствазаобразование“.
„Среднотоучилищенапомалкитеградовеезданиена

единетажскласнастая,коятоеоколо20кв.футаие
високамежду10и12фута.Стаятаеобзаведенасшест
илиосемдългискамейкиичинове.Класнитестаиобикно
вено се строят в църковния двор с кабинет за учителя,
койтосенамираподсъщияпокрив.
Училищатасестроят,кактоиподдържат,сдобровол

нитевноскинапървенците.
Презлятотозанятиятазапочватв6часасутринта,а

преззимнитемесеци–в9часа.Тепродължаватшестчаса
на ден, три сутринта и три следобед, с половинчасово
прекъсванезапочивка.Децатаходятнаучилищеотседем
доединадесетилидванадесетгодишнавъзраст…“.

За град ските учи лища отбе лязва след ното:
„Прединяколко годиниобучението,давано втези учи

лища,бешепочтисъщотокатоонова,давановселата.Но
отнеотдавна градските училищаиматнаучниотдели с
три,четириидорипеткласа,вкоитосепреподаватбъл
гарска граматика и история, висшаматематика и алге
бра, геометрия и естествени науки, риторика и чужди
езици. Последните са главно турски, френски, немски и
църковнославянски,накойтосегасеизвършватправосла
внитеслужби.
Изпититесепровеждатдвапътигодишно.
Степента, до която учителят е свободен вБългария,

може да се прецени по институцията Робърт колеж в
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Цариград,предназначенаглавнозабългари,къдетозаполу
чаванотообразованиеможеда се каже, че общо взето,
стоинаравносизискваниятазаизпититенаучениците,
които не са членове на университетите в Оксфорд и
Кембридж“.

От лични наблю де ния и инфор ма ция, пре до став ена от 
дирек тора, Мор раз бира, че този колеж, осно ван от аме ри-
ка нец и уре ден с ираде на Н. И. В. сул тана, е орга ни зи ран 
със спо со бен и постоя нен пре по да ва тел ски състав от 
Америка, както и с най-ква ли фи ци рани армен ски, бъл гар-
ски, френ ски, нем ски, гръ цки, ита лиан ски и тур ски пре по-
да ва тели. Той е снаб ден с добра библио тека, ценни гео ло ги-
че ски, мине ра ло ги че ски, зоо ло ги че ски и бота ни че ски сбир-
ки и с пълна апа ра тура за изслед ва ния в областта на физи-
ката, химията и всички кло нове на есте ствоз на нието.

Р. Д. Мор се опи тва да кри ти кува англий ската поли тика 
спрямо Бъл га рия.
„Бързият напредък на образователното движение в

Българияотвъзхитителнотоначалнообразованиенабез
платните селски училищадообучениетона синоветена
земевладелскитеитърговскитесъсловиявРобъртколеж
ниубеждава,ченямадалипсватосновизаместнотосам
оуправлениевРумелияакоседопуснесвободноразвитиена
страната.Жалкое,чедокаторуситеподкрепяттовадви
жение,англичанитеотричатспособносттанабългарите
самидасеуправлявативследствиенатоваобразованите
младежиотнайдобритесемействавлизатвприятелски
отношениясрусите,свързватсъдбатасистях,понеже
англичаните, чието влияние и институциите предпочи
таттакасилно,немогатдаизпреварятруситеидаим
помогнат“.

През 1849 г. в Бебек, пред гра дие на Цари град, д-р Сапръс 
– аме ри кан ски пас тор и педа гог, раз крива пър вото на Бал-
кан ския полуос тров еван гел ско учи лище с пан сион.

По-късно през 1863 г. Кри стъ фър Роберт – виден тър го-
вец-филан троп от Ню Йорк, пода рява крупна сума за 
постро яване на учи лищни сгради на ново място, и отто гава 
учи ли щето става пълен колеж – до 20 юли 1971 г. През този 
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108-годи шен период то носи името „Роберт колеж“ и има 
ранг на висше учебно заве де ние, като факу лтет на уни вер-
си тет в Ню Йорк. На завър ши лите курса на обуче ние им се 
при съжда тит лата – „Bacal au reus Artium“.

Това учи лище е пред наз на чено за раз лич ните народ но сти 
в гра ни ците на тур ската импе рия. Тук завърш ват сво ето 
обра зо ва ние много бъл гари.
„ЦарФердинанд –пише Жорж Нури жан (ита лиан ски 

публи цист),–твърдесправедливонарича„Робертколеж“
„люлка на българските държавници“, понеже от там
излизат министри, депутати, пълномощни министри и
кметове, а американският президент Теодор Рузвелт е
казал:„Няманарод,койтопрезпоследните35годинидае
напредналтъйбързоитолковамного,кактобългарският.
Американците имат право да се гордеят, че „Роберт
колеж“ е дал на не малцина челни български граждани
образование,коитосаигралиособенаролявиздиганетона
българскиянарод“.

Д-р Алберт Л. Лонг – в каче ството си на про фесор в 
Роберт колеж и мисио нер работи дълго време сред бъл гар-
ското насе ле ние, става сви де тел на него вите теж не ния и 
достойн ства. Той въвежда пър вите бъл гар ски сту денти в 
Роберт колеж. За бъл га рите той пише: „Нямада сбъркам
ако кажа, че българските студенти създадоха найхуба
вотоименаРобертколеж.Презтечениенаредицагодини,
тедоминираханадвсичкидругивколичествоикачество“.

За да се пот вър дят думите на д-р А. Лонг е уме стно да се 
цити рат кон кретни данни за успе ва е мостта на сту ден тите в 
Роберт колеж. За 43 учебни години в него постъп ват общо 
8,645 души, а се дипло ми рат 466. (5,39 %). От постъ пи лите 
1971 бъл гари, се дипло ми рат 199 души (или 10 %). За оста-
на лите коле жани успе ва е мостта е едва 4 %.

За гър ците дан ните са след ните – от постъ пи лите 2,453 
са дипло ми рани едва 76 души, или успе ва е мостта е 3,09 %. 
Енту сиаз мът на бъл га рите про ли чава и от нара ства щия 
брой на запи са лите се. През 1877/83 учебна година – от 234 
коле жани, 110 са бъл гари. Във випу ска от 1875 г. от шести-
мата пър венци по успех, петима са бъл гари, а бъде щия бъл-
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гар ски мини стър Алек сан дър Люд ска нов – е първи по успех 
с 98,5 точки от 100 възможни.

Обуче нието в Роберт колеж е 6-годишно, от които една 
под гот ви телна.

