
РАЗМИСЛИ ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ЗА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 

И ПЕРУЩИЦА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НЕПУБЛИКУВАНИ 

СВЕДЕНИЯ ОТ ФОНДА НА ИМ-ПЕРУЩИЦА 

 

Марио Шуптов 

 

 

Резюме: В статията се анализират две сведения на оцелели след Априлското 

въстание перущенци, които дават основание да се прецизират някои становища за 

известните събития от пролетта на 1876 г. Представените кратки мемоари внасят 

нюанс към момент отпреди началото на въоръжената борба и от последвалия 

безпрецедентен подвиг на защитниците на каменната църква „Свети Архангел 

Михаил“. Двамата най-изявени герои на Перущенското въстание са на тайно 

посещение на свещено от хилядолетия място, на което вторият човек в 

комитетската организация и неин касиер Спас Гинов, пред лицето на очаквания ужас, 

окончателно се обрича в присъствието на духовния си учител Петър Бонев. На първи 

май оцелелите революционери, затворени в храма на саможертвата в религиозен 

екстаз на истински християнски воини, намират път към избавление и единение с 

божественото чрез самопринасяне в жертва. Те предпочитат да умрат от ръката 

на ближния, отколкото да предадат душите си на друговерците. 
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Осъществената и най-изявена българска революция от април 1876 г., довела до 

мечтаното Освобождение от столетния османски враг, винаги ще остане неизчерпаем 

източник на национална гордост. Обръщайки поглед назад към миналото, ние днес с 

трепет продължаваме да разсъждаваме, обсъждаме и се вълнуваме от делото на вечно 

живите ни герои, които склопиха очи, за да отворят очите на България (ХРИСТОВ 

2021, 158) както се изказа един именит професор от трибуната на 44-тото Народното 

събрание по повод 2 юни 2017 г. Затова и всеки опит да се осветлят събитията от 

пролетта на 1876 г. е принос към реконструирането не само на цялостната историческа 

картина, а важен фрагмент в националната ни памет. 

Целта на настоящaтa статия е да осветли два неизвестни досега спомена на 

перущенските априлци, отнасящи се към мемоарната книжнина. Макар обикновено 



този тип сведения да се класифицират като „второстепенни“ извори, в конкретния 

случай те са уникални и изискват специално внимание. По същество те внасят 

определен нюанс или споменават конкретен момент от събитията, но, за разлика от 

„основните“ извори1, са със значително по-малък обем (от една до няколко ръкописни 

страници) и с различна, най-често критикувана, обективност. Тъкмо с такива сведения, 

обаче, са работели в най-добрия случай повечето изследователи на Априлското 

въстание, включително Иван Кепов и Константин Гълъбов при съставянето на 

монографиите си. Кепов и Гълъбов са имали шанса на живо да се срещнат и запишат 

информация от някои оцелели въстаници, доживели 30-те години на XX век и дори и 

след това, за което свидетелстват оригиналните фотографии, съхранявани във 

фондовете на ИМ-Перущица. 

 

* * * 

 

Първото сведение е ръкопис от две страници, с инвентарен №387. Текстът е 

написан на 18 юни 1964 г. от тогавашния уредник Еньо Стоянов. В краткото съобщение 

се казва, че по повод „мъртвия“ празник на Перущица на 9 май 1962 г. Мария Бонева-

Стефанова разказала пред учениците (пионерите) на гара Кричим следната история, 

чута от майка ѝ Ванка, съпругата на Петър Бонев: 

„Било преди обявяването на въстанието в Перущица. Носели се вече много слухове 

за Средна гора. Населението с нетърпение очаква завръщането на делегата от 

Оборище – Васил Соколски. Комитетът също го очакват с нетърпение. Петър Бонев и 

Спас Гинов излизат на коне в стара Пастуша, място днес към днешния Винпром. 

Надвечер на хоризонта се очертават съвсем ясно огнени отблясъци – кърваво червени 

на догарящите села в Средна гора. Двамата спират конете си и се заглеждат в 

далечината. Гинов, опиянен от бъдещата победа, се обръща към учителя си:  

– Учителю, виждаш ли какво вършат нашите славни юнаци? Как горят 

турските села? Целият набран яд сега ще се излее! 

– Не, Спасе! 

                                                           
1  Под „основни“ извори визирам тези, които следват едно логично построено 

повествование със задоволителен обем, които дават предпочитаната информация, използвана 

при съставянето на по-късните монографии за Перущенското въстание. Това са спомените на 

Спас Гълъбов и Георги Натев, чиито разкази са с висока степен на достоверност. Независимо, 

че двамата автори са непосредствени свидетели на събитията, преди да напишат мемоарите си 

са отчели и други, изказани от свои съселяни, гледни точки, които залагат в творбите им. 



