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Млади приятели, 

    Бих искала да поздравя всички Вас, които участвахте и бяхте наградени в 
Шестия национален исторически конкурс. 

Това издание е особено важно както за Вас победителите, така и за нас ор-
ганизаторите, тъй като с него отбелязваме един своеобразен юбилей - 10 години 
от връчването на първите награди в конкурса.

През годините този проект на фондация “Ценности“ не само натрупа опит, 
но и спечели своята постоянна аудитория, провокирайки над 1300 средношколци 
към собствени исторически изследвания, които обогатиха семейната и локална 
история. 

 Вие не само преминахте по следите на различни истории. Това, което преот-
крихте, не са просто истории за събития и личности или публични места на па-
метта въобще. Вие разказахте истории за това, защо и как тези хора, събития 
или паметни места през годините са били обект на почит, отрицание или забра-
ва.

Проучването на миналото е не само вълнуващо предизвикателство, а преди 
всичко отговорност. То изисква търпение, упорство и съпричастност – качест-
ва, които сте придобили в своята изследователска работа и от които се нуждае 
нашето общество.

Спомняйки си за миналото ние съхраняваме за бъдещите поколения онова, 
което искаме да знаят за нас, за да могат да разберат по-добре себе си.

Антонина Стоянова
     Председател на фондация “Ценности“
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Първа награда
Автор: Емел Бекирова

2 СОУ Проф. Никола Маринов, Търговище
Научен ръководител: Маруся Максимова

Забравеният „устрем“ (войнишкият паметник в 
Търговище)

Българското общество след Първата световна война се намира в дълбока со-
циално-икономическа и политическа криза, задълбочена от краха на национални-
те идеали. Ньойският мирен договор, подписан на 27-ми ноември 1919 г.,  оказва 
влияние върху цялостното развитие на България в периода между двете световни 
войни. Той се отразява неблагоприятно върху стопанския напредък, политическия 
и културен живот. За дълги години България остава в международна изолация, без 
възможности да решава своите големи проблеми. Договорът слага край на надеж-
дите на българския народ за национално обединение. 1

В първите години след войната се появяват нови тенденции в политиката, ко-
ито чертаят насоките за бъдещето развитие на държавата. Авторитарните и тота-
литарни тенденции взаимно се конкурират, но са единни в критиката си спрямо 
парламентарната демокрация в България. Острите социални противоречия и гибел-
ните резултати от политиката на Фердинанд и управляващите партии въвличат в 
активен политически живот огромни слоеве от българското общество. Ново явле-
ние е появата на младежки, женски, професионални, военни, спортни дружества и 
организации.2

Военните клаузи на договора се отразяват болезнено върху българското офи-
церство. България се лишава от правото на редовна наборна армия; тя може да има 
само малобройна наемна войска, която заедно с полицията и граничната охрана не 
може да надхвърля 33 хил. души. Въведени са строги ограничения върху въоръ-
жаването на армията. След войната хиляди офицери са съкратени и броят на бъл-
гарската армия е почти символичен.3 Бившите военни стават активни участници в 
обществено-политическия живот. Създава се Военният съюз (есента на 1918 г.), ак-
тивизира дейността си Дружеството на запасните офицери (създадено през 1912 г.) 
и Дружеството на запасните подофицери.4 Те създават общограждански комитети 
за организиране на протести срещу съкращаването на българската армия и активно 
се включват в политическите борби.5

През 20-те се изостря националното чувство у българите и те организират реди-
ца патриотични прояви. Сред тях може да се отбележи строителството на войнишки 
паметници из всички краища на България. Те отразяват все още силната скръб на 
живите войници и офицери към загиналите другари, към мъката на техните вдо-
вици и сирачета. С малки изключения загиналите са погребвани по бойните поля. 
Близките на героите имат потребност от паметници в родните места, за да могат в 
деня на смъртта и по Задушница сираците, вдовиците, майките и бащите, другаритe 
да запалят свещица, да сложат цвете и да се докоснат до душите на загиналите. В 
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същото време изграждането на паметници отразява идеята за повдигане на нацио-
налното самочувствие на българите след двете национални катастрофи. Целта на 
всеки паметник трябва да бъде сплотяването на обществото около националните 
ценности. 

През 20-те и 30-те години на ХХ век са изградени около 2300 военни паметници 
по места с имената на всички загинали от съответното селище.6 По-малките военни 
паметници не са строени от държавата, а от потомци на бойците, участвали във 
войните. Почти на всеки паметник има надпис от кого е изграден. Построяването на 
значимите военни паметници е станало по инициатива на местни граждански коми-
тети и с активното съдействие на Министерството на войната. Паметта за мъртвите, 
за техните гробове и паметниците на загиналите се превръща в държавна грижа. 
Създава се Отделение “Военни музеи, паметници и гробове“ към Министерство на 
войната,  което оценява представените проекти за общоградски паметник.7

В Търговищко войнишките паметници са около 116.8 Сред тях се откроява 
Войнишкият паметник в Търговище, на чиято история е посветена настоящата 
разработка.

 ИДЕЯТА ЗА ПАМЕТНИКА
На 3-ти януари 1926 г.  по инициатива на Никола Сапунджиев в кафенето на 

Бакъджиоловата бакалница, което същевременно е и канцелария на Запасното по-
дофицерско дружество „Съгласие“, се събират членовете на организацията – Димо 
Чернев, Вълко Иванов, Христо Павлов, Ангел Хадживасилев (Ангелсон) и други. 
Никола Сапунджиев предлага на бившите ветерани Дружеството да поеме инициа-
тивата за изграждането на паметник на убитите във войните, независимо от тяхната 
националност или вероизповедание.9 Той ръководи всички инициативи, свързани 
със събирането на средствата, покани към видни български скулптори да станат 
автори на паметника, води преговори с общинските власти и др.10 Събирането на 
средства се оказва труден и продължителен процес, който продължава тринадесет 
години. Разгласата за паметника бързо се разпространява сред жителите на околия-
та чрез листовки, лични срещи на инициаторите, местните вестници, чрез писма до 
видни търговищенци, които живеят в други градове на България или в чужбина.11 
Събирането на средства  чрез вечеринки, футболни срещи, даренията от Българска 
земеделска и кооперативна банка, жителите на града, раздаването на значки и др., 
най-вече съдействието от страна на Министерството на вътрешните работи дава 
резултат въпреки трудностите на общото годишно събрание от 29-ти януари 1934 
г. Запасното подофицерско дружество „Съгласие“ взема окончателно решение, че е 
време да се помисли за конструкцията и разположението на паметника.12 Но през 
следващите години събирането на средства продължава. В инициативата се включ-
ват и местните турци.

 
МЯСТОТО НА ПАМЕТНИКА

 Инициаторите за изграждането на паметника отначало искат той да бъде на ви-
соко – на Белия баир или към Боровата гора.13 Проблемът къде да се издигне памет-
никът доста дълго време чака, за да бъде решен. От момента, в който дружеството 
решава, че средствата са достатъчни, за да се започне строителството му, ръково-
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дителите много пъти обикалят всички места, които според тях, могат да им бъдат 
посочени като подходящи за тази цел. Първите проекти относно местоположението 
на паметника са представени и пред Художествения съвет от Отделението за военни 
музеи, паметници и гробове при Щаба на Армията, който изказва мнението си – за 
подобен стожер на паметта мястото трябва да бъде на площада. 14 

ПРОЕКТИТЕ
След като търговищенци събират по-голямата част от необходимите средства, 

а мястото за паметника е вече определено, на дневен ред идва въпросът как трябва 
да изглежда паметникът, какво да изобразява, как да е структуриран и др. За ця-
лостното оформление на паметника търговищенци се ръководят от Правилника за 
конкурси по технически работи, публикуван в Държавен вестник през 1928 г.15 След 
множество срещи и разговори с различни български скулптори, след разглеждането 
на редица варианти, свързани с външния вид на паметника, решението на Художес-
твения съвет налага провеждането на нов конкурс.16

КОНКУРСЪТ
През януари 1936 г. са избрани нови управители на комитета.17 През лятото на 

1937 той изработва „Конкурсна програма за изработване на проект за паметник на 
падналите за свободата и обединението на българското племе-герои от гр. Търговище 
и околията“.18 Избраното жури оценява представените проекти. През 1938 г. Художес-
твеният съвет разглежда единствения постъпил до този момент проект с названието 
„Устрем“ на младия скулптор Любомир Далчев.18 Съветът одобрява стореното от тър-
говищенци, както и работата на скулптора (макар и с някои забележки).20

АВТОРЪТ
“Векът на Далчев“ нарича един изследовател развитието на българската скулп-

тура през ХХ век.21 Любомир Далчев завършва живопис в Художествената академия 
в София през 1926 г., където е ученик на търговищенеца проф. Никола Маринов.  

През 30-те години на ХХ век Далчев се насочва към монументализацията на скулп-
турната форма. Негово дело са и изобразяването на правосъдието в праисторическо 
време, Соломоновия съд, съда на хан Крум и правосъдието в съвременна България. 
След тези релефи, датиращи от  30-те години той се заема и увенчава с творението 
си и фасадата на съдебната палата в Русе.22

ПАМЕТНИКЪТ „УСТРЕМ»
На централния площад в Търговище е разчистено специално място за издига-

нето на паметника. Две стъпала водят към широка площадка, върху която е изграден 
постамент от бетон и варовикови плочи. Постаментът има формата на трапец, раз-
ширен в горната си част, което създава илюзията за движение напред. Може да се 
предположи, че височината му е била около три метра. Върху фронталната му част 
е поставен надписът: „Вечна слава на падналите за родината“. Далчев подробно 
изобразява снаряжението на българския войник от този период. Погледнати отстра-
ни, фигурите са наклонени напред под много стеснен ъгъл (под 450) Общото впечат-
ление е за триъгълна композиция, която няма стабилна основа, почти не се допира 
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до постамента и всеки момент ще се откъсне от него. Погледната фронтално, ком-
позицията отразява отново устрема на българския воин. Илюзията за движението 
на цялата композиция, динамиката, всички детайли, които въвеждат наблюдателя в 
друг свят. Светът на устрема по време на война.

ОТКРИВАНЕТО
Ето и най-вълнуващият момент – откриването. 

Но не само паметният момент има важно значение. 
Цялата подготовка – вълнението, радостта – целият 
град е преобразен.23 Бавното настъпване на великия 
момент и бързото му преминаване. Зарята, речите, 
песните, освещаването на паметника и за миг той 
оживява – окичен с множество венци. Следва пре-
минаването на всички войници, организации и уче-
ници в тържествен марш. Присъстващите дружно 
изпълняват „Химна на царя“, „О, Добруджански 
край“, „Покойници“, „Мила Родино“. 24  Спомените, 
които той оставя в търговищенци и дошлите специ-
ално за случая гости, са безценни. 

УНИЩОЖЕНИЯТ УСТРЕМ
В продължение на години се строи паметникът, увековечаващ делото на търго-

вищките воини. През следващото десетилетие той краси града  и е център на най-
значимите народни тържества, митинги, чествания на различни годишнини. И един 
ден всичко се променя. Моментът на промяна и причините за нея са обхванати в от-
делна част. Съдбата на паметникът след 9-ти септември 1944г. е не толкова светла. 
Не минава много време от смяната на властта и се появява решение за събарянето 
на вечния стожер на паметта. Процесите в национален мащаб не отминават и Тър-
говище. През 1950 г. е взето решение паметникът да бъде съборен. 25 Унищожава-
нето на културни паметници, обявени за „фашистки“ е част от политиката на БКП 
в областта на културата.26 В резултат от комунистическото управление и на града, 
и на държавата, в резултат от постоянството в исканията на комунистите от града, 
паметникът е съборен. Паметникът дълги години е захвърлен в края на града до 
барутните погреби.

Не са ясни обстоятелствата и мотивите, които отново променят съдбата на па-
метника. Заговорва се отново за паметника – за неговата реставрация. Заработва се 
по тази идея. Сключен е нов договор с Любомир Далчев.27 Но отново надвисва сянка 
над съдбата на паметника и реставрацията бива спряна или забавена. И след изтича-
нето на сроковете паметникът не е в парка. Дори не е ясно дали изобщо е започната 
работа по изпълнение на договора. Едва през 1966 г. отново се повдига въпросът за 
започнатото дело. През 1966 г. е сключен нов договор между Далчев и ГОНС, който 
съдържа почти дословно преписани задълженията и на двете страни според договора 
от от 1961 г. 28 Няма документи в архива, нито сведения в местната преса кога е открит 
отново паметникът. По спомени на съвременниците годината е 1967 г.29
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СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ
Днес паметникът не е място за поклонение, а за забрава. Огромни борове, 

смърчове и ели го обграждат отвсякъде, оставяйки тесен изглед към главния път. И 
никой не го забелязва, забързан напред. „Един път в годината го чистят“ – отбелязва 
Веселка Петрова, но не може да се сети за кой празник точно.30 Бивши ветерани от 
Втората световна война го посещават на 9-ти май. Само веднъж там е организирано 
общоградско тържество по повод обявяване на незавимостта на България.31 И пос-
ле отново го забравят.