Когато раз глеж даме безум ните изстъ пле ния на тур ските 
шайки от баши бо зуци и чер кези над без за щит ното бъл гар-
ско насе ле ние след Април ското въста ние, с учу дване и стъ-
пис ване поня кога, отново се сре щаме с онова коди рано в 
при ро дата на бъл га рина непре о до лимо жела ние и любов 
към обра зо ва нието.

За кратко време оста ват хиляди деца – сираци, които са 
обре чени на глад, боле сти и смърт.

По това време по-будни граж дани и духов ници поде мат 
ини циа ти вата оце ле лите деца да се пре пра щат от постра да-
лите селища в други села и гра дове в при емни семей ства. 
Въпреки заб ра ната на тур ската власт децата да не напу скат 
района на место рож де ние, тайно, поня кога скрити под черта 
или слама, сира че тата били раз на сяни с кон ски или вол ски 
коли, поня кога в сняг и бури на дал ечни раз стоя ния. Осо-
бено активна дей ност раз вива Плов див ската митро по лия, в 
лицето на епи скоп Гер ва сий.

От запа зе ните писма се вижда него вата голяма загри же-
ност за съд бата на тези нещастни деца. Той умо лява в при-
дру жи тел ното писмо до све ще ни ците, които посре щат деца-
та: „да имате добрината и наместите тия сирачета
междуониявашипървенци,коитодасавсъстояниедаги
пращатвучилищеидагивъзпитаваткатосвоидеца“.

В тези ужасни дни, да се мисли за обра зо ва ние, наистина 
е нещо геро ично! Да пре въ змог неш дори инстинкта си за 
само съ хра не ние, в името на нещо свято.

В пис мото си до архие рей ския намест ник и Каза лий ския 
сме сен съвет в Стара Загора, с молба да се раз реши съби-
ране на сред ства за под дър жане на учи ли щето в Ара пов-
ския мана стир „Св. Неделя“, – където се обуча вали мла-
дежи за учи тели и духов ници, епи скоп Гер ва сий пише: 
„Понежеманастира„Св.Неделя“отланинасампретър
пяголямизагубииакомусенепомогне…нещеевсъстоя
ниезанапреддасеподдържаучилището.Освендасеизго
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нятмногобройнитебедниученици–нещо,коетощестане
единукорзавсичкинасищенаправимгряхзатиябедни
деца!…“

В друго писмо до митро по лит Пана рет в Цари град, епи-
скоп Гер ва сий съоб щава след ното:

Пловдив14д[екем]врий[]1876

ВашеВисокопреосвещенство,
ПоисканитедвадесетбеднидевойчетаотБлагодетел

нотодружество, коитодаподдържатв някое училище,
завчерана12ийтогоизпратихпожелезницата,придру
женисгнРадГешановдеветнайсет,попричина,чеедно
то,зажалостсеразболяикоито,вярвамсапристигналив
столицатаикоитомомичета,кактоироднотоиммясто,
сакактоследва:
КръстанаЛулчева,ПарашкевапопИванова,ЗораНайде

нова иМарияЙоакимова отКопривщица;СтоянаНико
ловаиСтоянаСъбоваотПанагюрище;ПарашкеваНико
лова от Петрич; Гена Андонова от Поибрене; Пелагия
Кръстева от Лисичево; Евдокия Георгиева от Голямо
Белево;Мария Атанасова от Батак; Цана Рашкова от
Стрелча;МарияГеоргиева отТ.Пазарджик;ЛалаНон
човаиНевенапопБошковаотКлисура;Велика х[аджи]
попГеоргиеваиФиданах[аджи]ТеодороваотПерущицаи
ЖивкаИвановаотПловдив.ГнРадГешановводиснегоси
другишестмомичетаидвемомчета,коитосазанегова
сметка.

Много сира чета и деца на бедни роди тели са наста нени в 
раз лични учи лища и пан сиони, където полу ча ват добра 
под го товка и въз пи та ние.

Някои сираци са приети в Цари град в пре стижни учи-
лища и колежи, други в англий ското учи лище в Хасково, в 
Само ков, Ст. Загора, Плов див и др.

Една част са изпра тени на обуче ние в Англия, Русия и 
други страни, където се сдо би ват със соли дарно за вре мето 
си обра зо ва ние.
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В ново от кри тите висши учебни заве де ния като про фес о-
ри постъп ват доста бъл гари.

Д-р Г. Ата на со вич (1821–1892) – става про фесор по ток-
си ко ло гия в Меди цин ското учи лище в Буку рещ, д-р 
Г. Вълко вич (1832–1892) – пре по да ва тел по хирур гия в мед. 
учи лище в Цари град, д-р П. Про тич (1822–1883) – про фесор 
по пато ло гия – в Меди цин ското учи лище в Буку рещ; Сте-
фан Пана ре тов (1832–1931), Иван Сла вей ков (1853–1901) и 
Кон стан тин Сто и лов (1853–1901) – пре по да ва тели в Робърт 
колеж и др.

С меж ду на ро ден авто ри тет по това време се пол зват         
д-р Петър Берон, д-р Никола Пиколо и др.

До Осво бож де нието на Бъл га рия, въпреки теж ките усло-
вия, са завър шили висше обра зо ва ние около 600 души.

Тези данни също пот вър жда ват жаж дата за обра зо ва ние 
у бъл га рина.
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ÇÀÅÄÍÀÌÀËÊÀÈÍÒÐÈÃÀ

Поради това, че лейди Странг форд била затруд нена да 
пре даде лично нав ся къде помо щите на постра да лото бъл-
гар ско насе ле ние, спо ред писа ното по това време от руския 
корес пон дент Лев Шахов ски във в. „Москов ски ведо мо сти“, 
бр. 290 от 1876 г., тя пре дала на еван гел ския мисио нер Якоб 
Ф. Кларк около 3 000 англий ски оде ала и 1 000 т. лири, и по 
този начин се „насаждало английско влияние и проте
стантскатарелигия“.

Това спо ред някои дори „изо стрило“ отно ше нието между 
лейди Странг форд с Най ден Геров, нещо което се подраз-
бира от едно писмо на руският кон сул в Одрин – К. 
А. Губасов – който пише от Пера на 22 дек. 1876 г. до Най-
ден Геров, че лейди Странг форд, изра зила съжа ле ние, че 
Найден Геров не поже лал да уста нови с нея добри и искре-
ни отно ше ния по време на пре би ва ва нето ѝ  в Пловдив. 
Губа сов ѝ обяс нил, че това е слу чайно недо ра зу ме ние, за 
което Най ден Геров е съвсем неви нен. Не можело да се 
допу сне, че в пове де нието на руския агент можело да има 
нещо умиш лено по отно ше ние на такава почетна бла го де-
телка в полза на наши едно пле мен ници.