Спас трепва и вцепенен гледа учителя си. 

– Това са пожари над българските села. Пак ще се задави от кърви майката 

земя. Ние знаем, че ще изгорим в борбата, но за нас ще заговорят други – те ще 

донесат свободата ни. 

Една сълза се отрони от очите на Спас и бавно се заспуща надолу, сякаш 

догаряше мъката му.“ 

На пръв поглед казаното от оцелялата дъщеря на Петър Бонев, доживяла дълбока 

старост2, изглежда противоречиво или дори може да се определи като художествена 

измислица. Вероятно това е и причината информацията в сведението да е останала 

неизвестна и некоментирана повече от половин век. Въпреки това този спомен 

заслужава внимание и би следвало да се приеме за истинен, но наред с това е 

необходимо да се направи опит за по-доброто му интепретиране. 

Независимо, че в началото е посочено „преди обявяването на въстанието“, то за 

поколението на оцелелите след погрома това не е датата 23-ти април, когато пристига 

„кървавата прокламация“, а 27-ми, когато започва въоръжената борба.3 Именно тази 

паметна дата е избрана за името на перущенския комитет „27-ми Априлий“, създаден 

да увековечи паметта на героите.  

Датата не може и да е преди 25-ти, защото тогава, както е известно4, Петър Бонев 

изживява своето душевно страдание при обхода на околността южно от Перущица 

около манастира „Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“. Тогава той на 

връщане към селото под един орех до манастирската чешма плаче и се прощава със 

земния свят. Двамата му спътници Гого Лачков и Иван Анчов го гледат смирено и не 

смеят да го придумат да върви. Дали разбират вътрешната му борба не се знае, но едно 

е сигурно – те благоговеят пред него. След като избърсва сълзите си, Петър Бонев 

                                                           
2 Дъщерята на ръководителя на въстанието Мария Бонева-Стефанова е родена през 1867 

г. и доживява до заветните 100 години. Умира на 18.01.1967 г. 
3 В обръщението към читателите в книгата си Георги Натев говори за шестдневната борба 

на Перущица и е очевидно, че има предвид шестте дена от 27 април до 2 май. (НАТЕВ 2011, 9). 
4 Случката с душевната борба на Петър Бонев съобщава Георги Натев (НАТЕВ 2011, 33). 

Неговият разказ е поместен и в книгата на Иван Кепов, който не се съмнява в достоверността 

му (КЕПОВ 1998, 135-136). И за двамата автори това се случва на 25-ти, независимо, че между 

тях има разминаване от 1 ден по повод последния ден на въстанието, който според Натев 

неправилно е определен на 2-ри, а според Кепов – 1 май. По повод този плач Симеон Янев ще 

обобщи, че това е „прелюдия към най-високия връх в българската мартирология“ (ЯНЕВ 2018, 

60), макар че приетата от него дата е 24-ти. Тук приемам за по-достоверна датата 25-ти.  

Историята с плача на баща ѝ Мария Бонева добре знае, но тя очевидно не акцентира 

върху този момент пред учениците. За нея е от особено значение да сподели, че и другият 

голям герой Спас Гинов изживява тази мъка. 



поглежда на изток, прекръства се и вече ободрен и засмян е готов емоционално да 

поеме по пътя на своето мъченичество. 

Затова в горепосоченото сведение ние го виждаме твърд, хладнокръвен и спокоен, 

той не плаче заедно със Спас, защото вече, по думите на Иван Кепов, се е обрекъл 

(КЕПОВ 1998, 136). Тогава датата на случката не може да бъде друга освен 26 април 

(понеделник), последният ден преди обкръжаването на Перущица, когато пътищата 

наоколо са все още пусти от опасно приближаващия башибозук. През този слънчев и 

ясен ден, когато приключва подготовката по отбраната на селото и когато Петър Бонев 

е трябвало да бъде плътно и неотлъчно сред бунтовниците (поне така го представя 

официалната версия5), е загадъчно защо той, заедно с втория човек в комитетската 

йерархия Спас Гинов, който също е така необходим в този решителен момент, жертват 

ценни часове да предприемат пътуване до мястото, означено като „Стара Пастуша“. 