ЗА ПАМЕТНИКА И ПАМЕТТА  ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целта на всеки паметник е да напомня за един отминал момент, за устрема и 

резултата. Но как може да се скрие паметник зад храстите, подминаван от гражда-
ните, пуст по националните празници и с незнайна история?

Нима бе издигнат, за да „се крие“? Не, неговата задача бе друга, той трябваше 
да е символ на величие и гордост, а всъщност по-скоро изразява срам. Като човек, 
несмеещ да се покаже пред останалите, без чест и достойнство. Като ученик, седнал 
на последния чин, криещ се зад другите. Никой не го забелязва и така с месеци, с 
години, той бива подминаван. 

Паметник, който е събрал в себе си толкова много емоции и  надежди стои като 
отречен в една градинка. С последни сили се опитва да напомни на гражданите, че 
е там, че го има, ала все повече се отчайва. Как да надвие в тази неравна борба.. С 
кого по напред да се бори – дали с храстите и дърветата, или с хората. Толкова много 
истории е слушал в миналото, толкова сълзи са го галили, толкова любов и радост 
е внасял в сърцата човешки. А днес няма кой да го слуша, да го види. Всички го 
забравят. Малко са онези, които го почитат. 

Може би някой ще си помисли „щом има все още кой да го почита значи все 
още е жива искрата на красивото в душата на народа“, но за съжаление не е така. 
Тези, които се сещат за паметника са ветерани, които едва се придвижват вече,  но те 
са живели в едно друго време, с едни други идеали. Те знаят какво е обич към роди-
на, знаят колко е ценен животът,  знаят каква е била съдбата на онези, в чиято чест е 
издигнат. Но колко са те? С всяка изминала година венците намаляват, намаляват, а  
на следващия национален празник, паметникът ще търси прошка от онези, за които 
трябваше да напомня, защото той не изпълнява своя дълг – не успява да предаде ис-
торията им и делото им. Година след година, паметникът е все по-самотен. Предал 
се в лапите на времето, приема своята участ. 

Красиво звучат историите от миналото, мило е да слушаш за патриотичността, 
борбения дух и устрема, но може би е непосилна за днешните младежи задачата да 
зачитат и уважават този труд. Защото нито един тийнейджър не се интересува какво 
е станало, че този паметник е там, нито един не се сеща в най-светлите дни да го 
навести, а да не говорим за минутата мълчание. От алчност човекът забравя не само 
скулптури като този паметник, но заедно с тях губи и нещо много по-значимо – сбо-
гува се с парченце от историята си и казва „довиждане“ на човешкото и красивото.

Не веднъж историята доказва, че пътят до върха е труден, бавен и с хиляди пре-
пятствия, но обратният – от върха до дъното е само на крачка разстояние.  Години 
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наред предците се борят за определена цел – търпят унижения, мъка, преминават 
през множество трудности с едничка идея. В даден момент успяват – постигат това, 
за което дедите на съвременника са мечтали. Най-после те са щастливи, защото 
блажения миг е настъпил и те са го дочакали, не са загубили вяра, не са се предали. 
Така се заражда идеята да увековечат този ден, да го направят специален и да знаят 
за него и предците им. С нови усилия след нови дълги години се появява паметник 
– тачен от гражданите, той става част от живота им. Споделя радостите и мъките 
им, така с дни и с години... Докато не дойде обратния момент – без капчица пот по 
челото и мъка паметникът бива премахнат от съзнанието на общността. Сякаш вече 
не е там, не е достоен за усмивка или сълза – той бива забравен. 

Срам за всеки подминаващ го човек е, че не тачи делото на предците си. Позор 
за младежите, че не знаят нищичко за миналото си. Той – паметникът е там както 
вчера, така и днес, ала преди оглавяваше началните страници на всички вестници, 
сега няма място за него в съзнанието на местните граждани. Издигнат, за да уве-
ковечи паметта за едно свято дело, самият той остана забравен.  Дните се нижат и 
само слънцето го навестява, за да отброи още един ден, в който забравата расте. За 
жалост това не  са пресилени редове, за да накарат някого да се сети за нещо, това е 
една история за паметник, който от години е невидим за очите на минувачите. Това 
е съдбата на Войнишкия паметник в град Търговище.

Когато паметникът престане да бъде стожер на паметта, значи нещо в душите на 
хората е умряло. Загинало е човешкото. Забравена е историята. Загубен е народът.
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Втора награда
Автор: Кристиян Траев

НГХНИ „Константин Преславски“, Варна 
Научен ръководител: Марийка Георгиева

Стара Варна-автентичност и блясък в цветовете на 
Индржих Кноб

Живеем забързано, устремено наня-
къде. Следваме мечти, амбиции, пориви. 
Самонадеяни сме! Не усещаме дълбочи-
ната на живота и стоим в периферията му. 
Убягва ни многообразието.Не долавяме 
преходността.

Мъдростта не е белег на житейско-
то ни поведение. Понякога това ни пра-
ви объркани и уморени, изгубени сред 
суета и делничност. Усещаме „жажда“ за 
духовност, тръгваме към корените си. В 

тези редки, но болезнени мигове търсим утеха и лек в миналото. С горчива болка 
разбираме, че в своето бързане, в лекомислената си залисия, сме заличили следите 
му. Съсекли сме връзката си с предците. Подценили сме приемствеността. Мислим, 
че това до голяма степен е причина за днешната ни неудовлетвореност.

Варна е град, в който споменът за Възраждането е почти заличен. Няма ги 
старите калдъръмени улици, спускащи се към морето. Липсват къщите с дървени 
стрехи, които са толкова близо една до друга, като че ли разговарят. Отдавна са пре-
съхнали старите каменни чешми. Няма гълчава, идеща от старите кафенета, разпо-
ложени сред бухнали чемшири.

Една красива, романтична епоха си е отишла завинаги. За нея напомнят мал-
ко на брой обществени сгради, оцелели по чудо под натиска на модерното време. 
Това са християнските храмове „Св. Атанасий“/1838 г./, морският храм „Св. Нико-
лай“/1865г./, Арменската църква/1844 г./, двете джамии „Азизие“/1795 г./ и „Хай-
рие“/1835 г./.

Днес названието „Стара Варна“ се използва за означаване на исторически фак-
ти, събития, личности от началото на XX век. Колко показателно и тъжно е това за 
нас – хората без памет за изтеклото време поне двеста години назад. Отишли са си 
традиции, материални паметници, атмосфера, етнографски белези. Няма ги онези 
тихи, спокойни места, където миналото може да утешава и лeкува. Варна е лишена 
от своята памет за Възраждането. Тази осезаема празнота ни подтикна към изслед-
ване на града ни от това време. Така попаднахме на едно име – Индржих Кноб 1. Той 
е част от онази група чехи – интелектуалци, които идват след 1878г. и с основание 
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стават част от „строителите“ на съвременна България.
Липсват монографични изследвания за Индржих Кноб. Няма систематично, 

научно изследване, което да разказва за него и да посочва мястото му в най-новата 
история на град Варна. Причини за отсъствие на подобен научен интерес вероятно 
съществуват. Една от публикациите във вестник „Народно дело“ от 31.05.1988 г., 
бр.103, започва по следния начин: „Индржих Кноб не е нито велика историческа 
личност, нито голям учен – просветител. Той е един от многото обикновени хора, 
които оставят светлата диря на своя талант и на своята обич навсякъде, къде-
то отидат ...“. Започната по този противоречив, неубедителен и непретенциозен 
начин кратка редакционна статия отбелязва стогодишнината от рождението му. От 
една страна Кноб не е „велика личност“, от друга страна оставя „светла диря с 
таланта си“, а от трета страна е „обикновен човек“. В духа на социалистическа-
та публицистика от 80-те години се говори за човешка индивидуалност, без да се 
внушава нейната неповторимост. Пише се скучно, без страст. По всяка вероятност 
научен интерес към личността на Кноб липсва точно по тази причина, че е твърде 
„обикновен“. В живота му липсват големите събития, свързани с народната ни съд-
ба. Талантлив е, усърден и работлив, но това не се отразява върху хода на времето. 
Тази представа за историческа личност, като за човек, който влияе значимо върху 
общото развитие, е причина за липса на сериозно научно изследване. В същото вре-
ме единствен той оставя след себе си образите на Възрожденска Варна, талантливо 
пресъздадени в картините му. Мисля, че му дължим признание!

Успях да уточня биографията му чрез негово пис-
мо, изпратено до уредника на Музея на Възраждането 
във Варна от 15-ти декември 1963 г. – Велко Тонев2. 
То се пази в архива на споменатия музей и любезно 
ни беше предоставено за изследване от уредника на 
музея днес – Станка Димитрова. Писмото се отли-
чава с делови стил и точна фактология, в която няма 
как да се съмняваме. Още повече, че нещата станали 
част от живота на Кноб тук в България, го представят 
като много скромен и усърден в поетите ангажименти 
човек. Липсва приповдигнатост, излишно самочувст-
вие, фалшива преднамереност. Кноб разказва за себе 
си като за човек, който делово и отговорно изпълнява 
поставени задачи, но има и талант на художник.

Биографичният разказ за Кноб успях да съставя 
и с помощта на публикации в местния варненски печат от 60-те и 80-те години на 
XX век / В.Тонев „Художник – приятел на Варна“, в. „Народно дело“, бр.209 от 4 
септ. 1966 г.; И. Михайлов „Варна в сърцето на чеха Индржих Кноб“, в. „Народно 
дело“, бр.228 от 28 септ. 1967 г.; Я. В. Гочев „Стара Варна в картините на Индр-
жих Кноб“, в. „Полет“, бр.13 от март 1978 г.; „Стара Варна в картините на Ин-
држих Кноб“, Варна от неделя до неделя, бр.3, 14-21 ян. 1979 г.; Без автор „Талант 
и обич за Варна (100 години от рождението на Индржих Кноб), в. „Народно дело“, 
бр.103, от 31 май 1988 г. /. Това са кратки по обем статии /условно ги наричам така 
/, които имат за цел да информират читателя, но в същото време са клиширани, 
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стандартни и твърде скучни. Те пишат за Кноб като за човек с безспорни заслуги за 
Варна, по начин, който не може да накара читателя да се впечатли и запомни това 
име. В тези шаблонни, приличащи си четива я няма ярката индивидуалност. Без 
изключение всички автори повтарят онези биографични данни, които се срещат в 
писмото на Кноб до Велко Тонев от 1963г.

Различна по стил, носеща своеобразие е статията на Станка Димитрова „Ин-
женер Индржих Кноб – художник и приятел на Варна“.3 Тя ми помогна да уточня 
голяма част от биографичните данни за Индржих Кноб. Във варненския държавен 
архив успяхме да намерим чернова от писмо на Славянското благотворително дру-
жество в гр. Варна4, което съдържа сведения за отношението към чехите, радост от 
повратни, съдбовни промени в националната им съдба. Използвайки всички посо-
чени източници на историческа информация, успях да създам следния биографичен 
разказ за Индржих Кноб.

Индржих Кноб е роден през 1888 г. в малкото чешко градче Звездици до Хумпо-
лец. В края на XX век Чехия е част от Австро – Унгария. Тя е включена в състава на 
Хабсбургската империя като автономна област през 1526 г. Минават столетия в тази 
зависимост и едва в края на XVIII век се заражда чешкото национално движение 
„будители“, което през 30-те и 40-те години на XIX век придобива политически ха-
рактер. Внасям тези факти в биографията на Индржих Кноб, защото обществената 
и политическа среда не е без значение за израстването на един човек. Писмото му до 
Велко Тонев не включва подробности от подобно естество, но обяснява до голяма 
степен неговия интерес към Млада България.