Лейди Странг форд скоро щяла да се завърне и Най ден 
Геров без заба вяне да изглади пър вото небла го при ятно 
впе чат ле ние.

(арх. Н. Геров, І, 1911, 784/493-4).
Ст. Дос пев ски – проф. В. Заха риев, изд. БХ, (С. 1971, 

с. 78) Цит. по Вл. Геор гиев, Април ското въста ние и възрож-
ден ците медици, С. 59, С. 1976.

В дъното на тази интрига навярно стои и друг осно вен 
въпрос, по който по това време съще ству ват раз ли чия между 
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руската и англий ската пози ция – отно сно цър ков ната неза-
ви си мост на бъл гар ската цър ква. Докато руската цар ска 
поли тика и ней ния изра зи тел в Цари град – граф Игна тиев 
са бъл гар ската цър ква да не се отделя от гръ цката патриар-
шия, което става при чина и д-р Стоян Чома ков да се дистан-
цира от граф Игна тиев. Той се сбли жава с лорд Странг форд, 
който без ре зер вно под крепя бъл гар ската пози ция за цър-
ковна неза ви си мост.

Може би упре ците за това, че лейди Странг форд е при ела 
за помощ ници-прево дачи уче ни ците на про те стант ския 
мисио нер от Само ков г-н Кларк са про явили рев ност и 
някои бъл гари.

Пър вата труд ност при орга ни зи ране дей ността на бол ни-
ците, е била осигу ря ване на прево дачи между меди ците и 
бол ните. Тя приема 5 моми чета и 3 мом чета, които пред лага 
г-н Кларк като прево дачи.

Лейди Странг форд спо ме нава че „едваслед2месецараз
брах,чемомчетатасапротестанти.Толкозотносноизяв
лениеторазпространяваноотдвезлонамеренилица,чеаз
наемамсамопротестанти,коетодразнешебългарите“.

Кои са тези двама, остава засега тайна.
В нав ече рието на руско-тур ската война, в раз го вор с дас-

ка лите в Стара Загора, лейди Странг форд изказва опа се-
нията си, че за бъл га рите ще бъде много по-лошо ако попад-
нат под Русия, която се стреми да стъпи на Дар да не лите.

Загри же ността на лейди Странг форд е била съвсем 
искрена, като се има пре двид веков ната исто рия на заво ева-
тел ните и „осво бо ди телни“ войни.

Това нейно мне ние обаче се приема от някои наши исто-
рици за фатално и зачер кваха изцяло изклю чи тел ната ѝ 
хума ни тарна дей ност след Април ското въста ние.
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ÏÎÂÅÄÅÍÈÅÍÀÃÐÚÖÊÎÒÎ
ÍÀÑÅËÅÍÈÅÊÚÌÁÚËÃÀÐÈÒÅÑËÅÄ

ÀÏÐÈËÑÊÎÒÎÂÚÑÒÀÍÈÅ

Гръ цкият вест ник „Фар дьо Бос фор“ печати упреци 
срещу д-р Стоян Чома ков и Георги Чалъ ков като под стре ка-
тели на Април ското въста ние (в. Ден, Цари град, ІІ, бр. 20, 
5 май 1876, с. 4, кол. ІІІ.)

Поради изми слени кле вети „министъра на иностран
ните дела Рашид паша повикал Екзарха и му направил
някакви „препоръчвания“ по повод на приключенията в
България“. (в. Източно време, Цари град, ІІ, бр. 49, от 1 май   
1876, с. 4, кол. І.)

Зле по ставя се и плов див ския митро по лит Пана рет, че 
уча ства в рево лю ци о нен коми тет, за което по нареж дане на 
пра ви тел ството е отзо ван в Цари град, заедно със своя про-
тос ин гел. (в. „Източно време“, Цари град, ІІ, бр. 51, 15 май 
1876, с. 4, кол. ІV.)

Спо ред в. „Фар дю Бос фор“ в „заловенияреволюционен
комитет вТ.Пазарджик участваПанаретПловдивски“ 
(в. Ден, Цари град, ІІ, бр. 21, 8 май, 1876, с. 2, кол. ІV.)

Същият вест ник вну шава, че „др Стоян Чомаков и
ГеоргиСтояновичсаоттезиместанавъстанието,имат
голямовлияниеиедостатъчносамодавдигнатръка,зада
усмирятдвижението“.

Това твър де ние се опро вер гава от ред ко ле гията на бъл-
гар ски вест ник „Източно време“.

(Цари град, ІІ, бр. 49, 1 май 1876, с. 41 кол. ІV.)
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Гръ цката патриар шия изпраща про тест до Руската 
патриар шия, във връ зка с отде ля нето на Бъл гар ската 
патриар шия.

Гръ цките лидери не могат да се при ми рят и с това, че 
Тур ското пра ви тел ство прави някои зако но да телни отстъп-
ки към бъл га рите и ги прави равни пред зако ните с тях и 
тур ците. Затова се под стре кава гръ цкото насе ле ние да 
изпраща про те сти до Вели ките сили за „даденинякоипра
вдининабългаритеследвъстанието“. 

(в. Зор ница, Цари град, І, бр. 40, 3 дек. 1876, с. 196).
След Април ското въста ние, гър ците в Плов див нами рат 

сго ден момент да заси лят бор бата си за своите пре дишни 
домо гва ния. Те вло ша ват коренно отно ше нията към бъл га-
рите. Сва лят се бъл гар ските фирми на мага зи ните, пре махва 
се бъл гар ското име на града в глав ното учи лище. Пишат се 
пети ции до Вели ките сили срещу дадени зако нови отстъпки 
на бъл га рите. Започ ват гоне ния и кле ве тени на бъл га рите в 
гръ цките махали. Създа ват интриги и кле ве тене на най-
изтък на тите бъл гар ски духов ници, учи тели и тър говци, 
като Душо х. Деков, д-р Стоян Чома ков, Йоа ким Груев, 
Хри сто Г. Данов, Иван Душ ков и много други.

Още по-лошо става отно ше нието на тур ското насе ле-
ние към бъл га рите. Засил ват се набе зите на чер кези и 
баши бо зуци. Когато водят въста ници и невинни жени и 
старци от Перу щица и други селища към Плов див ските 
затвори, те са прес ре щани от тълпи турци и цигани, които 
не само ги хулили и руга ели, но ги замер вали с камъни и 
други пред мети.

