
 



 

 

Предварителният доклад на мистър Скайлер  

за мюсюлманските жестокости 

 

Това е предварителният доклад на мистър Скайлер, американския генерален 

консул, до негово превъзходителство Хорас Мейнард, американския пълномощен 

министър в Константинопол. По време на неговата поява мистър Скайлер все още 

беше в опустошения район, като извършваше своето разследване. 

 

Филипополис, 10 август 1876 година 

 

Сър, във връзка със зверствата и кланетата, извършени от турците в България, 

имам честта да ви информирам, че посетих градовете Адрианопол, Филипополис, 

Татар-Пазарджик и селата Стенимако, Кеди-Кени, Кричим, Перущица, Радулово, 

Батак, Калагари, Панагюрище (Отлук-кьой), Копривщица (Аврат-Алан) и 

Клисура (Персиден или Дервент) в областите на Филипополис и Пазарджик. 

 От онова, което лично видях, и от моите разследвания и получената 

информация, установих следните факти. 

 По време на миналата зима и пролет, агенти на българския комитет в 

Букурещ извършиха агитация в България за въстание срещу турското 

правителство, като получиха значително и съществено насърчение всред по-

младата част от населението.  Поради предателство на заговора въстанието 

избухна предварително на 1 и 2 май в селата Клисура, Копривщица, Панагюрище, 

Ново село, Белово и вероятно едно или две други.  Съществуваше голямо 

безпокойство, и дори паника, в Татар-Пазарджик и Филипополис; бяха изпратени 

много телеграми на Портата с искане за изпращане на редовни войски, който след 

известно закъснение бяха отказани.  Бейовете на Филипополис и Адрианопол 

практически взеха властта в ръцете си и въоръжиха мюсюлманското градско и 

селско население, като бяха изпратени оръжия от Адрианопол и Константинопол.  

Тези въоръжени мюсюлмани, наречени нередовни войски или башибозуци, бяха 

тогава заедно с малкото количество налични редовни войски, изпратени във 

военна акция срещу българските селища, с цел да се потуши въстанието и да се 

обезоръжи християнското население.   Но използваните черкези в онзи момент  
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бяха неколцина.  Те живеят на изток от Адрианопол.  Това беше масово надигане 

на мюсюлманските селища срещу християнските съседи. 
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Въстаналите селища оказаха малка или никаква съпротива.   В много случай 

те предадоха своите оръжия при първо поискване.  Почти всички селища, които 

бяха атакувани от башибозуците бяха изгорени и разграбени, както и онези, които 

бяха изоставени от ужасените жители.  Жителите на някои селища бяха заклани 

след проявления на най-кръвожадна жестокост, както и изнасилвания не само на 

жени и момичета, но дори и на лица от другия пол.  Тези престъпления бяха 

извършени както от редовните войски, така и от башибозуците.  

Броят на селищата, които бяха изгорени като цяло или отчасти в областите 

на Филипополис, Ропчуй и Татар-Пазарджик е най-малко шейсет и пет, от които 

имената са както следва: 
 

ОБЛАСТ НА ФИЛИПОПОЛИС 

Имена на 

селищата 

Къщи Църкви Училища 

Синджерли 200 1 1 

Старо Ново село 300 1 1 

Елешница 90 1 1 

Кръстово 100 1 1 

Узун-герен 70 - - 

Ерели 

 

200 1 1 

Сари-Гюл 45 - - 

Айваджик 50 - - 

Паштуша 20 1 - 

Здребчка 90 1 1 

Язи-Корла 140 1 1 

Козарско 110 1 1 

Царасово - - - 

Перущица 400 2 2 

Узуджак-Киреш - - - 

Лешка - - - 

Саваджа - - - 

Стубвица - - - 

Рега - - - 

Юнджулар - - - 

Кавак-тире - - - 

Нарис-Кени - - - 

 



ОБЛАСТ НА РОПЧУЙ 

 

Бойково 60 1 1 

Дудово 20 изгорени къщи  

Ситово Разграбено, но не изгорено  

 

 

 

ОБЛАСТ НА ТАТАР ПАЗАРДЖИК 

Клисура  700 1 2 

Копривщица Разграбена, не изгорена  

Батак 900 1 3 

Виетрона 600 1 1 

Стрелча 440 1 1 

Попинци - 1 1 

Радулово 160 1 1 

Кара-мусаб - 1 1 

Славовица - 1 1 

Аканджиево - 1 1 

Чанакчиево - 1 1 

Доганово - - - 
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ОБЛАСТ НА ТАТАР ПАЗАРДЖИК-продължение 