Твърде кратки са сведенията му за семейната среда. „Баща ми беше директор 
на основното училище. Имах двама братя и три сестри ...“ пише в своето писмо 
Кноб през 1963 г.5 Зад тези редове стоят неизказани истини за онези условия, които 
са решаващи за духовното израстване на едно дете. Благоприятната семейна среда 
по всяка вероятност предполага развитието на естествените му заложби. Завършва 
реална гимназия в Литомишъл /Чехо – Моравско /. В рамките на четири години /от 
1908 до 1911 г./ Кноб следва в престижния Пражки университет. В писмото му не 
става дума за онези особени предвоенни години, но те по всяка вероятност са дали 
своя сериозен отпечатък върху идейното му и политическо израстване. Освен това 
духът на тази институция е „натежал“ от значими събития и личности като Ян Хус 
/магистър по свободни изкуства и по късно лектор на Пражкия университет в го-
дините 1371 – 1415/. Тук споменът за пражките хусисти е твърде жив и няма как да 
не влияе върху обществената атмосфера в навечерието на Първата световна война.

В най-стария чешки университет в началото на XX век учат и българи, с които 
Кноб се сприятелява. Помага им в превода на лекциите по земемерство /специал-
ност, която той изучава/. От писмото му до В. Тонев не става ясно как се е родило 
това сътрудничество. Мога да предполагам, че общото в съдбата на народите ни е 
родила и близост в чисто личен план. Съдбата на Млада България по всяка веро-
ятност е впечатлила младите чехи, чиито народ все още е бил в рамките на Австро 
– Унгария. Това приятелство с български студенти е носело белег на нещо значимо 
и стойностно, защото в писмото си Кноб пише: „След като положихме държавен 
изпит бях в постоянен контакт с тях и след завършване военната си служба зами-
нах за България – Варна, при моя колега инж. Константин Динев, който работеше 



16

като инженер – земемер при окръжен планов отдел.“6 
Кноб напуска пределите на Централна Европа, за да тръгне на Изток. Той не 

споделя мотивите си за това пътуване. По всяка вероятност в началото е имал на-
мерение само да види България. Така през 1911 г. младият чешки инженер е вече 
в града ни и престоят му тук „трая няколко месеца“. Варна го изненадва с няколко 
неща – старинна, възрожденска архитектура, съхранен разнороден етнически свят, 
отговорност към новите неща, силно личностно присъствие. „ ... Запознах се с из-
вестните археолози Херман и Карел Шкорпил – учители в мъжката гимназия и 
ръководители на археологическия музей. Работихме заедно, вземах участие в някои 
етнографски работи и фотоскулптори като член на техническата музейна коми-
сия.“7 Силното чешко присъствие в града ни в началото на XX век /тук са братята 
Шкорпил, Антоан Новак, Тома Кулхави/ кара Кноб да се чувства като на своя земя. 
В същото време неговите сънародници работят за нова България със сърце, инте-
лект, работят отдадено и идеалистично. Това силно го впечатлява и той става част от 
тази възторжена група чехи, които подпомагат Отечеството ни.

За голямо съжаление не можах да открия сведения за Кноб в архива на братята 
Шкорпил, Антоан Новак и Константин Динев. В една по-нататъшна, издирвателс-
ка дейност може би ще имам радостта да открия по-подробна информация за този 
интересен човек.

По всяка вероятност Кноб е очарован от групата на своите сънародници. В про-
дължение на 50 години братята Шкорпил публикуват 150 научни труда, от които 30 
са на чужди езици. Те отдадено учителстват, събират старини, в Добруджа изследват 
старобългарски укрепителни съоръжения и селища, проучват останките в Плиска. 
Наричам Карел Шкорпил „първия български археолог“.

В същото време Антоан Новак, пристигнал в града ни през 1904 г., превръща 
голото поле отвъд Крепостната стена в най-красивия парк на Балканите.

Индржих Кноб се оказва сред хора, чиято съзидателност го впечатлява и вдъхновява. 
Опитва се да бъде като тях и по всяка вероятност успява, защото: „След 1912 г. бях повикан 
във Варненската Градска Община, където работих регулационните планове на града, 
при канализирането му, при стабилизация на електрическата мрежа и при направата 
на комуникации ...“8 Общинската управа на Варна възлага на Кноб изключително важни 
градоустройствени задачи. Това доверие говори за деловите и професионални качества, за 
творческите му заложби, за добрата му подготовка, за умението му да работи с българи.

Предложението на общинските власти отправено към Кноб е прието и от 1912 
до 1926 г. той е сред строителите на „Нова Варна“, в чийто облик управниците от 
това време се стремят да вкарат европейското. Времето преди Балканските войни е 
едно от най-успешните в икономически план за България. Доброто управление на 
Стефан Стамболов и Константин Стоилов от края на XIX в. имат своите икономи-
чески потвърждения и в нашия град. Набраната скорост продължава през първото 
десетилетие на XX в. По тази причина ангажиментите на Кноб са толкова мащабни 
и значими – „ ...при канализирането на града, при стабилизация на електрическата 
мрежа и при направата на комуникации.“9 В писмото си Кноб общо изрежда онези 
обществени ангажименти, които е получавал от Общинската управа на града. А го-
дините на неговия престой в България съвпадат с едни от най-драматичните истори-
чески събития за страната ни в най-новата й история: Балканските войни /1912-1913 
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г./, участието ни в Първата световна война /1915-1918 г./, Войнишкото въстание от 
1918 г.; Септемврийското от 1923 г., управлението на Александър Стамболийски 
/1919-1923 г./ и др. Кноб пише своята автобиография, неповлиян от шемета на исто-
рическото време. В писмото му няма емоционални отклонения, оценки, мнения по 
един или друг обществен въпрос. Държи се като технократ, чиято задача е да реши 
определени градоустройствени проблеми, без да позволява на обществените и по-
литически сблъсъци да му пречат. Сигурно това е причината за неговия сравнител-
но дълъг престой във Варна - 14 години. Една от причините да вярвам на всеки факт 
от това биографично писмо е този сдържан, информативен стил, който недопуска 
пристрастия. Кноб говори за свършена работа, без оценки, заслуги, чужди мнения 
за него. Не е човек, който да счита себе си за особено значим, незаменим и ценен. В 
хубавия, градивен смисъл на думата „служител“ /слуга на народа и България/ той 
поема професионални, обществени ангажименти и ги изпълнява. Сред тях е фотоп-
лан на стара Варна и „също направих ретроспективен план на града от основава-
нето му до наши дни.“10 В своето изследване за Кноб Станка Димитрова уточнява, 
че тези планове са направени през 1913 г. и са предназначени за Първия междуна-
роден конгрес по градоустройство и изложба в Белгия.11 Страната ни участва чрез 
Кноб в първи международен форум, заедно с държави, зад които стоят столетия 
капиталистическо развитие. Освен това годината е 1913, когато България преживява 
своята първа национална катастрофа. Международното участие говори посвоему за 
нас българите и за сътрудниците, които сме си избрали като чеха Индржих Кноб. 

Общественият и политически 
живот не сриват начертаните 
големи цели, посоки, разбира-
ния за икономическото ни раз-
витие. Затрудняват ни, но не ни 
спират. Това се случва и чрез 
професионализма на хора като 
Кноб. Акцентирам на това, 
за да се добера до истинската 
оценка на хора като него. Мно-
го погрешно ще е, ако си изг-
радим представа за него, като 
знаещ, можещ, професионално 

отдаден служител без свой емоционален, чувствен живот. Точно такъв ни го пред-
ставят неговите картини - талантлив, чувствителен, голям естет, с усет за цветове, 
сенки, композиция. Иначе в картините му нямаше да живее Варна от времето на 
Възраждането.

Кноб остава в нашия град 14 години и има една особено значима заслуга за 
варненци. В своите 35 картини /основно акварели/ запечатва облика на Варна от 
XIX век. Днес по тези негови картини можем да изградим представата си за Въз-
рожденска Варна.

Считам, че е обществено значима и полезна идеята да проучим живота на този 
човек, да разберем историята на неговите творби, да се докоснем до онези творчес-
ки пориви, които са го ръководели. Това е нашият начин да засвидетелстваме приз-
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нателност и уважение. Разглеждайки картините му, в които романтика и идилич-
ност раждат носталгия по време, което безвъзвратно си е отишло. Застанали върху 
гребена на нови, модерни, европейски вълни, ние сме позволили тази раздяла. Кол-
ко много сме загубили, заличавайки една цяла епоха. Надеждата ни е, че подобна 
егоистична небрежност няма да унищожи следите на предците ни от началото на XX 
век. Иска ни се изследването ни да придобие характер и на граждански призив към 
хората, които управляват нашия град. Опитваме се да им кажем, че всяко историческо 
време заслужава своя спомен. Тя е част от онова, което ни прави различни и ценни за 
останалите. В нея има изстрадана мъдрост, натрупан опит, завети на предците ни. Без 
памет за всичко това сме обречени като народ. В това изследване присъстват следова-
телно две основни цели. Едната е да възобновим името на Индржих Кноб, като с това 
го направим по-известно, по-познато. Затова първата част на изследването е негова 
биография, в която включихме всички намерени от нас исторически извори. Във вто-
рата част на дейността присъства втората основна цел: да се погледне на картините на 
Кноб като достоверен исторически извор за Възрожденска Варна.

Потърсихме сътрудничество и помощ от служителите на Варненски музей на 
Възраждането, Историко–археологическия музей, Варненския държавен архив, На-
родната библиотека „Пенчо Славейков“. Стремяхме се към това да открием всички 
оставени от Кноб следи в България. Опитахме се да се свържем с негови наследници 
в Чехия и така да уточним повече факти от биографията му. Не получихме отговор 
на писмото си и това неосъществено сътрудничество е обект на бъдеща работа.

Събраните сведения подложихме на анализ и съпоставка с други исторически 
свидетелства. Придържахме се към систематичния начин на изследване и изложе-
ние. През цялото време гледахме на конкретния изследван проблем като на част от 
най-новата история на България. Разказът за талантливия, отговорния и съзерцате-
лен чех, работил за нашия град в началото на XX век, е фрагмент, красив орнамент 
в общото минало на народа ни. Надяваме се чрез това скромно изследване, то да 
стане по-достоверно, по- интересно и най-вече по-поучително.

Кратката биография на И. Кноб успяхме да създадем чрез едно негово пис-
мо– автобиография, писано през 1963 г. до Велко Тонев – уредник на музея на Въз-
раждането по това време12. В редовете му липсва приповдигнатост, фалшива пред-
намереност, излишно самочувствие. Кноб разказва за себе си с делови тон, кратко, 
със съзнанието, че е значим чрез другите.

Роден е през 1888 г. в малкото чешко градче Звездици, завършва земемерство 
в престижния Пражки университет. Поканен от своя приятел Константин Динев 
Кноб пристига в България през 1911г. Впечатлява го особения етнически облик на 
Варна, възрожденската архитектура, особеното присъствие на морето. Запознава се 
с братята Херман и Карел Шкорпил. Изработва регулационните планове на града, 
урежда въпроси свързани с канализирането и електрическата мрежа. През 1912 г. 
по поръка на Археологическото дружество рисува своите 35 картини, предимно ак-
варели, където съхранява духа на Възраждането. Рисунките на Кноб са автентични, 
въздействащи и по всяка вероятност носталгични за всички, които долавят посоката 
на новото развитие. Включени са в изложба под названието „Варна в картини“ от 
8-ми до 30-ти юли 1912 г. Днес картините му се съхраняват в музея на Възраждане-
то – Варна, а две от тях в музея за История на Варна. Усърдието на Кноб не остава 
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незабелязано и през 1921 г. цар Борис III го награждава с кавалерски кръст за граж-
дански заслуги. През 1926 г. И. Кноб се връща в Чехия, която се нуждае от знаещи 
и можещи хора. Малко се знае за живота му от тук насетне. През 1963 г. посещава 
отново нашия град и не скрива изненадата си от големите промени в него.

За голямо съжаление спомените от това посещение не разкриват нови неща 
в неговата биография. В своето изследване за Индржих Кноб Станка Димитрова 
твърди: „ За всички варненци, създадените от И. Кноб картини са особено скъпи, 
защото имат стойност на неподправения документ.“13

Картините на И. Кноб рисуват Въз-
раждането. В тях живее атмосферата на 
красив, героичен и романтичен период от 
миналото ни, за който днес липсват ма-
териални следи. Отдавна я няма старата 
крепостна стена, която защитавала града 
откъм морето. Липсват и старите възрож-
денски къщи. А Кноб ги рисува с уваже-
ние и любов. Често пъти издигнати на два 
етажа, с прозорци, „вперени“ в морето, с 
високи дувари, зелени дворове, оградили 
гълчавата на многолюдна челяд. Улиците 

са тесни, често пъти стръмни и водят към морето. Във Варна се строи по мерките на 
тогавашното време, в духа на българската възрожденска традиция. В нея има особена 
красота, от която днешия ни град е отдавна лишен. Надградените над улиците къщи 
гледат една в друга, те нямат тайни, общуват си. Липсват студенината и отчуждени-
ето. Картините на И. Кноб „говорят“ за общуване, от което зависи живота на всеки 
човек.14

Една от най-интересните, въздействащи картини показва улица и площад, пок-
рити с плоски камъни като на ъгъла е построена чешма. Стара чешма с камък, който 
носи посвещение. Построена с щедрост, със съзнание за живот, подчинен и на об-
ществената полза. Коритото й прелива в корена на бяла бреза. Още един застинал 
миг от миналото ...