80



ÊÀÊÈÇÐÀÇßÂÀÑÂÎßÒÀ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÁÚËÃÀÐÑÊÈßÒÍÀÐÎÄ

ÊÚÌËÅÉÄÈÑÒÐÀÍÃÔÎÐÄ

Бъл гар ският народ изра зява своята бла го дар ност към 
лейди Странг форд с най-раз лични сред ства. При посре ща-
нето ѝ в села и гра дове се стича цялото насе ле ние, отруп ват 
я с цветя и скромни пода ръци. За нея се пишат и пеят песни. 
Недко Каблеш ков спо ме нава, че когато от Пан агю рище им 
съоб ща ват, че на дру гия ден лейди Странг форд ще посети 
Коприв щица, град ските пър венци под гот вили спе циална 
носилка и група здрави мъже, които решили да пре не сат на 
ръце лейди Странг форд до града.

Народ ния поет Иван Вазов вдъ хно вен от ней ните бла го-
родни дела ѝ посве щава спе циално напи сана за нея поетич-
на творба.

Лейди Странг форд полу чава много пети ции от раз лични 
селища и лич но сти. До нея изпра щат молби бъл га рите от 
затво рите в Адри ано пол и Плов див. Тя не само им отго варя 
пис мено, но ги снаб дява с оде ала и съдей ства за тях ното 
осво бож да ване. Самата тя в отчета си спо ме нава за „Тро га-
тел ната пети ция на затвор ни ците“, в която те пишат:

„Свикналисмеспотначелотодапечелимхлябаси–да
изхранвамесемействатаси.Ниесесрамувамедапротег
немръказамилостиня.Товаехарактернатаособеностна
българскатанация;нокакводасеправи?Нещастиетони
принуждавадасеобърнемкъмВас–исъссълзинаочиВи
умоляваме, в името на човечността, да ни помогнете
кактоВиенамеритезадобре,даоблекчитестраданията
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нивзатвора,аспоменитезаВашетоблагородносърцеи
имещеживеятвечновсърцатани“.

Затвора в Адри ано пол 61 поли ти че ски затвор ника
10.ІІ.1877 г. Под пи сано, Никола Т. Бело веж дов

В своите спо мени Иван Андо нов отбе лязва впе чат ле-
нието си от лейди Странг форд така:
„Тук считам за свой върховен дълг да изкажа своята

благодарносткъмонаявеликаблагодетелка,англичанката
лейдиСтрангфорд,коятонезабравиинасзатворниците
презлютатазима,даниподарипоедноодеалозапокрив
ка“. И по-нататък:
„Етозащо,азотмоеиме,катоизказваммоятаблаго

дарносткъмблагороднаталейди,заявявам,чецелиятбъл
гарскинародтрябвадаизкажевисокосвоятапризнател
ностзавечнивремена!“.

Когато насе ле нието се нау чава, че лейди Странг форд 
напу ска стра ната ни и зами нава за Англия, тя полу чава 
изклю чи телно много бла го дар ствени адреси за ока за ната 
помощ. Бла го дар но стите са за ней ните май чини грижи и 
любовта ѝ към бъл гар ския народ. Бла го дар ност се отправя и 
към бри тан ската нация. „Ниенеможемданамеримподхо
дящидуми,скоитодаизкажемдълбокатасиисърдечна
благодарностнаблагороднатабритансканация,заизра
зенитесимпатиикъмнашатанещастнастрана“.
„Ниесиспомнямеснайдълбокапочит–залегналатака

дълбоко в сърцата ни, за Вашиямногоуважаван съпруг,
незабравимия виконт Странгфорд, чиято благородна
защитананастоящетоибъдещетонанашатастрана,
напълно съответства на Вашите благородни дейния в
ползанабългарите!“.

Осо бено про чув ствени са про щал ните адреси от някои 
селища, като тези от Батак, Пан агю рище, Кли сура, от седем-
те села около Пан агю рище, от Плов див ската епар хия и др. 
Някои от тези адреси са вклю чени в отчет ния доклад на 
лейди Странг форд, за да ста нат достоя ние до англий ската 
обще стве ност.



Ето някои извадки от адреса на 7-те села около 
Панагюрище:
„…След страхотната катастрофа през 1876 г. ние,

лишениотвсичко,потънахмевбедностимизерия.НоВие
дойдохте,дадохтедрехинахилядиотнас,иниспасихте
от зимните студове.Ние бяхме болни;Вие построихте
болницивкоитонеуморнотоусърдиеистараниеналека
рите и сестритеи посещениятана хуманните лекари в
селата,излекувахамногохораимногоспасихаотклещите
насмъртта.Отчаяниетобешезамразилосърцатани;Вие
ги стоплихте с майчината любов. Но това не беше
достатъчно за Вашата филантропия; Вие ни дадохте
мораленкуражинипазихтекатособственидеца.“.

Много поетично и зат ро гващо е заклю че нието на про-
щал ния адрес до лейди Странг форд от името на жите лите 
на Кли сура.
„От днес нататък българските майки ще закърмят

децатасисъссвещенататрадициянаВашетоиме,което
ще се предаде от генерация на генерация.Нещастните
вдовицивечепеятпесни,предлюлкитенадецатаси,във
Ваша чест и слава! Историците са отредили почтено
място наВашето ценно и достойно име в българската
история, където самоняколко страниципредитовабле
стииметонаВашияславени запомнен за вечнивремена
съпруг, Лорд Странгфорд!… Българите не могат да
постъпятиначе!…“

Тук е мястото да спо ме нем, че някои наши исто рици не ѝ 
отре диха „почтеномясто в българскатаистория“. Тази 
книга не се публи кува в мина лото именно по тази при чина.

При ла гам заклю чи тел ните думи на про щал ния адрес на 
пан агюрци:
„Ащо се отнася до Панагюрище бъдете сигурна, че

нашатаблагодарностидълбокапризнателностщебъдат
вечни.НиесемолимГосподдаВиблагословисъсживоти
здраве,задаможетеданипосетитевпощастливиднии
давидитекакБългарияиПанагюрищепрославятщедрост
танаАнглияииметоналейдиСтрангфорд“.
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Про ща лен адрес пре дава и пред се да теля на епар хи ал ния 
съвет на Плов див – епи скоп Гер ва сиус, изпъл ня ващ длъж-
ността на митро по лит.

ДО ДОСТО ПОЧ ТЕН НАТА ВИКОН ТЕСА СТРАНГ ФОРД.