Имена на селища Къщи Църкви Училища 

Елшица - 1 1 

Калагари 160 1 1 

Джумая - 1 1 

Кенели - - - 

Галака - - - 

Дере-орман - - - 

Сирт-орман - 1 1 

Тцкира - - - 

Ново село - 1 1 

Бега 60 1 1 

Олджулан - 1 1 

Елидере - 1 1 

Еши-Кашли 80 - - 

Лиамово - - - 

Шиакларе - 1 1 

Кулата - 1 1 

Казапли - - - 

Церово 150 1 1 

Хаджили - - - 

Динката - 1 1 

Каресли - - - 

Злакатчен - 1 1 

Шуково - 1 1 

Калойерово - 1 1 

Лисичево - 1 1 

Мечка - 1 1 

Петрич - - - 

Лешница - - - 

Панагюрище 

(Отлук-кьой) 

3000 2 3 
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Този списък вероятно не е напълно точен, тъй като много градове имат както 

турски, така и български имена, като така могат да бъдат посочени няколко пъти. 

Някои селища също така вероятно са пропуснати.  Поради липсата на статистика 

не е възможно точно да се установи колко е населението на всяко отделно селище 

и в много случаи не успях да науча броя на къщите.  Като цяло, доколкото 

патриарх или баща на семейство е жив, неговите оженени синове живеят заедно с 

него, така че често пъти съществуват семейства от 15, 20 и дори 30 човека.  Така 

населението на всяко селище  вероятно е по-голямо отколкото същия брой на 

къщи в други държави.  В по-големите къщи по-ниските етажи са направени от 

камък, покривите са покрити с керемиди, улиците са павирани и като цяло 

съществува удобство, спокойствие и благоденствие.  Особено внимание беше 

оказано от страна на войниците на църквите и училищата, които в някои случаи 

бяха разрушени с петрол и барут.  Олтарите бяха преобърнати, нарисуваните 

рисунки по стените бяха надраскани и избодени, а светите места бяха осквернени. 

 Освен селищата бяха изгорени четири манастира – Свети Тодор до 

Перущица, Панагия и Безсребреница до Кричим, и Свети Николай до 

Калойерово. 

 Турците твърдят, че много от селищата са били запалени от самите 

въстаници, за да накарат българските жители да се присъединят към тях.  Не 

можах да установя, че така стояха нещата в повече от два или три случая, а в тези 

два или или случая доказателствата са много слаби. В Белово въстаниците 

подпалиха гарата, в която се бяха укрили няколко заптиета. 

 Много е трудно да се установи точния брой на българите, които бяха убити 

по време на продължилите няколко дни безредици, но съм склонен да посоча 

цифрата от 15 000 като най-малката възможна за назованите от мен области. 
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 Начинът, по който войсковите части свършиха своята работа, ще бъде 

видян от подробностите и данните, предоставени и събрани на място от лица, 

избягали от клането. 

 ПЕРУЩИЦА, град с 400 къщи, и между 3 000 и 4 000 жители, не взе активно 

участие във въстанието.   След като бяха обезпокоени от поведението на турците в 

съседните селища, жителите изпратиха делегация до Азис паша, мютешариф на 

Филипополис, с молба за редовни войски, който да ги защитят.  Той отговори, че  

не може да изпрати войски и че те трябва сами да се защитават.  Когато 

башибозуците се появиха пред града, жителите му следователно отказаха да се 

предадат, укрепиха се в една църка, накрая отстъпиха в друга църква и се 

съпротивляваха в продължение на пет дни, докато видяха редовните войски под 

командването на Рашид паша, когато останалите се предадоха.  Много от 

жителите избягаха в началото на схватката; но много и бяха разстреляни. 

Църквата беше бомбардирана и около 1 000 души бяха убити – мнозина от тях 

бяха деца и жени.  Градът беше ограбен и изцяло изгорен;  като сега няма и една 

оцеляла къща.  Много жени бяха изнасилени.  Подът на църквата, църковният 

двор и много градини бяха след това разкопани в търсене на заровени съкровища.  

Башибозуците бяха командвани от Ахмед ага от Тамриш, който впоследствие 

беше награден със сребърен медал. 

 КЛИСУРА беше почти два пъти по-голяма от Перущица и 

пропорционално по-богата, тъй като много от жителите бяха заети в 

производството на розово масло, както и много бяха пътуващи из страната 

търговци.  Въстанието тук започна на 2-ри май, но едва на 12-ти май 

башибозуците под командването на Тосун бей от Карлово атакуваха селището.  