Кноб е изкушен от преките свидетелства на миналото. В своя акварел „Римски 
терми“ виждаме тази старина в нейния тогавашен вид. С особено проникновение 
художникът – земемер рисува Аладжа манастир и Побитите камъни. Вдъхновява 
го специфичното, различното, особеното в живота на града, което носи белези на 
непреходност.

Доказателства за историческата достоверност на създадените от Кноб картини 
се съдържат в пътеписите и спомените на чужди пътешественици, посетили Варна 
през XVIII и XIX век. В своите „Писма от България“, писани през 1829 г.15 Виктор 
Тепляков описва Варна точно такава, каквато тя присъства в картините на Кноб. 
Това сходство личи и в бележките за града, оставени от Юрий Венелин от 1831 г., 
както и от тези на Феликс Каниц.16 Варна от картините на Кноб се среща и в споме-
ните на Никола Козлев от 1843 г.17

Възрожденска Варна ... Град като останалите, но и различен от тях.
Една истина, която продължава да живее в картините на Индржих Кноб ...
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Втора награда
Автори: Салих Хасан Сали, Александра Велинова Топчиева 

СОУ „Екзарх Антим І“, Казанлък 
Научен ръководител: Станимира Вълчева

Познатата, но и забравена Лъвова чешма в гр. Казанлък

              Едно бижу, изключителна композиция.  По-добре издържана от 
паметника на Цар-Освободител ... нищо повече не мога да кажа за чешмата на 
Арнолдо Цоки.

                                                                         Доко Доков, скулптор
                                                              /интервю от 10.06.2010 г./

                                     
В един малък град, под сянката на липи и сред аромат на майски рози се белее 

паметник, претърпял метаморфозите на времето и съхранил духа на отдавна от-
минали години. Той е уникален със своята изящна архитектура; с неповторимото 
място, което заема в живота на няколко поколения казанлъчани и с това, че е жив, 
истински извор на живот в центъра на града. Именно затова този малък паметник 
привлече нашето внимание и решихме да проучим историята му. Това е един от 
знаковите символи на града, около който повече от век тече историята на Казанлък. 
Този малък паметник е Лъвовата чешма, както я знаят повечето хора днес. Тя се е 
превърнала в неизменна част от нашето ежедневие, толкова сме свикнали с нейното 
тихо и ненатрапчиво присъствие, че дори не се замисляме знаем ли изобщо нещо 
за нея. Дали винаги е била наричана така? Защо, как точно, по чия идея и от кого 
е създадена? Какво е преживяла в своята вековна история? Какви спомени пази и 
какви тайни крие тя?

Разположена в центъра на град Казанлък, 
чешмата е един от малкото паметници, носе-
щи отпечатъка на преломните събития от ми-
налия век и съхранили спомена за три корен-
но различни епохи от историята на България.  
Построена в началото на XX век, тя живее 
сякаш едновременно в три исторически пери-
ода, които са оставили своите следи върху нея, 
но малцина днес го знаят. Това твърди и госпо-
жа Пепа Пенчева, завеждащ отдел „Нова исто-
рия“ към РИМ „Искра“. В това се убедихме и 
ние докато правихме своето проучване. 

Младите хора в Казанлък не знаят нищо 
за нейното създаване – за всички тях това е 
просто място за срещи. Уговаря се някакъв 
час, а „Къде?“ - всеки знае … естествено „на 
Лъва“. И именно това масово незнание ни мо-
тивира още по-силно да открием отговорите 
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на всичките си въпроси.
Самото име на чешмата носи отпечатъка на три различни епохи – времето на 

Третото българско царство от края на XIX до средата на XX век; социалистическия 
период (1944–1989 г.) и годините на демокрацията- след политическите промени от 
10-ти ноември 1989 година.

Днес хората я наричат Лъвова заради трите чучура във формата на лъвски гла-
ви. По-стари казанлъчани обаче знаят, че е строена по времето на Фердинанд и 
предпочитат името Царската чешма. Споменът за цар Фердинанд обаче целенасо-
чено е заличаван по политически причини – след промяната от 9-ти септември 1944 
година се оказва политически неудобно в НРБ да се споменава името на царя. Зато-
ва дори са правени промени във външния вид на чешмата.

В пресата преди 1944 г. е наричана Княжеската, защото е строена през 1902–
1903 г. – преди обявяването на Независимостта на България (22.09.1908 г.), когато 
Фердинанд все още носи  титлата княз.1 Константин Бозвелиев също я нарича така, 
тъй като по неговите думи е строена със средства, отпуснати от „князъ (отсетне 
царъ) Фердинандъ, на името на когото е наречена.“ 2 Факт е обаче, че според Петър 
Топузов още по онова време „населението й е дало и название Лъвова чешма“.3

И така, Княжеската, Царската или Лъвова чешма успява да премине през бур-
ните събития на XX век и въпреки промените по нея тя все още раздава прохлада на 
централния градски площад – Кюлбоклук или Княжески до 1944 г., площад „Сво-
бода“ след 09.09.1944 г., а днес вече – площад „Севтополис“.

ПОВОДЪТ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ЧЕШМАТА
През 1925 г., ремонтирана, оградена с каменни плочи, градинка и декоратив-

на ограда, по думите на П. Топузов чешмата се превръща в паметник.4 А коренът 
на думата „паметник“ е памет. За какво събитие трябва да напомня тази чешма на 
казанлъчани? Отговор на този въпрос отново ни дава Петър Топузов, основал исто-
рическия музай в града през юли 1901 година.5 В статията си „Княжеската чешма“ 
той цитира пълния текст на писмо, изпратено на 28.11.1893 г. до Двореца от казан-
лъчанина Иван Т. Патев. От там научаваме, че той подарява на княз Фердинанд 
и съпругата му Мария Луиза вода, която сам е докарал с водопровод до площад 
„Кюлбоклук“. Молбата му е да се построи там чешма или фонтан за спомен от 
първото идване на княза в града и то само месец след сватбата му на 8/20.04.1893 
година.   Определеното място не е случайно – тук, пред дома на заможния търговец 
Христо Христов е слязъл князът при посещението си в Казанлък през лятото на 
1893 г.6  Това посещение е след края на заседанията на Четвъртото Велико Народно 
събрание в Търново, открито с тронно слово на княза на 3-ти май 1893 година.7 На 
25-ти май 1893 г. Фердинанд и Мария Луиза се отправят от Велико Търново, през 
Габрово, Казанлък и Пловдив към София, където пристигат на 29-ти май.8  Кратката 
визита в Казанлък е в дните между 25-ти и 28-ми май 1893 г.

Отново според П. Топузов, през 1902 г. Градското общинско управление изп-
раща писмо до Двореца, в което моли княз Фердинанд да приеме подаръка на Иван 
Патев и да разреши строежа. Статията продължава: „Вместо разрешение беше ко-
мандирован придворния архитект Фингов, който разпореди за сметка на Двореца 
да се построи княжеската чешма, на която сега всички се радваме“. Поводът за 
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тази инициатива е тържественото освещаване на манастира в с. Шипка и пристига-
нето на руски генерали, участвали в Освободителната война (1877 – 1878). 9

Друга история ни разказва Николай Труфешев в своя публикация от 2000 г. 
Заедно с гостуващите през 1902 г. руски генерали, княз Фердинанд посещава Кало-
фер, където местните власти му подаряват парче земя от градското землище. Казан-
лъчанин, присъствал на тържеството се връща бързо и разказва за големия подарък, 
направен от калоферци. Според същата статия кметът и общинарите решават да 
подарят на княза каменна чешма, която да се построи на площада.10

Тук се натъкваме на две неточности. Н. Труфешев твърди, че тогава кмет на 
Казанлък е Никола Самев, който приветства Фердинанд и обявява подаръка на чист 
немски език, а по това време кмет е Христо Христов (1902-1903). Никола Самев 
владее свободно девет езика, един от които немски, но той е кмет в периода 1890 
– 1896.11   Освен това според статията на Н.Труфешев делегацията пристига в Казан-
лък от Калофер, а „Казанлъшки градско-общински вестник“ от 1902 г. недвусмис-
лено пише, че гостите са посрещнати на източния край на града – очевидно идват от 
точно противоположната посока. 

Тук възниква въпросът кога точно се е родила и чия е идеята за построяването 
на чешмата – на Иван Патев във връзка със сватбата на княз Фердинанд и първото 
му идване в Казанлък през 1893 г.; на Градското общинско управление по повод по-
сещението на княза и руските генерали през 1902 г. или на самия Фердинанд? Кое е 
паметното събитие, в чиято чест е построена чешмата и за което трябва да напомня 
тя?

Освещаването на манастира в с. Шипка по повод 25-годишнината от Шипчен-
ската епопея (1877г.) е „велико тържество, събитие от световно значение в жи-
вота на българския народ“ по думите на митрополит Методий, осветил храма на 
15-ти септември 1902 г.12 За тази цел в България пристига специална делегация от 
Русия.

„Казанлъшки градско-общински вестник“ от 20.09.1902 г., на повече от две 
страници разказва за тържественото посрещане на гостите, сред които са княз Фер-
динанд и български министри, старите генерали Столетов, Скобелев, Драгомиров и 
самия Велик княз Николай Николаевич. Месеци наред Казанлък трескаво се готви 
за тържествата. Централните улици са оправени и почистени, зданията – ремон-
тирани и измазани, целият град е окичен със знамена, цветя и гербове. Пристигат 
точно в 17 часа на 13-ти септември 1902 г. След кратка реч на кмета Христо Христов 
се отправят към Шейново. На 18-ти септември в 18 часа градът е огласен от тържес-
твения звън на църковните камбани. 

Безспорен факт е, че височайшето посещение в града през 1902 г. е паметно 
събитие не само за казанлъчани, а и за всички българи и е достойно да бъде увекове-
чено с построяването на чешмата. Освен това княз Фердинанд идва два пъти в града 
– през август и през септември 1902, а през тази година се навършват и 15 години от 
възкачването му на българския престол. 

Но и първото идване на княза в Казанлък през лятото на 1893 г. също не е ма-
ловажно. Още повече, че то е веднага „след славното и велико събитие за целия 
български народ“, както пише Ив. Патев, „ ... задомяването на Ваше Царско Висо-
чество…“. 13
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При нежеланието на Европа да признае княза, според премиера Стефан Стам-
болов само създаването на династия би поставило пред свършен факт и най-голе-
мите му противници. Женитбата на княза може да го закрепи окончателно на бъл-
гарския трон и да подпомогне признаването му. Именно това налага и отмяната 
на чл. 38 от Търновската конституция, който изисква престолонаследникът да бъде 
източноправославен. На 8/20-ти април 1893 г. Фердинанд се жени за Мария Луиза, с 
което се демонстрира стабилизирането му на трона. 14  След като Четвъртото Велико 
Народно събрание приключва работата си и на 25-ти май 1893 г. в „Държавен вес-
тник“ са публикувани промените в конституцията, княз Фердинанд и Мария Луиза 
се отправят от Велико Търново към София. Пътят им минава през Казанлък. 15

Много вероятно е истината за построяването на чешмата да обединява и трите па-
метни за казанлъчани и всички българи събития – княжеската сватба и посещението в 
Казанлък от 1893 г., честванията на 25-годишнината от Шипченската епопея /1877 г./ 
през 1902 г., както и 15-годишнината от избора на Фердинанд за български княз.

Едно обаче е безспорно – през 1902 г. княз Фердинанд решава да отпусне сред-
ства за строежа, а тържественото освещаване на чешмата е през 1903 г.