Мадам,
След 6месечно неуморимо усърдие за подпомагане на

страдащитевтозиокръг,утреВиенинапускате.Ниене
можемда се разделимбез да изразимнашатаблагодар
ностидълбокапризнателностзаблагодеяниятаоказани
нанашитесънародници.КогатодойдохтемеждунасВие
небяхтесъвсемнеизвестна.Катосъпруганавеликиячовек
който пръв в западнаЕвропа се нарече българофил, ние
отдавнасенаучихмедаВиуважавамеипочитаме.Като
великутешителнабългаритевтрудниячас,Вашетоиме
оставадвойнопомилозанас.
Виесе завръщатевАнглия,благословенаотвдовиции

сираци – болни и страдащи на които сте помогнали.
Когато пристигнете, бъдете така добра да изразите
нашите чувства на дълбока признателностна великата
Английска нация, коятотакащедро се отзова на вашия
апелотиметонабългарите.Обкръженаотопасности,
степентанакоитониенайдобреможахмедапреценим,
самоотверженосттапоказанаотВас,мадам,иВашите
достойнипомощницинипоставихавголямозадължениеи
Виедългощеживеетевсърцатанавсичкини.

15 април – 1877 г.

В няколко бъл гар ски вест ници се публи кува в края на 
1876 г. след ното съоб ще ние:
„НашиямладпоетИв.Вазов си е удостоилдаполучи

тия дни, за награда на отличната си поетическа дарба
златенмедальон,проведеннемуотпознататаначитате
лите ни благородна англичанка лейди Странгфорд. Тая
образована и благородна българофилка благоволила да
наградинашияпоетзасвоетокъмнеяпоетическопривет
ливотворение,напечатанонаскоровиздаваниявЦариград
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български вестник „Напредък“. Когато един българин
(ИванЕ.Гешов)познайникнамилостиватакъмзлочестия
нинародиблагороднагоспожа,превелипредставилпокло
ненотоней стихотворение,тя се обрадвалаи заведнъж
поръчала да се изработи един медалион с нейния образ
наеднособразанапокойнияѝсъпругСтрангфорд“.

 
Лейди Странг форд е силно впе чат лена от вни ма нието на 

бъл га рите към нея.
„Акоазпишехкнига,можебищяхдаопишанеизмери

мата благодарност на българите към кредиторите на
фонда,коитомеприемахакъдетоидаотидехснайразго
рещен ентусиазъм. Където и да отидехме, въпреки че
често се стараех да не се разчува предварително, за да
предотвратя излишен труд и безпокойствие, хората
изглеждаимаханякакъвинстинкт,че„царина“(царица),
кактоменаричаха,идвашецялотоселосъссигурност,за
дамепосрещне.Отначалотовабешемъчително,защото
трудносепонасяхастенаниятаиплачанавсичкинаоколо;
трудноможехадасеутешаттезихорапритазимизерия
вкоятоживееха.Носледвремесълзитенамаляха,апети
цитесеувеличиха.Итогаваснастъпванетонапролетта
иследвторотоитретотораздаваненадрехи,азбяхприе
манасусмивкиинаникойвселатанебешеотказанапри
вилегиятадаседокоснеилицелунеръкатами–илинай
малкодрехатами.Понякогасестрахувах,чедрехитеми
щесеразкъсатнапарчетаотдърпанекогатобързахмеда
напуснемселото.
В поголемите градове като Карлово, Сопот, Стара

ЗагораиСливен,моетопосещениесепревръщашевтърже
ствозацелияград;тълпихорачакахамирноиспокойнопо
няколкочасанапътя заданипосрещнат.Кметътизли
зашесвойницитестроенизаданиприветстват;следтова
всичкиизтъкнатиивисокопоставенилицанаградапроиз
насяха речи за гостоприемство; учениците пееха песни
съчинени специално за случая. Тези песни, често смного
думи,срефренотмоетоиме,сеповтаряхамногократно,
можебищесепеятвселатадълговремеследкатосюже
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таимсезабрави.Следтоваидвахаделегати,носещипети
цииилиизказващиблагодарности,катовсекижелаешеда
сездрависаидаизкажегостоприемствотоси“.
„Когатоотидохмеждухоратаотначалотебяхатол

коз изумелиот загубатанаимуществото сиимногоот
близкитеси,чебяхадостастъписаниинеспособнидараз
берат,чеедошълчовекдаимпомогне.Всеповечеиповече
пътуващи лица пристигаха за да видятразвалините, да
задават въпроси и да взимат сведения. В Батак имаше
толкозмногопосетители, че хората се ядосваха когато
трябваше да разказват отново за ужасното събитие с
вяла скръб.Следтовате оставахамалко възмутени, че
всичкинесабилиоблечениинахраненивединденикъщите
имнебиливъзстановенивпродължениенаеднаседмица.
Необразованитеселянибяхаедниисъщинавсякъдеиние
едвалиможехмедаочаквамеоттяхблагодарностпреди
даима за каквода саблагодарни–даженеи за утеши
телнидуми.Многоотхоратамислеха,следкатосеразда
дохаизвестенбройдрехи,четещетрябвадазаплатятза
тях по някакъв начин итова беше старателно разпро
страненооттезикоитосеопитвахадаубедятбедните
хора,чечрезносененадрехитекоитоимраздадох,теще
станатпротестанти,независимодалитежелаяттова
илине.Нотеразбраха,ченищоподобнонямадапоследва
исудоволствиеносехахубавитедрехи;живеехавкъщите
построени затяхотЦентралниякомитет,недоверието
сезабравииблагодарносттанахоратанарастваше.Бяха
миподнесенималкибукетиотобикновеницветя,когато
минавахилипъкмисепоставяхапоеднадвеябълкивръце
те; постепенно показваха признателността си.Недове
риетоинеправдивосттасанеизменнитепризнацинаедин
невежи необразован народ.Отначало пътябешемного
стръмен с многобройнитрудности в началото натова
голямодело,когатонеможешедасезадоволиникой.Тол
козмного нещатрябвашеда се преодолеят.Болестите,
уморатаитрудноститекоитобяхаизвънсилитеми,поня
когамедовеждахапочтидоотчаяние.
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Зимата отиваше към края си, слънцето превръщаше
дълбокияснягвпропастиотлепливакал,коетобешепо
лошоотснегаотгледнаточказаудобнатапроходимост,
ноиначе гледкатабешеповесела.По времена великите
постисепоказахакокичетатаимомичетатасепоявиха
съсжълтинарцисизабоденивкоситеси.Сърцатанабед
нитехорасъщосепробуждаха.Течуха,чеазсевръщамв
странатакоятоимбешедалатолкозмного.Отняколко
малкиселадойдохаподваматримадуши,коитомолехада
мевидят.Темидонесохагрубиписма,написаниилинадра
сканивърхуграпавахартия,честомногозамърсенаичесто
подписанисотпечатъциотпръститеимпотопенивмас
тило, (тези които не можеха да пишат); всички тези
писмабяханаписани с еднии същипростидуми: –„Вие
саматадойдохтемеждунас;Виенидадохтемного;Вие
ни утешихтеи спряхтесълзитени;ниеВиобичамеи се
молимзавас“.Едригрубиселянипритискахаръкатамидо
челатасикатомеблагославяха.Когатосеразделяхмедоб
риятвладикамиказа:„КолкомногонаправиАнглиязанас!
Тянидадеоблекло,хранаикъщииздраве;нотянаправи
нещоповече;тядаденахоратаниедноновочувство–те
сенаучихадабъдатблагодарни!“