Бяха произведени само няколко изстрела, след което селяните се предадоха и 

побягнаха към Копривщица и към планината.  Повече от 250 българи бяха убити, 

главно жени и деца.  Турците твърдят, че четиринадесет мюсюлмани (отчасти 

цигани) бяха убити преди и по време на бягството.  Веднага щом башибозуците 

влязоха в града, те го плячкосаха и изгориха. Всред многото плячкосани и 

отнесени от турците неща, могат да се отбележат 450 медни казана, използвани за 

направата на розово масло.  Впоследствие други разбойници отнесоха всичко, 

което беше останало, дори пироните от портите, и керемидите от покривите. 
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Църквата беше осквернена, ограбена и взривена.  Тосун бей за тези си свои 

действия беше награден с ордена меджидие. 

 КОПРИВЩИЦА (Аврат-Алан) въпреки че беше едно от първите селища, 

които въстанаха, беше едно от последните, което беше атакувано.   Предупредено 

от съдбата на Клисура и Панагюрище, първенците сами арестуваха водачите на 

въстанието и изпратиха съобщение до Филипополис да им изпратят редовни 

войски.  Въпреки това подчинилите се бяха уволнени, като един от тях, 

свещеникът Дончо, беше разстрелян,  градът беше няколко пъти разграбен, много 

от жените бяха изнасилени, като повече от тридесет човека бяха убити.  Градът не 

беше изгорен, а всеобщо клане беше предотвратено чрез предоставяне на големи 

парични подаръци на турските командири.  Бяха отправени три изстрела към 

църквата, но те причиниха малки вреди.  Жителите на селището признават, че са 

убили десет турци и четиридесет цигани, като последните са били заподозрени с 

това, че са искали да ограбят и плячкосат града.  Турците твърдят, че техните 

загуби възлизат на седемдесет и един човека. 

 ПАНАГЮРИЩЕ (Отлук-кьой) беше атакувано от военни части, състоящи се 

от редовни войски и башибозуци на 11 май. Очевидно не беше отправено 

съобщение към жителите да се предадат.  Много от тях избягаха, но около 3 000 

бяха изклани, като повечето от тях бяха жени и деца. От тях 400 бяха от 

Панагюрище, а останалите от съседните селища,  
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чиито жители бяха потърсили убежище в града.  Четиристотин сгради, 

включително пазарът и най-големите и най-хубави къщи бяха изгорени.  Също 

така и двете църкви бяха напълно разрушени, като почти бяха изравнени със 

земята.  В една от тях старец беше изнасилен на олтара, а след това беше изгорен 

жив.  Две от училищата бяха изгорени, третото – което изглеждаше като частна 

къща – оцеля.  От множеството изказвания, които чух едва ли има жена в града, 

която да не е била изнасилена или с която да не са се отнесли жестоко.  

Разбойниците са нападали осемгодишни деца и осемдесетгодишни старици, като 

не са жалели нито възрастта, нито пола.  Изваждали са очите на старци, отрязвали 

са им крайниците, като след това са ги оставяли да умрат, освен ако някой по-

милостив човек не им е нанасял последния удар.  Бременни жени бяха 

изкормвани, а неродени деца бяха носени триумфално на върховете на щиковете 

и ятаганите, докато малки деца бяха карани да носят отрязаните глави на свои 

другарчета.  Тази сцена на насилие, похот и убийства продължи три дни до 

момента, в който оцелелите бяха накарани да погребат телата на мъртвите.  

Извършителите на тези жестокости бяха основно редовни войски, командвани от 

Хафез паша.  Турците твърдят и селяните признават смъртта на четиринадесет 

мюсюлмани, двама от които бяха жени, които мюсюлмани бяха убити, след като 

носеха оръжие в ръцете си по време на схватка и след отказ да се предадат на 

въстаниците. 

 Докато плячкосването и грабежът владееха в Копривщица, а похотта – в 

Панагюрище, в Батак турците изглеждаше, че нямаха по-силна страст от жаждата 

за кръв.  Това селище се предаде без да произведе и един изстрел, след като му бе 

обещано да бъде пощадено, на башибозуците под командването на Ахмед ага от 

Барутина, главата на селската полиция.  Въпреки своето обещание, и след като 

малкото по количество оръжие беше предадено, Ахмет ага нареди разрушаването 

на селището, както и без каквато и да е дискриминация  клане на всички жители, 

като около сто млади девойки бяха запазени, за да удовлетворят похотта на 

завоевателя, след което също трябваше да бъдат убити.   Видях техните кости, 

заедно с месото, което все още висеше по тях, в една яма на хълма, където кучета 

го глождеха.  Сега няма и една оцеляла къща  всред тази прекрасна долина.  