СЪЗДАТЕЛЯТ
Поръчката за създаването на чешмата е възложена на италианския скулптор 

Арнолдо Цоки и този избор никак не е случаен. Арнолдо Цоки е роден през 1862 
г. във Флоренция.16 Именно той през 1901 г. е спечелил конкурса на комитета “Цар 
Освободител“ за построяването на паметник на цар Александър ІІ в София.17 Той е 
автор на Паметника на свободата в Русе (1908), негови творби могат да се видят по 
цял свят - статуята на Гарибалди в Болоня,(1901г.); на Христофор Колумб в Буенос 
Айрес, Аржентина (1921г.); на император Александър ІІІ в Санкт Петербург, Русия; 
на Св.Франциск Асизки в Кайро, Египет; на ген.Лафайет в Хавървил, Масачузес, 
САЩ и др. Частица от богатия опит и майсторство на флорентинеца живеят и до 
днес в Казанлък, превъплътени в поредната му възхитителна творба – Княжеската-
Царска- Лъвова чешма. 

Оскъдните източници на информация дават противоречиви сведения за мате-
риала, от който е направена. Според К. Бозвелиев това е витошки полиран гранит18, 
а според Кънчо Стоянов – врачански камък. Ще се доверим на недвусмисленото 
и категорично твърдение на Доко Доков (професионалист, специалист в областта, 
реставрирал чешмата през 80-те–90-те години на ХХв.) - била е изработена от бял 
врачански камък.

Основата на чешмата представлява куб със страна 1,35 м, като на трите му 
страни (северна, южна, западна) са закрепени три дъговидни корита. Над тази ос-
нова се издига паралелепипед висок 1,52 м. Колоните по четирите му ъгъла с ви-
сочина 0,95 м. , завършват с капители от карарски мрамор. Покритието върху тях е 
тип “саркофаг“, увенчан с корона. Височината на цялата постройка е 3,50 м. Трите 
бронзови чучура са изваяни във формата на лъвски глави. На западната стена е из-
дълбан надпис: „ПОСТРОЕНА / ОТЪ / Н.Ц.В./ ФЕРДИНАНДЪ I / князъ български/ 
презъ 1903.“

По думите на скулптора Доко Доков тя е “едно бижу“, в което комбинацията от 
форми и материали са уникални. Коритата от тъмно габро контрастират и се комби-
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нират изключително красиво с белия врачански камък.

ЛЕГЕНДИ ЗА ЛЪВОВАТА ЧЕШМА
На източната стена няма корито и лъвска глава - факт, известен на всеки казан-

лъчанин, но единици са тези, които знаят защо. Дори се носи легенда за „източния 
лъв“. Според нея веднага след построяването на чешмата идва девойка с неповтори-
ма и божествена красота. Минавайки край  чешмата, тя решава да утоли жаждата си 
с кристалната и студена вода и  тогава, „източният лъв“ се влюбва в нея, „съживява 
се“ и тръгва да я търси ... И до ден днешен я търсел из широкия свят!!! Казват, че 
щом я намери отново ще се върнат заедно в града. Но както всяка приказка и това си 
остава само във фантазиите ни, а истината е доста по-прозаична. Източната стена 
е просто врата за техническо обслужване на чешмата. Първоначално е била лама-
ринена, боядисана с бяла боя и се е заключвала с катинар. При реставрацията й, от 
естетическа гледна точка Доко Доков заменя тенекиената врата с каменна плоча.

От импровизираната анкета, която проведохме по улиците на Казанлък научих-
ме и легендата, че който пие вода от нея ще остане завинаги в града. Дори попаднах-
ме на хора, които са се убедили в истиннoстта на това поверие от личен опит. 

МЕТАМОРФОЗАТА
Върху капителите на колоните първоначално има осем букви „Ф“ – инициалът 

на княз Фердинанд. Именно оттук започва символичното преименуване на чешмата 
от Царска или Княжеска на Отечественофронтовска в средата на ХХ век.

С обявената от СССР война на България на 5.09.1944 г. е открит пътят към на-
лагане на съветско влияние в страната. На 8-ми срещу 9-ти септември 1944 г. про-
съветските сили в лицето на Отечествения фронт (ОФ) завземат властта.19 Новият 
кмет на Казанлъшката народна община е Кою Ковачев (септември 1944–март 1951 
г.). В периода 1945-1948 започва павирането на градския площад20, който вече не е 
Кюлбоклук или Княжески, а носи гръмкото име „Свобода“. Изцяло в духа на новата 
идеология е решено да се заличат всички символи от времето преди „победата на 
социалистическата революция“. През 1947 г. , с решение на партийното и общинс-
кото ръководство на града са премахнати всички царски символи и атрибути.21  На 
четири от общо осемте букви „Ф“ са изчукани чертичките по средата. Резултатът е 
четири инициала „ОФ“. “Постигната е пълна адаптация към времето и събити-
ята“, пише Н. Труфешев през 2000 г.22 Тогава е махната и оригиналната плоча от 
западната стена с името на княза. За съжаление тя не е запазена и няма информация 
за нейната съдба – много вероятно е да е унищожена.

Новата плоча, поставена през 1955 г. е посветена на Стефан Дянков Орешков 
от Шипка и Христо Милев Янъков от Казанлък – четниците на Хаджи Димитър, 
обесени от турските власти на площад Кюлбоклук на 28-ми юли 1868 г. В горния 
десен ъгъл на плочата е изписан стихът на Христо Ботев: „Тоз, който падне в бой за 
свобода, той не умира!“, а надписът по-долу гласи: „На този площад през 1868 г./ 
загинаха на бесилото за/ народна свобода Хаджи/ Димитровите четници/ Христо 
Янъков/ и/ Стефан Орешков / Слава на героите!“

Така паметта за четници измества тази за Фердинанд. И това води една дълга 
поредица от двусмислици и неразбории. Четниците всъщност са били обесени на 80-
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100 м. северно от чешмата.23 Казанлъчанинът Доко Доков, прекарал детските си годи-
ни в града (между 1925 и 1949 г.) ясно си спомня, че точното място е било оградено с 
вериги и вътре на един полегат камък е имало надпис с имената на двамата четници.
В периода 1945-1948 г., когато е павиран площадът „камъкът пречеше на строите-
лите ... и го преместиха.“ Какво означава, че “пречи“ един исторически паметник? 
Та нали точно на това място са били дърветата, на които са обесени четниците?! 
Не се е вписвал в обикновеното монотонно битово ежедневие или просто не е бил 
нужен? Или според някой не е притежавал достатъчна историческа стойност? Не 
можем да знаем със сигурност, но пък открихме друго. За това преместване Кръстьо 
Попов, който в продължение на 20 години е главен архитект на Община Казанлък 
си спомня: „Заради смъртта на Сталин. Преместиха я, като на нейно място из-
дигнаха бързо тухлен паметник на Сталин, който по-късно сам рухна“. Йосиф В. 
Сталин умира на 5-ти март 1953 г., което означава, че паметникът с възпоменател-
ната плоча е преместен през март 1953, а не както твърди Доко Доков по време на 
павирането на площада в периода 1945-1948 г. Години наред след това градската 
управа не се заема да върне старата или да постави нова паметна плоча.

 Според нас, опитът да се  заличи спомена за княз Фердинанд  всъщност е до 
известна степен  обезличаване на четниците и техния подвиг. От 1955 г.  новата 
плоча на Лъвовата чешма говори, че обесването се случва някъде на площада, но на 
точното място няма нищо. 

В опита си да открием плочата с имената им, стояла на Лъвовата чешма от 1955 
до 1990 г., случайно се натъкнахме на нещо друго. Оказа се, че камъкът, указвал 
десетилетия наред мястото на обесването, днес е потънал в бурени и храсти в парк 
“Розариум“. Ето къде са го премесили през 1953 г., за да не пречи. Преместили или 
по-скоро захвърлили?!? Човек остава с впечатлението, че заличаването на спомена 
за Фердинанд и отбелязването на смъртта на Сталин са били по-важни от съхраня-
ването на спомена за четниците. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИЯ ВИД НА ЧЕШМАТА
1989 година бележи нов повратен момент в политическия живот на голяма част 

от държавите в света. Пада Берлинската стена, рухват тоталитарните режими в Из-
точна Европа, умират идеологии и се раждат нови. „Вятърът на промяната“ достига 
до България, Казанлък и старата ни познайница Лъвовата чешма. Именно в резул-
тат от тези промени е възстановен първоначалния оригинален вид на чешмата-па-
метник. Идеята за нейната реставрация се ражда доста по-рано. Водата, която в 
продължение на осем десетилетия се стича по цокъла на чешмата, бавно, но сигур-
но го напуква и той се руши. В началото на 80-те години на миналия век общинари 
предлагат на скулптора Доко Доков да се заеме с реставрацията. Той се съгласява.

Специализираната държавна комисия за „Изящни и кавалетни изкуства“ - със-
тав за реставрация и консервация при Комитета за култура, Съюзът на българските 
художници и Съюзът на архитектите в България възлагат работата на Доко Доков и 
Найден Вулев. Според комисията чешмата има качествата да бъде обявена за памет-
ник на културата и изпраща предложение до Националния институт за паметниците 
на културата.2

И започва едно истинско ходене по мъките, едно безкрайно явяване пред коми-
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сията, която трябва да одобри проекта. Доков предлага 18-20 сантиметровият цокъл 
да бъде подменен с гранитен: „Сметнах, че ще бъдат очаровани ... Можехме да го 
направим пак от врачански камък, но след 2-3 години пак щеше да се напука“.  Не-
гова бивша състудентка, която е член на комисията отсича: „Не! Ти да не си по-умен 
от Арнолдо Цоки.“ 

„Седем години се влачих в този Институт за паметниците през месец-два 
белким нея я няма.“, си спомня Д. Доков. След седемгодишно упорстване най-сетне 
проектът е одобрен вероятно към края на 1988 г. 

Докато работата тече, настъпва 10-ти ноември 1989 година.Съвсем сам, на своя 
глава скулпторът Доко Доков взема решението да възстанови чешмата в оригинал-
ния й вид от началото на ХХ век: „... без да питам чорбаджиите изтъпаних нов 
капител ... с „Ф“ за Фердинанд“. Секретарят на Градския комитет на БКП не одоб-
рява това своеволие, принуждават го да изчука “Ф“ от капителите и да върне “Оте-
чественофронтовския“ вид на чешмата. Но Доков е упорит, непреклонен в убежде-
нието си и успява да го осъществи. По този повод през 2000 г. Н.Труфешев пише: 
„След време фалшификацията дразнела по-разумните ръководители на града и те 
поискали да се освободят от конфузията.“25 

Най-сетне чешмата е възстановена. Цокълът вече е от гранит вместо от вра-
чански камък, а ламаринената врата с катинара е заменена от каменна плоча. По 
запазени в архивния фонд на РИМ „Искра“–гр. Казанлък стари фотографии е изра-
ботена и нова плоча за западната стена, като в изписването на текста е спазен дори 
правописът от началото на ХХ в.

През 1990 г. чешмата-
паметник връща своя първо-
образ с някои малки подоб-
рения. Единственото, а може 
би и най-важното нещо, ко-
ето Доко Доков и екипът му 
не успяват да възстановят е 
споменът за нейното създа-
ване. Днес малцина, главно 
възрастни хора и специалис-
тите знаят, че е била Кня-
жеска, Царска, а не просто 
Лъвова чешма. На пръсти се 
броят онези, които са чува-
ли за флорентинския майс-

тор Арнолдо Цоки, създал това прекрасно и уникално произведение на изкуството. 
Споменът за височайшите посещения на Фердинанд от 1893 и 1902 г. е съхранен 
само по страниците на прашни вестници и в пожълтели снимки.

Още след освещаването на чешмата през 1903 г. тя бързо се превръща в естес-
твен център на града. Разположена на кален площад, неслучайно наричан Кюлбок-
лук, чешмата носи духа на Флоренция, Италия, Европа. Точно тук, около нея, на 
19.02.1908 г. казанлъчани празнуват 30-годишнината от Освобождението на Бъл-
гария (днес, по нов стил – 3-ти март). Тази малка бяла чешма е олицетворение на 
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възродената българска държавност, тя е пряката връзка на казанлъчани с Двореца и 
царя. Именно тя е била във фокуса на фотографите, правещи картички за Казанлък. 
И отново тя е избрана за мястото, където ежегодно от началото на 90-те години на 
ХХ в. се отбелязва Денят на Независимостта – 22-ри септември.

Това е историята на Княжеската, Царската или просто Лъвовата чешма, така-
ва каквато я видяхме в оскъдните източници на информация за нея и в очите на 
нейните съграждани. Политически режими, идеологии, дори исторически епохи се 
раждат и отмират, а тя все още е тук, на централния градски площад - неизменна 
спирка в ежедневието на всеки казанлъчанин. Извор на животворна прохлада в лет-
ните жеги, мястото за срещи на казанлъчани, паметник от една отдавна отминала 
епоха и център на ежегодните тържества за Деня на Независимостта; „едно бижу“, 
което според скулптора Д. Доков далеч превъзхожда по художествените си качества 
статуята на Цар Освободител в София – всичко това е Лъвовата чешма на Казанлък, 
за която дори се разказват легенди. 