Напу скайки нашата страна след 6-месечна изклю чи телно 
напрег ната хуманна дей ност, лейди Странг форд отново 
про явява сво ето бла го род ство и любов като публи кува едно 
открито про щално писмо към бъл га рите.

Ето какво четем в това нейно зна ме на телно писмо:

„Любезниприятелибългари,
НемогадасеотделяотВас,бездакажанавсичкиВи

Сбогом!АзбихжелаладакажавсичкотованавсичкиВи
личноидасеразговорясвсекигоотВас.Азжелаехдапосе
тявсякоселовотечествотоВиидахваназаръкавсяка
вдовицаивсякосираче,нострогосттанаклиматаираз
клатенотомивечездравемезаставятданапусна,коетои
правя съвсем против волята си, без да посетя малкото
онезиместа,коитомисаощенепознати.Наймногосъжа
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лявам,чесъмпринуденадатръгнабездапосетяСливен,
Казанлък,ТърновоиЛовеч.
АкоВийдължитемногонаанглийскиянарод, нанего

вотосъчувствие,нанеговатащедростинанеговотобога
тоблагодеяние,тоазмудължаединдвоендълготпризна
телност: първо, за всичкатапомощ, коятодаде наВас,
моитеприятели,ивторо–затова,чемеоставиазсама
дадонесатаяпомощ.Вийзнаете,чеакомога,тъйдасе
изразя, всеки грош, койтопохарчих заВас, преминапрез
сърцетоми.Аз съмВи обичала отшестнадесет години
насам,залюбовтанамъжами,иединствениятсветъллъч
намоявдовскиживотебилоделото,коетоазбидохпови
канадаизвършапомеждуВи.
Азсъмуверена,чечетириматаангличани,моитеизряд

ни доктори, които принесоха своите услуги безплатно
помеждуВи,ишесттеангличанки,коитогледахаболните,
всякога с благодарност ще си спомнят месеците, през
коитоитеработихапомеждуВас.
АзВиблагодаряотдълбочинатанасърцетосизадоб

рината,щопоказахтекъммене;затруда,щосторихтеда
мепосрещнете,изагорещосърдечнияприем,щоминапра
вихте в Пловдив, Карлово, Сопот, Панагюрище и други
места.Хубавитеподаръци,щомипринесохте,щебъдат
приятни спомени, коитощеми говорят за„признателна
България“икогатосиотидадалечоттук.
Аз се надея, чещемога да дойдапак приВас в някое

поблагоприятно време. Дано Бог в своята безкрайна
милостилюбящадобротабодърствувавърхуВас,благо
словиВи иВи ръководи. Товаще бъдемоятапостоянна
молитва,когатосезавърнавАнглия!
Пловдив    ВиконтесаСтрангфорд
4/16априлий1877г.“
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В едно писмо на епи скоп Гер ва сий до ико ном поп Сава – 
архие рей ски намест ник в Т. Пазар джик, се спо ме нава:
„ИзпращамВишестнадесет екземпляраотпоздрави

телнотописмона гжалейдиСтрангфорд,откоитода
изпратитепоеднонапоглавнитесела,гдетогиепосеща
валаидавалапомощ“.

Плов див, 29 април, 1877.
Навярно по подо бен начин са раз пра тени екзем пляри и в 

други селища.
Пис мото на лейди Странг форд е било публи ку вано и в 

бъл гар ските вест ници.

ЧАСТ ОТ НАПИ САНИ СТИ ХО ТВО РЕ НИЯ 
В ЧЕСТ НА ЛЕЙДИ СТРАНГ ФОРД

При пър вото при сти гане на лейди Странг форд в Пловдив, 
Иван Вазов пише текст за песен, а музи ката ком по зира А. 
Буку ре щлиев. Песента се изпъл нява от голям хор.

Дне ска ние рано ста на хме
още спеше целий свят;
Рози с Лили ние наб рахме
за да сто рим вам букет – 

Всите ний сме сиро мах кини
Ваши верни ратай кини,
но все цяло с дух и тяло
любим вас гра финьо ний – 

При пев: Любим вас гра финьо ний
любим вас, любим вас – 
любим вас гра финьо ний.

* * *
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ДО НАШАТА БЛА ГО ДЕ ТЕЛКА
– Иван Вазов –

Ти днес си стъ пила
Във пре дела наш,
И нашата сила, 
Жал, нужди, теглило 
Лесно ще узнайш.
Ще видиш, че струва
О, Леди Странг форд,
Днес да се милува,
И с помощ дарува
Бъл гар ский народ.

В тежки часове нес годни
За народа ни зло чест,
Пълна с чув ства бла го родни 
Идеш ни на помощ днес.

Идеш да дадеш утеха 
На раз би тите сърца,
На тез, що са голи – дреха, 
Хлеб – на гла дните деца.

С милост нежна в сър цето, 
С дума блага на уста,
Бал сам лееш вре дом, 
Дето се намира жалостта.

Чест на тебе, Леди славна! 
Милоз лива кат жена,
Ти по доблест нямаш равна, 
По сър дечна доб рина!

Да, че всичко ти оттласна: 
Блясък, мир, живот такъв,
И дойде в страна нещастна,
Пълна с плач и дим и с кръв!

И на тоя що се вайка, 
Ти утеха все избра,
На сира че тата – майка, 
На вдо ви ците – сестра.

На Странг форда наш делото 
Ти пре гърна с любов,
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Ти при тече ни се в злото, 
Чу печал ния ни зов.

И като почете строго 
Паметта на твой съпруг,
Ти обикна йощ по-много 
Тези, що любил он тук.

Леди! Той беше наш бра ни тел, 
Стълб на нашите пра вдини;
Ти си ангел уте ши тел
В най-зло че стите ни дни!