Дъскорезниците – градът притежава голяма търговия с дървен материал – които 

бяха подредени една до друга по протежение бързата малка река, всички бяха 

изгорени, като от 8 000 жители се смята, че са оцелели не повече от 2 000.  Над 5 



000 жители, голяма част от тях жени и деца, са загинали тук, като техните кости се 

белеят над руините или техните гниещи тела инфектират въздуха.  Изгледът на 

Батак е достатъчен да потвърди всичко, което беше казано относно действията на 

турците по потушаване на българското въстание.  И все пак аз го видях три месеца 

след клането.  Навсякъде се виждаха човешки кости, черепи, ребра и дори цели 

скелети, глави на млади момичета, все още украсени с плитки дълга коса, кости на 

деца, все още неразложени трупове, облечени в дрехи. Имаше къща, чийто под 

беше побелял от  праха и овъглените кости на тридесет души, които бяха живи 

изгорени.  Това беше мястото, където селският първенец Трендафил беше набучен 

на кол и след това беше опечен на мястото, където беше после погребан.  Имаше 

мръсна яма, изпълнена с разлагащи се тела, а също и воденична вада, изпълнена с 

подпухнали трупове.  Тук  беше и  училищна сграда, където 200 потърсили 

укритие жени и деца бяха изгорени живи. Видях и  църквата и църковния двор, 

където повече от хиляда полуразложени трупа образуваха купчина  с височина от 

няколко фута, като ръце, крака, бедра и глави се показваха измежду камъните, 

напразно хвърлени там,  за да ги прикрият извършеното, като зловонието 

отравяше целия въздух. 

 След моето посещение по нареждане на мюдюршарифа каймаканинът на 

Татар-Пазарджик беше изпратен в Батак, заедно с вар, която да ускори 

разлагането на труповете и да предотврати епидемия.  

 Ахмед-ага, който командваше клането  беше награден и повишен в ранг 

юзбаши. 

 Тези жестокости не бяха нужни за потушаването на въстанието, 
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тъй като то беше  най-меко казано един незначителен бунт, като селищата се 

предадоха при първо поискване.  Тези жестокости не могат да бъдат оправдани и 

от състоянието на паника, която заглъхна преди изпращането и настъплението на 

редовните войски. Въпреки това беше направен опит – и не само от турците – да 

бъдат оправдани, омаловажени и смекчени на основанието на предходни 

жестокости, които, както се твърди, бяха извършени от българите.  Внимателно 

разследвах тази точка и не мога да открия, че българите са извършили 

изстъпления, ужаси или жестокости, или каквито и да е действия, които 

заслужават такива имена.  Напразно се опитвах да получа от турските официални 

служители списък с такива ужаси, но не чух друго, но само неясни твърдения.  

Киани паша ми каза, че въстаниците са убили жената и дъщерята на мюдюра на 

Копривщица, но този мюдюр беше отскоро там, като беше оставил своята жена в 

Ески саара, където тя все още живее, като се оказа, че той няма дъщеря.  Също 

така ми беше казано за убийство на жената на мюдюра в Панагюрище, но в онзи 

момент селището нямаше мюдюр.  Изпратиха ме да потърся информация от 

Хафиз Нури ефенди, един от турците първенци на Филипополис.  Той много 

внимателно се изказа и посочи броя на убитите мюсюлмани (включително 

циганите) на 155, от които дванадесет са жени и деца – като под деца се разбират 

всички лица под двадесет годишна възраст.  Успях да установя смъртта само на две 

от тези жени – в Панагюрище – които със сигурност не бяха умишлено убити.  

Турска жена или дете не бяха убити хладнокръвно.   Мюсюлманска жена не беше 

изнасилена.  Мюсюлманин не беше подложен на мъчения.  Никое изцяло турско 

селище не беше атакувано или изгорено.   Мюсюлманска къща не беше ограбена.  

Джамия не беше осквернена или разрушена.  Докладът на специалния турски 

комисар Едиб ефенди съдържа твърдения по този въпрос, както и по  всички 

останали, които фактически са напълно необосновани,  като целият доклад може 

да бъде характеризиран като плетеница от лъжи. 

 Аз съм, сър,  

  Искрено ваш 

Юджин Скайлер 