Няма да крием факта, че за нас Лъвовата чешма беше просто една странно 
красива частица от приказките, поставена в центъра на нашия град, която носи 
прохлада. Но когато започнахме да прелистваме прашните страници, да се вглеж-
даме в пожълтелите и наранени снимки, във вече избледняващите спомени на един 
скулптор и жителите на града, тази на вид чудновата чешма ни порази със своята 
107-годишна история. Тя не е просто паметник, а съчетание на духовното и матери-
алното по свой си магичен начин. Тя живее също като нас, съхранява и предава духа 
на безвъзвратно отминали дни. От нас зависи да я запазим за бъдещите поколения 
казанлъчани, за да продължи да живее тази приказна, изискана, внасяща красота и 
изящество в нашето практично и забързано ежедневие чешма-паметник.
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Паметникът на любовта

„...Влюбените ще умрат, но не и любовта.
И смъртта ще остане без царство...“

Дилън Томас

          Много паметници са издигнати по света в чест на различни хора  и 
събития. Някои от тях са постоянно обкичени с цветя, грижливо поддържани и към 
тях водят пътечки от хорски стъпки. А други са забравени, занемарени, позеленели 
от времето, обрасли с бурени и полуразрушени, оставени на произвола на съдбата... 
Никой не знае защо хората предпочитат едните, а пренебрегват другите. Такива па-
метни места има и в нашия край – Плевенският. 

Ще ви запознаем с един нетрадиционен паметник, появил се в резултат на слу-
чайно вградена в коритото на чешма надгробна плоча. Латинският й надпис, на въз-
раст повече от 19 века, грабва душата на всеки, дошъл за глътка вода. Трогателната 
любовна изповед е в състояние да размекне и най-коравото сърце. Още повече, че 
молбата на автора се оказва пророческа. Всеки, който се наведе да пие от бистрата 
вода остава завинаги в плен на житейската история и се пренася назад във времето 
в пределите на Римската империя. 

Славният Никополис – градът на победите! Крепостните стени, издигнати по 
времето на император Ираклий след победата му над персите, ни отвеждат в ония 
времена на Никопол, когато се редят важни събития, свързани със силни и слаби 
владетели. Но съдбата не е била благосклонна към нито един от тези властелини, 
забравени и ненамерили място в паметта на съвременните жители на града, както 
името на една съвсем обикновена жителка на Никопол – Елия... 1

Ранна и внезапна смърт покосила прекрасната Елия, но споменът за нейната лю-
бов живее и вълнува хората и днес. Нейният съпруг – Фронтон – римски финансов 
чиновник в Долна Мизия, живял по времето на Марк Аврелий2, покрусен от скръб, 
излял в рими върху надгробния й саркофаг голямата си мъка в трогателна елегична 
епитафия: „Слънцето идва и пак си отива. Листата на гората се връщат и тук 
са от пролет до есен,а ти, Елия, си отиде и нивга няма да се върнеш.“3

Надписът датира от 161-169 г.4, а по-късно е вграден в изворна чешма с форма 
на античен саркофаг. Чешмата е регистрирана като паметник на културата и в мо-
мента е действаща. Намира се в южната част на града, на 1км от река Дунав. Тя не 
може да се мери по размери и красота с величествения Тадж Махал в Индия, издиг-
нат през 1631-1653 г. от шах Джахан в памет на любимата му съпруга Мумтаз. Нито 
пък е съизмерима с огромния Коралов замък във Флорида, който латвиецът Едвард 
Лидскалнин построил през 1923-1951 г. като знак за безкрайната си любов към не-
говата шестнадесетгодишна Агнесе, зарязала го няколко дни преди сватбата.
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Но в едно отношение тя не само е равна с тях, а дори ги превъзхожда – място-
то прелива от хармония, спокойствие и вълнуващо опиянение. Тук любовта е още 
жива и подобно на водата от чучура тече ли, тече... 

Чешмата повече от пет века утолява жаждата на хората и разказва за една безс-
мъртна любов – тази между Фронтон и Елия. 

Благодарение на трогателните думи на момъка и сръчните ръце на неизвестен 
майстор, всеки, който посети чешмата и отпие глътка вода от нея, може да се потопи 
във времето на Марк Аврелий и да съпреживее любовта на младата римска двойка. 

Да го направим сега и ние с вас... 
…Улпия Ескус, провинция Долна Мизия. 

ЛЕГЕНДАТА
...Елия върви край реката и разсъждава върху думите на баща си. Да, тя е съг-

ласна с него – хората са като песъчинките, които водата влачи… Красивата девойка 
се навежда, гребва шепа вода от реката и наблюдава как тя непослушно се промуш-
ва между нежните й пръсти и изтича в реката, събирайки се отново с останалата. 
Чува конски тропот и се изправя. Снажен римски конник, възхитен от красотата й, 
безмълвно я наблюдава. Усеща конфузната ситуация и я заговаря – пита я как се 
казва. Елия смутено отговаря. Присъщата й смелост се възвръща постепенно и тя 
се отпуска. Разказва за семейството си, за гордия си баща и за свободата му. Римля-
нинът, впечатлен, се опитва да говори още с нея, но гордостта му не му позволява. 
По всичко личи, че е от знатен род. Издърпва стремената на коня си и се отдалечава 
сред тропот от копита. Елия остава отново с мислите си. Чуват се глухи удари на 
брадва в долината. Кучешки лай. Ромон на реката, извиваща се край скалите. Чува 
вик – зов за помощ. Затичва се натам. На стотина крачки вижда двама римляни, 
жестоко пребиващи възрастен човек, в когото разпознава собствения си баща. Изк-
рещява им да спрат. Стъписани от смелостта на девойката те наистина спират. Дори 
Елия се учудва на властта на гласа си, когато усеща нечие присъствие зад себе си. 
Развълнувана и яростна, тя не е чула тропота на конските копита. Елия се обръща и 
разпознава конника от реката. Снажният римлянин хвърля кесия монети на войни-
ците и им заповядва да си вървят и да не закачат повече този човек, а на него казва, 
че е свободен. Старият човек благодари на своя неочакван спасител. Устните му 
спокойно и мъдро отронват, че човек не може да е свободен, ако не може сам на себе 
си да заповядва. Римлянинът се съгласява, но отвръща, че няма как – законите тряб-
ва да се спазват от всички, дори и да не са им по сърцето. Старецът казва, че има и 
неписани закони и всичките си мъки не би заменил за робска служба, но от уваже-
ние към спасителя си, не спори повече с него, а простичко го пита как се казва. От 
отговора му разбира, че римлянинът се казва Фронтон и че майка му е славянка.

От този миг натам Фронтон често мисли за мъдрите слова на стареца. Спори 
със себе си. Марк Аврелий го назначава за управител на Долна Мизия. Всички се 
страхуват от властта му, но не и от него, защото заповедите му са справедливи.

 След време, изненадан, Фронтон вижда бащата на Елия, запътил се към него. 
Славянинът му носи кесия пари, същата като тази, която някога той дава на римски-
те войници. Не иска да бъде длъжник. Не иска и да създава проблеми на Фронтон, 
ако някой разбере, че помага на славяните. Старецът с достойнство се оттегля, а 
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Фронтон се замисля за житейската му мъдрост. Но възхищението му все повече 
и повече се насочва към нежността, смелостта и красотата на Елия, заради която 
често скита край реката, надявайки се да я види. И веднъж това се случва. Елия 
се съблича, неподозирайки неговата близост и влиза, плувайки, в реката. Сърцето 
му забива лудо. Влюбва се безумно в нея. Насладата му е кратка. Стреснати са от 
сигнал за тревога. Неочакван враг наближава крепостта, в която, блъскайки се, се 
опитват  да се спасят и римляни, и славяни. 

Фронтон вижда Елия и баща й и ги приютява. Разбива и прогонва врага с вой-
ниците си. Хората се разотиват от крепостта по домовете си. Вижда тъга в очите на 
Елия. Тя му обещава да дойде отново в крепостта за деня на Венера. Надеждата да 
я види отново му дава сила и желание за живот и добри дела. Фронтон се надява да 
се ожени за своята любов и да не среща в това съпротива от баща й.

Денят на Венера идва. Навсякъде се носят песни, суетня, шум. Самият Марк 
Аврелий присъства в дунавската крепост. Царствена и прекрасна, Елия пристъп-
ва към сватбения олтар. Вълнението й скрива от погледа й една римлянка, също 
стройна и красива, която ги наблюдава със завист и злоба. Фронтон обаче я вижда. 
Тя преди години жегва сърцето му с любовен трепет, но за кратко – нечестността й 
бързо заличава следите на любовта. 

Предусеща, че го чака отмъщение от нея и трябва да пази любовта, Елия и себе 
си. Но не очаква да е толкова скоро. Едва изкачила  ритуалните стъпала със строй-
ните си нозе и отпила от искрящото вино, преди още да успее да излее остатъка от 
виното в жертвения огън, тя се строполява. Търси със загасващ поглед Фронтон. 
Избледнелите устни прошепват нещо, което никой никога не узнава...

Погребват Елия близо до мястото, където за пръв път се срещат с Фронтон. 
Кога гробът е преустроен на чешма, така и никой никога не разбира. Днес бистрите 
води от чешмата струят в каменен саркофаг, сякаш оплакват съдбата на красивата 
девойка. Чешмата, често обсипана с цветя, остава незасегната от вековете. Казват, 
че звънът на падащата вода понякога наподобява тъжната песен на обичащия Фрон-
тон, а извивките й в коритото - красивата снага на Елия.5

Разбира се, това е легенда и много от фактите не отговарят на истината. През 
годините хората са добавяли някои неща, променяли са други. Може би за да е по-
интересна историята и за да е по-близка до нашата култура в легендата Елия е пред-
ставена като славянка, а Фронтон – наполовина римлянин, наполовина славянин. 

И Елия, и Фронтон са типични римски имена. Елия Капитолина се е наричал 
градът, построен от император Адриан на мястото на Йерусалим след превземането 
му от римляните6. 

Фронтон бил диспенсатор на Долна Мизия, която длъжност се тълкува като 
счетоводител, касиер, платец, вероятно към държавен склад за храни или изобщо е 
отговарял за доставката на храни за войската. Предполага се, че Фронтон бил сво-
боден роб.7

НАДПИСЪТ
У нас са открити 19 латински надписа, съставени в стихове.8 И може би най-

интересният от тях е надгробната елегия, посветена на Елия. Смята се, че плочата с 
надписа е пренесена от крепостта Улпия Ескус9 в Никопол и е вградена в чешмата 
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Сютлийка. Тя става толкова популярна, че хората започват да я наричат „Чешмата на 
Елия“.10 Ето какво гласи надписът11:

На Божествените сенки и на добрата
памет на покойната посвещава

Фронтон, ковчежник на двамата
императори за провинция Долна Мизия.

Нека поне сред цветя да почиват
останките свидни – моята Елия мила,

положена в тази могила!

Моля теб, царствена жено на Дис Патер,
царя прославен – мойта молба тя

заслужи с безбройни похвални постъпки –
ти пък без време разплиташ съдбовните

нишки, които целия свят управляват,
навити в кълбото на Парки.

С колко достойнства живота красеше,
и колко бе скромна – стига да пеех със
лира, склонил бих подземните сенки...

Най-напред, тя бе тъй чиста – това ти
с наслада ще чуеш, знаят го всички – и
белият свят, и подземното царство.

Моля те, благоволи, посели я в поля
Елисейски, с мирта сплети й косите,

с цветя украси й челото!

Някога тя ми бе Ларът, надеждата,
всичко в живота... искаше туй, що аз

исках; не искаше, щом аз не исках.

Нямаше никакви тайни, които и аз да не зная.
Сили в труда си не жалеше, а да греши –

не съм виждал.

Инак спестовна, но щедра във своята
обич към мене: нито храната без мен бе

й сладка, ни дарът на Бакхус.

Даваше чудни съвети, разумна, 
прочута счестта си.
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Моля, стопанино, вслушай се в моята
песен и моля да разкрасяваш земята
при надписа всяка година, и – според

времето – да покровителстваш гроба
во веки: розички росни или амарантови
китки приятни, всякакви видове плод,

разнородни и нови, поставяй – нека през
всеки сезон тя, съгрята чрез тях, се възражда.