Гостенко! Бъди честита! 
В теб сьор маха този път
Има помощ и защита 
Ти доказа на светът,

Че във тоя век ужас ний, 
Век на корест, злоба, срам,
Чув ства светли чув ства ясни
Греят йоще сам и там.

Че ак’ някой сълзи рони, 
Има и кой да ги суши,
Че ак’ има зли демони, 
Има и ангел ски души.

След вай подвига си крас ний! 
Ах, раз ли вай милостта!
И на хиляди нещастни,
Ти услаж дай горестта!

Сички, що от мраз тре пе рят, 
Що гла ду ват, що тър пят,
Направи ти да наме рят 
В тебе майка тоя път!

И във всички хижи скромни, 
И под секий беден свод,
Да се слави, да се помни 
Вечно името: Странг форд!

Дра гево     И. В.
19 октом ври, 1876 г.

Тек ста на сти хо тво ре нието е пре ве ден на англий ски от 
Ив. Евста тиев Гешов.
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Текст на песента в Стара Загора при посре ща нето на 
лейди Странг форд:

(текст: П. Р. Сла вей ков)

Възда вай наш народ
при стой ната хвала
на ледини дела.
„Добре дошла“.

С песни утешни
Гостенка честита
Днес да посрещ нем
Леди пле ме нита.

Из Англия в поход,
На доблестна война.
Поте глила сама,
Леди Странг форд

В мирни успехи
Рицар нов чуде сен.
Носи утехи
милост, дар небе сен.

В воен ний са въз ход
С оръ жие – доб рина
Вели ката жена
леди Странг форд

Свърши поб еди;
Зав ладя пре столи,
Род наш изведе
Из нужди и неволи.
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На изпра щане от Плов див се изпъл нява песен със след-
ния текст:

Тръ гва! Ето я излезва!
О, каква за нас беда!
Ах, за нас веч залязва
Нашта свет лата звезда
Сбо гом, Леди, Наша майка,
Цял народ за теб се вайка,
Цял народ зове те с глас:
Урра! в добър час.
Не заб ра вяй, Леди, нас!
Урра! в добър час,
В добър, добър – добър, майко, час.
Тамо дет ути ваш, Леди,
Много здраве си носи.
Туй що видя ти в беседи
И пред други раз гласи.
О, бъди ни покро ви тел.
Леди, ангел уте ши тел.
Цял народ зове те, и др.
Не заб ра вяй майко наша,
тука дето си била,
гор чи вата наша чаша.
Наште нужди и тегла,
О, бъди ни покро ви тел, и др.

Това са събития ста нали преди повече от век, но обър нем 
ли се назад във вре мето, осъ зна ваме с болка колко много 
дъл жим на тези заб ра вени от хората герои.

Днес, остава да се запи таме – вяр вали ли са в онова време 
нещаст ните бъл гари в думите изпи сани в бла го дар стве ните 
адреси към лейди Странг форд, вяр вали ли са в тек сто вете 
на песните изпети в нейна чест.

За съжа ле ние – много скоро са заб ра вени. Но най-страш-
ното е, че те бяха отхвър лени от нашата чер вена исто рия.

93



ÈÍÒÅÐÅÑÚÒÍÀËÅÉÄÈÑÒÐÀÍÃÔÎÐÄ
ÊÚÌÁÚËÃÀÐÈßÑËÅÄ

ÇÀÌÈÍÀÂÀÍÅÒÎÑÈÇÀÀÍÃËÈß

Зами на вайки си за Англия, лейди Странг форд, въпреки 
мно гото си обще ствени анга жи менти, не пре става да следи 
събит ията в Бъл га рия и да се среща с бъл гари. Тя нау чава от 
тях как се раз вива Бъл га рия, като съще вре менно им помага 
при нужда със съвети и мате ри ални сред ства.

Под по мага издръж ката и обуче нието на бъл гар чета в 
Англия. Едни от тях са бра тята Вълко и Пано Шопови.

От едно писмо на епи скоп Гер ва сий се подраз бира, че тя 
е изпъл нила мол бата на жите лите от Пан агю рище, да им 
изпрати сред ства за постройка на ново учи лище. Митро по-
лията обаче отчита, че момента не е под хо дящ за стро и тел-
ството, тъй като вече се оча ква нача лото на Руско-тур ската 
война.

Пловдив,1877,иуний20.

СиновнотониВашеот14ийтекущагописмополучихме
и отсъдържанието с удоволствиеразумяхмерадостта,
коятовипричинилоизвестието,чеНейноБлагородиеЛеди
Странгфордщеизпълнидаденотосивамобещание.Също
сезарадвахмеинийкатовидяхмеданипишете,честесе
постараливечедасъберетеучениците,данаредитеучи
телииданастоитедапочнатвечедецатадасеучат.
Паритезанаправатанаучилищевградецави,кактои

за поддържанието на учител са изпратени вечетук, но
такаобстоятелстватанесадотолковаблагоприятнии
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сестрахувамеданебидапостраданещоновосъгражда
нотовиучилище,несмеемдавипозволимдапочнетедаго
правите.СъветувамеВиобачеучителътИскродасислед
ва,кактоепочналдасъбирадецатавнякоезгодноздание
идагиучи.Изаплататамул[ири]т[урски]40щедасе
плати.СъвременнотрябвадасъобщитеинагнаИванчя
заизвършенотоВи.

КатоВиполителствувамепрочееотечески,остаями
ОтСв.Митрополия

†ЛевкийскийГервасий

Какво става по-късно с тези сред ства, не е известно.
В ста тия от мина лото се изве стява, че учи ли щето в Пан-

агю рище носи ней ното име, но сега такова не съще ствува.
Лейди Странг форд посе щава Бъл га рия след Осво бож де-

нието – през 1884 г. За ней ното посре щане съоб щава плов-
див ският вест ник „Марица“ от 19 юни 1884 г. вест ник 
„Южна Бъл га рия“ отбе лязва след ното: „Известяватни,че
лейдиСтрангфорд, коятоотняколкодни е в градани и
коятострадалаоточебол, сегабиладобреищялада се
радвадавидисвоитемногобройниприятелибългари“.