Нещата стават още по-потайни, като се има предвид, че точно там (и досега в района на 

Винпрома) се намира една от най-интересните и внушителните могили в Тракия, 

наречена Духова (Могила на Духа), за която към конкретния момент Петър Бонев със 

сигурност знае, че е подхранвала фантазиите на иманяри и консули още от 50-те години 

на XIX век.6 

Около днешна Перущица и до сега (а тогава вероятно и още по-величествени), 

личат множество старини от времето на неолита до късното средновековие и е съвсем 

логично тези археологически свидетелства да правят дълбоко впечатление и да 

вълнуват още в ранна детска възраст ученолюбивата натура на Петър Бонев. А около 

Перущица, и особено в района на Стара Пастуша, по думите на Консантин Гълъбов, 

„копка да копнеш, на нещо старо ще се натъкнеш“ (ГЪЛЪБОВ 2021, 16). Без съмнение 

историята на далечното минало е вдъхновявала и окрилявала ръководителя на 

въстанието. Вероятно той се е чувствал в някаква степен задължен да защитава тази 

древна земя, принадлежала на далечните му деди – траките, от омразния чуждоземен и 

друговерен враг. 

                                                           
5 В книгата на Иван Кепов за този ден (26-ти) е казано: „Комитетът, начело с Бонев, 

обикалял от табия на табия и от окоп на окоп, преглеждал оръжието и давал своите 

последни упътвания, съвети, нареждания.“ (КЕПОВ 1998, 145). В тази обстановка решението 

на ръководителят на въстанието да отдели ценно време в трескавите последни часове, за да 

осъществи посещение до свещеното място заедно с другаря си, не може да е друго освен 

съзнателен избор. 
6 Духова могила е разкопавана преди въстанието поне 3 пъти през 1851 г., 1861 г. и 1868 

г. (ВЕНЕДИКОВ 1960, 69). И както земята се е отваряла и постепенно разкривала пазените 

тайни, така и съзнанието на перущенци започнало да се вълнува от древната история, а това 

подхранвало едно по-особено местно самочувствие. 



Духова могила за Петър Бонев е място, изпълнено с магнетизъм. Двамата герои не 

са на обикновена обиколка за наблюдение на север към запаленото Средногорие, 

защото други две, разположени до Перущица, могили (Банова и Разсечена) дават далеч 

по-добра възможност за това, а са на съзнателно посещение на свещено от хилядолетия 

място. Там Бонев води своя най-предан последовател, на когото да предаде последния 

урок – този за обричането пред лицето на очаквания ужас. Спас Гинов е човекът, на 

когото Бонев залага най-много, и който при евентуалната негова гибел да продължи 

захванатото дело в единствената правилна посока. 

Затова посещението на Духова могила на 26-ти април 1876 г. е моментът на 

пречупването и емоционалното съзряване (в рамките на минути/часове) на Спас в 

навечерието на предстоящите драматични събития. За Спас Гинов Бонев винаги ще е 

„учителят“, но смисълът на това обръщение не трябва да се разбира буквално, а по-

скоро е свидетелство за дълбокото му уважение, граничещо, може би, с преклонение 

като към духовен водач. 

 

* * * 

 

Второто сведение е на Атанас Кофчев Гинчев, който е сред последните 

защитници в църквата „Свети Архангел Михаил“. Тогава той е на 13 години. Оцелява 

след въстанието и доживява до дълбока старост. Неговите спомени са записани от 

Георги Апостолов Андреев и впоследствие напечатани от същия на една машинописна 

страница през месец април 1958 г., която предоставя на музея в Перущица. Сведението 

е обозначено с инвентарен №385. Заслужава внимание откъс от този текст, който внася 

нюанс на случилото се в църквата „Свети Архангел Михаил“ в последния ден на 

въстанието (1 май). 

„За Спас Иванов Гинов и Кочо Честименски – прибрали се последни в черквата, 

когато турците подпалват вратите с газ и почва да гори черквата отвътре. Спас 

Гинов се обърнал към баща си с думите: „Тате, как искаш да умреш?“ Баща му 

отговорил: „Синко, остави ме да си умра от Бога!“ Спас му отвърнал: „Тате, ти ще 

видиш свободата! Обърнал се към жена си: „Невесто, какво желаеш – роб или гроб?“ 

Жена му отвърнала: „Гроб!“ Той я убива. След нея убива и петте от шестте си деца. 

Обръща се към Кочо и му казва: „Аз свърших моята работа!“ Като верующ вдига 

глава към нарисувания Бог на свода и казва: „Толкова можах да дам за свободата, 

толкова дадох!“ След което обръща пищова към себе си и се самоубива.“ 



Преди да се случи масовата саможертва въстаниците с последни сили успешно, но 

за кратко, успяват да отблъскнат напиращия враг от двора на последното си убежище. 

Това действие изглежда по-скоро координирано, отколкото случайно, и може би е 

пряко следствие от команда на някого от ръководителите. След този окончателен отпор 

всички защитници се прибират в църквата. Вероятно Спас и Кочо са покривали 

отстъпващите си другари и затова те са последни. 