Това прекрасно произведение за щастие е имало по-различна съдба от тази на 
хиляди други надгробни плочи. Неизвестен строител вградил римскатата стела в 
полукръглата ниша на голямата каменна чешма “Сютлийка“ в Никопол още през 
турско време. Девойки и невести наливали вода в стомните си, без да подозират за 
мъката на Фронтон. Едва през XIX в. френският археолог Ернест Дежарден12, който 
минал през Никопол, открил надписа. Силно развълнуван, той написал на латински 
„отговор“ на Фронтон и го издълбал върху същата плоча: 

“ Подир седемнадесет века,
незнаен пътник се спря пред твоите

стихове на фронта на старата чешма.
Молбата ти, Фронтоне, не била напусто.

Гробът на Елия се превърнал в чешма
и български невести и моми, и дечица,

наливат своите стомни и пролет, и есен.
Пътеката към гроба станала алея за разходка.

Другарката ти скъпа се превърнала в
нимфа, в неяда.

А твоите сълзи, Фронтоне,
са бистрите струи на чешмата.“

Двата надписа са прекрасна, макар и тъжна приказка, преминала през вековете, 
побеждавайки смъртта и разрухата. Може би Богинята-царица на задгробния мир 
наистина е чула молбите на Фронтон...

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЧЕШМИ
Не се знае откога датира обичаят да се градят чешми. В Европа няма подобна 

традиция. Те се срещат предимно на Балканския полуостров, а в България, най - 
вече в Родопите. Водата е предмет на всеобщо почитание и култ. Отношението на 
народа ни към нея можем да открием в множество пословици и поговорки, песни и 
благословии, обредни действия и поверия. При извори и чешми се оставя белег, за 
да не ни сполетява беда. Пак там момъкът е напивал водата на девойката в знак на 
обич.

Българите почитат изворите, и като спомен за добро и зло издигат чешми. Това 
е някакво особено чувство за изпълнен дълг – да оставиш нещо след себе си. В ми-
налото така бил решаван и проблемът с водоснабдяването на населението. 

Бълбука водата от чучурите и разказва легенди или простички човешки исто-
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рии… Отпиваш глътка вода в знойния летен ден и погледът ти се спира върху избе-
ляла от времето снимка или скромен надпис, издълбан в камъка, за да ни напомнят 
за нечий героизъм, лична житейска драма или просто - в памет на достойно извър-
вян път през отминалите години…

Майсторите на чешми и кладенци заемат подобаващо място в народната ли-
тература, наричали са ги „чешмеджии“, „кладенчери“ и се споменават нашироко в 
пословици, поговорки, народни песни и сказания. Говори се, че всички те са добри 
хора, защото могат да  „уловят“ водата. Лош човек не може да съгради чешма. Нав-
ремето чешмите не са имали само чисто практически замисъл. От дворната чешма 
се е разбирало на какъв “хал“ в обществото е собственикът й, неговото материално 
и обществено положение. Нерядко на чешмите е имало и надписи, като в повечето 
случаи е била написана и датата на градеж на самата чешма. Някои от чешмите са 
се превръщали в емблематични за селищата места, където мнозина са отивали да 
си пият мастиката до бълбукащите студени води. Там се е бистрила политиката, 
обсъждало се е дали годината е спорна и берекетна, разрешавали са се съседски 
спорове и т.н.13 

Днес величествено отекват думите, издълбани в стената на чешмата-барелеф 
на Лазар Донков14 в началото на „Етъра“: 

“Съгради се тази чешма, защото камъкът е по-траен от нас, а водата - веч-
на!“

ЧЕШМАТА НА ЕЛИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИЗВЕСТНИ ПЪТЕШЕСТ-
ВЕНИЦИ

ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ
Турският пътешественик Евлия Челеби15 пътувал из Османската империя и съ-

седните страни от 1640 г. до 1676 г.. Въпреки че неговите описания са малко преуве-
личени и личи пристрастието му  към исляма, те са ценен източник на информация 
за нашите земи. В пътеписа си Seyahatmane16 за Никопол е записал, че улиците са 
тесни и криви, но постлани с хубав калдъръм. По кръстопътищата им отбелязал 16 
чешми като много хубави. Може би една от тези  чешми е била „Сютлийка“, чието 
име на турски език означава “млечна вода“. 

ФЕЛИКС КАНИЦ
Чешмата на Елия е направила впечатление и на Феликс Каниц17, който я увеко-

вечил в една от своите гравюри. Гравюрата “Никополски мотив - чешмата Сютлий-
ка“ е от 1871 г18. На нея ясно се вижда оживлението пред чешмата и разнородното 
население. Ето какво пише Каниц, цитиран от Бохачек19: „Други паметници от кла-
сическата епоха на Мизия в Никопол, се намират в Сютли чешме – в християнския 
квартал. Строителят на тая малко вече разрушена чешма е имал щастливата 
идея да я изгради със старинни каменни материали и е запазил по този начин еле-
гичната римувана епитафия, която Фронтон, един римски финансов диспенсатор 
в Мизия, през времето на Марк Аврелий и Луций Вер посветил на своята починала 
съпруга Елия. Напоследък Момзен публикува тази голяма мраморна плоча, която 
сега е вградена в сводовото поле на чешмата (Корпус III. 1. 754).“
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на Елия се е разполагала в централната част. Непосредствено до нея е била сградата 
на архиерейското наместничество, бившето християнско училище.21

Следователно, разположена в центъра на града, чешмата е играла доста важна 
роля в живота на никополчани. Това е видно и от самата гравюра на Каниц. 

ЕРНЕСТ ДЕЖАРДЕН
Девойки и моми наливали векове наред вода в стомните си, без да подозират 

за мъката на Фронтон. Едва през XIX в. френският археолог Ернест се навел да пие 
вода от чешмата, видял надписа и го разчел. Епитафията го развълнувала толкова 
силно, че той написал на латински “отговор“ до Фронтон, който издълбал на същата 
плоча, отдясно на епитафията. Надгробната елегия е публикувана за първи път от 
Гийом Лежан22 в сп.“Льо Тур дю Монд“ през 1873 г., кн.ІІ, стр.121. 23   

ЧЕШМАТА НА ЕЛИЯ В БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА

АЛЕКСАНДЪР БОХАЧЕК
Първата история на града “Никопол през вековете“, е публикувана от Алексан-

дър Бохачек24 през 1937 г. Ето как той описва чешмата: „Много навътре в процепа 
на скалите пък отляво е Сютлийката – чешмата на Елия. Ромонът на нейните води 
оглася един хубав кът...  Млечната чешма... На фронта й е вградена надгробната 
плоча на Елия – младата римлянка, склопила очи преди толкова години в нашите 
земи – една епитафия, пълна с трогателна горест. Безсмъртни стихове, през които 
пари една безсмъртна любов – такава чужда на нашето време на фокстрота и джаза 
и все пак мощна, за да обрули сълзи и от най-коравото сърце... Вградената в чеш-
мата плоча е запазена през вековете много добре. Буквите се четат ясно, само през 
средата, една струя от водата е направила една ивица... Малката площадка около 
чешмата е заградена с бели, хубави къщурки, потънали в зеленина, с надвиснали 
клони и над чешмата.“

      През тоталитарното време имало периоди, когато историята на чешмата не 
се споменавала много-много, защото според някои това била чужда култура. И в 
известна степен Елия останала на заден план. Но хората си я знаели и тя била място 
за срещи - обикновени и любовни. 

А ето какво пише за чешмата Стефан Станчев25 в своята „Хроника от Нико-
пол“26 публикувана през 1987 г.: „…А много струва и една друга старина. В една 

Варошът бил разположен около ми-
наващата през Никопол малка рекичка 
Сазлийка. В него живеело християнско-
то население. Каниц отбелязва, че хра-
мът „Успение Богородично“, построен 
през 1840 г. се  намира всред махалата 
„Вароша“.20 А точно срещу него и до 
днес блика водата на чешмата на Елия. 
Наблизо бил и центърът на града, който 
в миналото се намирал доста по- на юг 
от днешния, и по онова време чешмата 
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падинка покрай рекичката, почти на края на града, още струи чешмата Сютлий-
ка. Тук, зад дървеното мостче, покрай шест млади тополи водата й шурти от 
железния чучур и дълбае каменното й коритце. И Каниц я сварил на това място и 
я нарисувал в книгата си. Не помнят никополчани водата й да е спирала някога. Все 
бълбука и сякаш разказва поемата, която е изписана с латински думи на мрамор-
ната й плоча. Тази стихотворна епитафия, оцеляла през вековете, няма равна на 
себе си в световната летопис.... Развълнуваният Дежарден се отплатил на вдъхно-
вения от скръб Фронтон с лирично стихотворение. Би трябвало и никополчани да се 
отблагодарят за този подарък на историята. Те могат да укрепят по-добре чешмата 
на Елия, да засадят цветя и дръвчета около нея, да я пазят от повреда. Сега плочата 
е силно протрита и зеленясала по средата, а казват, че в Народния музей още нямало 
отливка от нея.27 Дано са ме излъгали. Такъв изумителен паметник не се среща под 
път и над път. Той трябва да се пази като неповторима скъпоценност.“

      Проф. Д-р Васил Дойков28 споделя следното във в-к „Народен глас“: И ето, 
като Дежарден, и аз пия вода от чешмата. Иска ми се да допиша надписа: „Име-
то на твоята скъпа Фронтоне, не е забравено от този град. Чешмата на Елия 
дарява благодат всекиму, който допре устни до хладните чучури. Цветя цъфтят 
по стъпките на Елия и споменът за нея е вечен, както са живи и вечни любовта и 
обичта между хората.“

ЧЕШМАТА НА ЕЛИЯ В НАШИ ДНИ – ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА
Паметникът на любовта – чешмата на Елия се намира в южната част на града на 

около километър от река Дунав. Мястото е тихо и спокойно, въпреки че е в жилищен 
квартал. Чешмата се захранва от каптиран извор, намиращ се непосредствено зад нея. 
Край нея тече малка рекичка, Сазлийка, която води началото си от местното земли-
ще. Растящите наблизо борове, с клоните си й пазят сянка и тя запазва свежестта на 
водата си дори през летните дни. Тя е на повече от 400 години и макар през лятото 
дебита й да намалява, тече постоянно, без прекъсване.  Знае се от всички хора от ре-
гиона. Вероятно години наред е задоволявала нуждите от вода на хората, присъствала 
е в народните обичаи, изпълнявани от булките и зетьовете при сватбените обреди. 
Направена е от варовик, който се среща навсякъде в региона. Има форма на античен 
саркофаг с размери 4м и фронт 3м.  В нея е вградена надгробна плоча с надпис на 
латински език. Самата плоча с надписа е изработена от мрамор. 

Археолозите смятат, че плочата е пренесена от Улпия Ескус, където са откри-
ти и други подобни плочи с надписи на латински. Феликс Каниц е изказал същото 
становище29. Най-вероятно и надгробната плоча на Елия е била изработена там.

Този надгробен надпис е имал съдбата на други паметници от времето на римс-
кото владичество в България, открити в селища край Дунава – употребени повторно 
за каменни плочи за чешми. Така била повредена в известна степен и тази плоча – от 
влагата и от изрязването на място за тръбата, през която да се излива водата.30 

Не ни е известно как са реагирали съвременниците при изграждането й. Но 
съдейки по нейната популярност имаме основание да смятаме, че всички са били 
доволни. Никой не знае как е изглеждала римлянката Елия, но в представите на 
хората тя е млада, красива, чиста, добродетелна. Никополчани си я обичат, гордеят 
се с нея и разказват на всички трогателната история. Името Елия тук е много разп-
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ространено. Много хубави жени и момичета носят това име. 
От нашата събеседничка, Николинка Христова31, научихме, че от чешмата и 

нейната история е бил привлечен и един американец, ветеран от виетнамската вой-
на – Далас Мийхан. Въпросният господин, историк по професия, работи към биб-
лиотеката в родния си град във Флорида. Бил е екскурзовод на американски туристи 
– пенсионери, пътуващи с корабче по Дунав като част от екипа на „Интрав“32. По 
време на круиза изнасял лекции за културата и историята на народите по р. Ду-
нав. Слизайки в Никопол разпитвал местните хора за чешмата. Но поради езиковата 
бариера било трудно да намери някой, който да разбере какво търси американе-
цът. Случайно попаднал на съпруга на нашата събеседничка, с когото горе-долу се 
разбрали, и който го закарал до чешмата с колата си. Така положили началото на 
едно приятелство, което продължава и до днес. Мийхан останал силно впечатлен от 
чешмата на Елия и нейната история, както и от музикалната култура на българите. 
Посещавал града 3-4 пъти. Обещал на българските си приятели да напише книга и 
да разкаже в нея впечатленията си от България.33  

От историята на Елия и Фронтон била заинтригувана и художничката Ирина 
Михайловна Параскевова, рускиня по произход, която живее в Никопол. Нейно 
дело е картината „Чешмата на Елия“, нарисувана през 2007 г.