Ней ната цел на това посе ще ние било, да види какъв е 
резул тата от ней ната дей ност след 5 години. Спо ред мест-
ната преса, тя била много изне на дана от постиг на тия напре-
дък. Вест ник „Народ ний глас“ – от 14 юли 1884 г. отбе лязва 
след ното: „Както се научаваме, тя е останала крайно
доволнаотсвоетопребиваванетук.Тяеконстатирала,че
българите са направили значителни успехи в изтеклите
петгодиниинавсички,коитосаходилидаяпосетят,е
говорила, че признава нуждата на съединението на
ИзточнаРумелияиКняжествоБългариякатонеобходимо
условие, за да се укрепи независимостта на българския
народ и да му се даде възможност за успешно
развитие…“.

В онзи момент оцен ката която дава лейди Странг форд е 
много полезна за бъл гар ското насе ле ние, което радува за 
съе ди не нието между Кня же ство Бъл га рия и Източна Руме-
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лия, и което се осъ ще ствява през след ва щата година. Оцен-
ките на лейди Странг форд показ ват, че въпреки и далеч, 
следи поло же нието на бъл га рите и извърш ва щите се про-
цеси в стра ната.

Тя посе щава и други селища и нав ся къде ѝ се оказва 
голямо вни ма ние и топло посре щане, спом няйки си за ней-
ното висо ко ху манно дело. Като знак на бла го дар ност – при 
посе ще нието ѝ в Перу щица, където оби ко лила цялото село 
и оста нала доволна, те ѝ под на сят бла го дар ствен адрес. 
Текстът е публи ку ван от плов див ския вест ник „Марица“ на 
3 юли 1884 г.

„ДостоуважаемаяиблагодетелнаяниЛедиСтрангфорд,

КметствотонаселоПерущицаидевиметонацялото
населениедаизкаженеизменнитечувстванависокаблаго
дарносткоятохраникъмВас.Вашетодохожданеипресе
дяваневселотони,Вашитепожертвованияиблагодеяния,
коитонаправихтенанаселениетонивонезивременакога
тобедствувашеда загине,никоганее забравилоиникой
българиннямадазабрави,чекогатобешеизложеннанай
безмилостно изтребление, бехте и Вий една от онези
английски, коитоиздигнахте гласът си, за да призовете
състраданиетонаобразованнийсветкъмнеговотонеща
стие.Великите услуги, големитепожертвования, които
стенаправиливонезвременанацялбългарскинарод,аосо
бенонанашетонаселение,правятиметоВисвятозанего,
итощегопоменувавинагимеждуименатананайвели
китесиблагодетели.Населениетониднесспристигането
висесчитазанайчеститозагдетосеудостоидаВивиди
ощеведнажкатовиждаснеизказанощастие,чепродъл
жавадасерадванаВашетонеоценимосъчувствиеинепо
колебимо вярва, че при всичките Ви огромни грижи на
Високотовиположение,Вийнещепрестанетедахраните
найживинтересизапонататъшнитемусъдбини.Трог
натиотчувствананайвисокапризнателност,нийотпра
вямекъмпровидениетонайгорещитемолитствования,за
да съхранявадрагийВиживот за чести слава.Катосе
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осмеляваме даВи поднесем предВас своите найгорещи
благопожелания,молимВи,многоуважаемаяиблагодетел
ная госпожо да приемете настоящийт адрес, който да
служикато залог за дълбокотони към вас уважение, за
Вашитенеоценими услугии като съчувствиенаВашите
благородниидеи.

Перущица,30юни1884г.,
КметДинчоМинчовичленове:

ДимитърЛачковиГеоргиИванов“

В своите спо мени за лейди Странг форд П. М. Матеев 
пише след ното: „Имахчесттадасезапознаястазнаша
благодетелкавЦариградпрез1883г.Срадоствдушата
си–миказатяприсбогуването – пише той – следянапре
дъкананародави,виждамкаксеизпълняватпредвижда
ниятанапокойниямисъпруг,икакнародътвидоказва,че
ебилдостоензанеговотовнимание.Радвамсеиблагодаря
богу,чедоживяхдаизпълнязаветаму,доколкотопозволиха
силитеми.Виестенадобърпът,постоянствувайте…“

Изпъл нена с изклю чи телна любов към бъл гар ския народ, 
на който тя оказа огромна морална и мате ри ална помощ, но 
и до края на живота си тя се инте ре су ваше от съд бата и 
прос пе ри тета му.

По този начин тя остана вярна на паметта на съпруга си 
лорд Странг форд и на своите сим па тии към бъл га рите.
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ÏÎÑËÅÑËÎÂ

За Април ското въста ние са публи ку вани много оценки. 
Писали са исто рици от раз лични вре мена и раз лични про-
фе си онални гле дни точки. Въста нието е оце ня вано от наши 
и чужди автори, от съвре мен ници и хора от по-нови 
вре мена.

Ето защо, не бих се наел да комен ти рам Април ското 
въста ние като рево лю ци онно съби тие, него вите добри и 
слаби страни като орга ни за ция.

По-скоро желая да взема като апо теоз на тази страшна и 
кър вава епо пея в исто рията на бъл гар ския народ, в която 
той показва своя без при ме рен дух.

Геро ич ните дела на перу щинци са наси тени с такъв дра-
ма тизъм и вели чие, които човеш ката исто рия не поз нава.

Когато затво рим очи и се пре не сем мислено в онзи час в 
обса де ната цър ква, няма как да не се стъ пи саме пред вели-
ка ните на човеш кия дух. Каква омраза към врага, какво 
огромно и непо ко ле бимо чув ство на достойн ство, каква 
душе вна сила трябва да носиш, за да убиеш най-свид ното 
което имаш в живота си! Да при чи ниш смъртта на децата 
си, на люби мата и сам да отне меш живота си, за да оста неш 
сво бо ден, неза ви сим от никой и с не обру гана чест!

Спас Гинов убил пет от шестте си деца – Георги, Димитър, 
Иван, Йор дан, Галина. Шестото Ран гел бил скрит от окол-
ните и оста нал жив. После убил жена си Гюрга, най-хуба-
вата жена на Перу щица, сестра си Люляна Попова и дъщеря 
ѝ Ягода, сестра си Нико лина и се сам оу бил.

Кочо Честе мен ски убил жена си Райна и род нин ското 
момиче Вар вара, което тръг нало с него от Плов див, и се 
сам оу бил.

От соб ствено оръ жие по своя воля заги нали 32 души.
В своята ода „Кочо“ Иван Вазов постига с най-голяма 

худо же ствена сила геро изма на въста ни ците в Перу щица, 
тях ната нрав ствена сила и чув ството им за нацио нално 
достойн ство. За геро изма на Перу щица Вазов намира най-
силни епи тети и срав не ния от све тов ната исто рия:

„Ти с твойта смърт страшна и храбри моми,
Кар та ген над мина и Спарта засрами!“
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