Църквата устоява на масирания артилерийски обстрел. Съществува известна 

заблуда относно нейния срутен двускатен покрив, за който е изказано мнение, че е 

разрушен вследствие на бомбардирането.7 Но във сведението се посочва, че Спас Гинов 

поглежда към свода, което изключва възможността от срутване към конкретния 

момент. Автори като Спас Гълъбов и Иван Кепов при описанието на храма използват 

думата „кубе“, но наличие на истинско кубе не е регистрано в оригналния му план. 

Следователно под кубе трябва да се разбира сводът на централния кораб на 

трикорабната псевдобазилика, отстоящ по-високо от другите два. На този свод е 

изобразен „Бог Саваот“8 (Бог Вседържател/ Бог на воинствата/ Бог Отец), и именно 

това е „нарисувания Бог“ към който поглежда Спас Гинов в последния си житейски 

миг. От психологическа гледна точка масовото самоубийство на перущенци се 

представя като техен съзнателен безалтернативен акт, така както повеляват заветните 

думи на революцията „Свобода или смърт“. Сведението обаче характеризира Спас 

Гинов не толкова като блестящ революционер, а като човек „верующ“, защото той се 

обръща и търси директна връзка с Бога в качеството си на християнски воин. Неговият 

религиозен екстаз в тази свръхчовешка трагедия е повече от заразителен. Пръв Спас 

Гинов поема пътя на себеотрицанието и саможертвата. Саможертва до край! Път към 

избавление, постигнато чрез единение с божественото чрез самопринасяне в жертва – 

                                                           
7  Например Христо Гандев в книгата си за Априлското въстание пише: „Черковната 

сграда започнала да се събаря върху главите на селяните, които се укривали в нея.“ (ГАНДЕВ 

1976, 151). В същата книга е поместена по-късна фотография на храма след Освобождението, с 

обяснението, че това е „разрушеният от турската артилерия купол на църквата в Перущица“. 

Всъщност най-точен е Спас Гълъбов, който в спомените си дава най-изчерпателната 

информация относно съдбата на църквата след въстанието. По неговите думи проведените 

мероприятия по събарянето на храма от турците, когато те необезпокоявани вилняли в 

опустошената и обезлюдена Перущица до настъпването на амнистията (цели 2 месеца), са 

главните причини покрива на църквата да падне. Конкретно това е разрушаването на четирите 

стълба, даващи опора на покрива, който поддава под тежестта на падналия сняг през зимата на 

1876-1877 г. (ГЪЛЪБОВ 1976, 174). 
8 Едно от изтреляните глюллета прониква през прозореца на олтара и скъсва синджира на 

големия полилей, който се спускал от пояса на „Бог Саваот“, изобразен върху свода на 

средното кубе. (КЕПОВ 1998, 186). 



достоен пример за Кочо Честименски и другите мъченици, предпочели да загинат от 

ръката на ближния, отколкото да предадат душите си на друговерците. Затова подвигът 

на тези предани на Христа люде заслужава да повдигне въпроса за тяхната заслужена, 

макар и закъсняла канонизация. 
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Църквата „Свети Архангел Михаил“ (напречен разрез) по арх. Пею Бербенлиев 

(БЕРБЕНЛИЕВ, ПАРТЪЧЕВ 2015, 74) 

 

Фотография на църквата „Свети Архангел Михаил“ и описанието към нея, поместени в 

книгата на Христо Гандев (ГАНДЕВ 1976, ПРИЛ.) 

 

 



CONTEMPLATION ABOUT NEW ASPECTS OF THE APRIL 

UPRISING AND PERUSHTITSA BASED ON UNPUBLISHED 

INFORMATION OF HISTORICAL MUSEUM OF PERUSHTITSA 

 

Mario Shuptov 

 

 

Summary: The article analyzes two memoirs of citizens of Perushtitsa who survived the 

April Uprising, which gives the basis for clarifying some opinions about the well-known 

events of the spring of 1876. The short memoirs presented bring nuance to a moment before 

the start of the armed struggle and the subsequent unprecedented feat of the defenders of the 

stone church "Saint Michael the Archangel". The two most prominent heroes of the Uprising 

in Perushtitsa are on a secret visit to a place sacred for millenia, where the second person in 

the committee organization and its cashier Spas Ginov, in the face of the expected horror, 

finally vows in the presence of his spiritual teacher Petar Bonev. On the first of May, the 

surviving revolutionaries, imprisoned in the temple of self-sacrifice, in religious ecstasy of 

true warriors for Christianity, find a way to deliverance, achieved through unity with the 

divine, through self-sacrifice. They would rather die by the hand of their neighbour than 

surrender their souls to the people of different faith. 

 

Keywords: Petar Bonev, Spas Ginov, Duhova mound, Saint Archangel Michael church, 

martyrdom, canonization 
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