Поетесата Оля Недкова, родом от Никопол, е „луда“ по чешмата и нейната ис-
тория. През 2008 г. е осъществила мечтата си и отпечатала хайку-стихосбирката 
“Чешмата на Елия“ с посвещение: „На всички, които не могат да издигнат па-
метник на любовта си, но обичат и са обичани.“ 

С първото стихотворение, с което започва стихосбирката “Чешмата на Елия“, 
поетесата с изящно слово отговаря на Фронтон през вековете:

 
“Молитвата ти, Фронтоне, е чута.

Любовта побеждава всичко!
Погалих камъка и положих роза

в сълзите на чешмата.

Отпих глътка вода
и усетих силата на твоята любов,

мъдростта и уважението на хората,
съхранили през вековете този паметник

на обичта.

Твоето име остана известно
от времето на Марк Аврелий до днес,

не с войнска и служебна слава,
а с величието на любовта ти към Елия!

Поклон!“

Днес грижа за паметника и неговата поддръжка има общината. През миналата 
година по инициатива на общината се предприемат действия за поддържането му: 
извършени са ремонтни дейности и е оправено пространството около чешмата. 
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На празника на града през август 2009 г. д-
р Валерий Желязков - кмет на община Никопол, 
официално открива обекта “Чешмата Елия“.

Отпивайки ритуално чаша вода от чешма-
та, той припомня преданието, че „ всеки, който 
отпие от тази вода, сърцето му завинаги остава 
свързано с древния град“. 

Паметникът е ремонтиран и реставриран, 
пространството около него е озеленено и са 
създадени кътове за почивка. Обновяването на 

алеята и площадката са дело на плевенския скулптор Ренато Добрев. Чешмата е 
осветена от отец Валентин. 

Преди много години читалището и Общинският съвет за култура стават ини-
циатори за провеждането на поетични вечери край чешмата на световния ден на 
поезията – 1 октомври. Днес те вече са традиция за града.  

През октомври 2009 г. по идея на учителя по литература Любен Найденов, подк-
репена от читалище „Напредък 1871“, ученици от 8-ми клас от СОУ „Христо Ботев“ 
провеждат „Час за поезия“ на чешмата на Елия. Под падащите струи на водата и под 
музикалния съпровод на учителя по музика Красимир Николов звучат стиховете на Де-
белянов, Лилиев, Яворов и Смирненски. Със свои стихове се представят и местните 
поети Анелия Димитрова, Атанас Кръстев, Миглена Велчева, Юлия Иванова и учени-
ците Петьо Петров и Мирела Дамянова. Специален гост е поетесата Оля Недкова със 
стиховете си, посветени на Елия и любовта. Това събитие ражда идеята в навечерието 
на 24-ти май учителите да организират „Вечер за поезия“. С “Часът за поезия“ никопол-
чани правят дълбок ПОКЛОН на любовта, за която няма минало, граници и забрава.35

В наскоро приключилата анкета за избор на символ на Никопол, Елия остана 
на второ място в класацията, но не и в сърцата на хората. Чешмата на Елия  е люби-
мо място на никополчани и гости за отдих, студена и бистра вода за пиене, срещи 
и любови. Тя е обединяващ символ за смесеното население36 на града и се приема 
еднакво добре от всички етноси. Защото за любовта няма религия, няма време, няма 
възраст. А копнежът на хората по истинската, чиста любов никога няма да угасне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всяка чешма си има своя история и както историите една с друга не си приличат, 

така и всяка чешма си има свое лице и своя душа! В много страни по света отдавна 
са забравили вкуса на истинската вода от чешма. Водата е основа на живота - това го 
знае всеки. Но водата е още символ на чистота и човещина. Затова грижата за нея е 
дълг към нашите деца, към нашите предци, към природата. Можем да построим сто 
гигантски язовира, но те няма да заменят бликащия чучур в шепите на зажаднелия 
пътник! Поколенията винаги ще са благодарни на майсторите-чешмари.

Неизвестен строител вградил римската стела в полукръглата ниша на голямата 
каменна чешма „Сютлийка“ още през турско време. Името му така и не е достигна-
ло до нас. Но всеки, който е утолил жаждата си, е бил благодарен за построяване-
то й. И всеки, запознал се със съдържанието на надгробната елегия, е благославял 
майстора за възкресяването на тази силна любов. Местните хора казват, че който 
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пие от нея, го спохожда такава любов. 
Фронтон не е и предполагал, че думите му ще се окажат пророчески: деветна-

десет века след неговата смърт, “господарят“ на гроба го поддържа спретнат и чист, 
със засадени рози и зеленина. Четири големи бора пазят сянка от знойното слънце, 
а посетителите – млади и стари – въздишат, пийват водица и наливат за вкъщи, за да 
ги застигне подобна любов.  

Ученици и поети четат и пишат любовна лирика, вдъхновени от Елия. Худож-
ници, композитори и поети й посвещават творбите си. Родители кръщават дъщери-
те си с нейното име... 

Този невероятен паметник-чешма развълнува и нас с трогателната си история 
и ни вдъхнови да се поровим в миналото, да съберем наличната информация и да я 
представим тук. Надяваме се с тази разработка да сме спомогнали за докосване до 
силата на тази надживяла времето си любов.
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гендата за Елия, поместена в книгата на Валентин Антонов „Пръстенът“, с.21-30. 

6. http://bg.wikipedia.org/wiki/Елия_Капитолина
7. Гюзелев, В., М. Грънчаров и колектив. „История на Никопол“, с.29.
8. Дилков, П., Д. Белчев „Училищно краезнание Плевенски край“, изд.“Фабер“, 

Плевен, 2007 г. с.65-67
9. днес село Гиген, Плевенско
10. пак там, с.65
11. Вариантът е превод на Николай Шаранков от стихосбирката на Оля Недкова 

„Чешмата на Елия“
12. Ернест Емили Антоан Дежарден (1823-1886) е френски географ, историк 

и филолог. Професор по история към Кралския колеж в Анжер и Филологичесия 
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факултет в Дижон, професор по римска археология към Колеж дьо Франс в Париж и 
член на географското дружество и на Академията за надписи и художествена проза. 
Пръв идентифицирал останките от римския град Истрия в Северна Добруджа (дн. 
Румъния).   http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Desjardins 

http://en.wikipedia.org/wiki/Histria_%28Sinoe%29
http://community.livejournal.com/hist_geo/8054.html
13. Старите чешми на Станимака   http://history.asenovgrad.org/publikacii-

izsledvaniq-5.htm
14. Лазар Иванов Донков е известен етнограф, художник и създател на архитек-

турно-етнографски комплекс „Етър“ край Габрово.
15. Евлия Челеби (дервиш Мехмед Цили) е османски пътешественик, поет и 

историк, който е пропътувал земите на Османската империя за около 40 години. 
Пътеписите на Челеби са от особено значение за балканската и българската истори-
ография, тъй като са безценен източник за хората, начина им на живот, градовете и 
тяхната уредба.

Роден на 25-ти февруари 1611 г. в Истанбул и е син на придворен златар от аб-
хазки произход. Като такъв той получава отлично образование. Започва да записва 
обиколките си и впечатленията си от Истанбул в кратки бележки за сгради, пазари 
и обичаи, а през 1640 година Челеби за първи път пътува извън града. Неговата 
сбирка от пътеписни бележки от всички негови пътешествия е събрана в 10 тома 
и е наречена Сеяхатнаме («Книга на пътешествията» или «Пътепис»). Въпреки че 
много от описанията му са силно преувеличени, неговите бележки са широко прие-
ти като полезен пътеводител за културните аспекти и начина на живот в Османската 
империя през 17-ти век. Неговите „Пътешествия“ все още не са цялостно преведени 
и издадени на български.

16. Пътепис, Записки на пътуващия
17. Феликс Каниц (1829-1904) е австро-унгарски археолог и етнограф. Посеща-

ва България 18 пъти между 1860 и 1883 г. Създава нови 50 карти на Сърбия, Кня-
жество България и Източна Румелия, а за своята „Оригинална карта на Дунавска 
България и Балкана“ е награден със златен медал на Географския конгрес през 1867 
г. в Париж. Издава и тритомен труд „Дунавска България и Балканите“ – историчес-
ки, географски и етнографски пътни студии от годините 1860-1875. 

18. Годината 1871 е посочена от Бохачек в книгата му „Никопол през вековете“, 
с.134 Имаме известни съмнения, че е правена по-късно предвид униформите на 
войниците, които приличат на руски. Не успяхме да открием книгата на Ф. Каниц 
„Дунавска България и Балканите“, т.2, за да се уверим сами.            

19. Бохачек, Ал. „Никопол през вековете“, с.146
20. пак там, с. 110
21. пак там, с.103
22. Гийом Лежан е роден в Плуега Геран, Бретан, в 1828 година. По поръчка на 

френското правителство Лежан проучва Балканския полуостров. За своите шестго-
дишни пътувания – 1857-58 както и от 1867 до 1870, той събира материал за голяма 
карта от 49 листа, от която завършва 20. Освен това Лежан пише „Етнография на 
Европейска Турция“ (Ethnographie de la Turquie d’Europe), придружена с етническа 
карта, която излиза в 1861 година, и в която описва народите, населяващи полуост-
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рова. Умира на 1 февруари 1871 година в родното си място.
23. В книгата на Бохачек „Никопол през вековете“, С.1937 г., с. 22, погрешно е 

отпечатано името на Гийом Лежан (Т. Лежань) и годината, през която е направена 
публикацията -1873 (1878). Тази грешка продължава и до днес, тъй като всички 
цитират грешен източник. Оригиналната публикация (вж. прил.) може да бъде раз-
гледана на следния адрес: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32878283g/date.r=Le+tour+du+monde+1873.
langEN

24. Александър Йосифов-Бохачек – български писател от чешки произход, на-
писал първата книга за историята на град Никопол. „Никопол през вековете“ – 1937 
г. 

25. Стефан Станчев, български писател и читалищен деец, е роден на 
07.04.1907 г. в гр. Казанлък. Завършва търговска гимназия в Бургас през 1927 
г. и библиотечен курс в Казанлък (1934) и Ловеч (1935). Работи в библиотеките 
на Бургас и София. Редактор на “Български книгопис“ (1945-1948). Главен ре-
дактор на сп. “Турист“ (1956-1978). Член на СБП от 1941 г. Публикува около 30 
художествени книги, сред които стихосбирките “Поломена стрелка“, “Друж-
ба“, “Тракийски песни“, “Моряк“, романизованата биография “Майстор 
Колю Фичето“ (1971) и сборника с есета “Сребърни везби“. През 1949 г. издава 
“Библиотечно ръководство“. През 1987 г. в изд. “Български писател“ се появя-
ва сборникът му с есета и пътеписи “Зелени ветрове“. Умира на 28.09.1991 г. 

26.  http://geom-bg.com/?p=31393  – Стефан Станчев „Хроника от Никопол“
27. Бел. авт. Направихме запитване до Националния археологически институт 

и музей (НАИМ) – София за споменатата отливка, но за съжаление до приключва-
нето на разработката не получихме отговор.

28. Проф. Д-р Васил Дойков заслужил общественик, географ, краевед, учен и 
университетски преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  и  РУ „Ангел 
Кънчев“ -   в-к „Народен глас“, 22 юни 1990, бр.121

29. цитат от Бохачек, Ал. „Никопол през вековете“, с.147
30. Манова, Е. „Никопол“, С.1982 г., с.5
31. Николинка Христова, секретар на читалище „Напредък 1871“ – Никопол от 

1996 г., наш екскурзовод и информатор по темата за Елия; (бел.авт.) 
32. Туристическа агенция „Интрав“ -  http://www.tourvacationstogo.com/intrav_

tours.cfm
33. Бел.авт. Опитахме да се свържем с г-н Мийхан в началото на лятото, но без 

резултат. Изпратихме му писмо по пощата и имейл с молба за интервю, но до прик-
лючването на разработката не получихме отговор. Може би е още във ваканция. 

http://www.ladylakelibrary.com/ - сайтът на библиотеката в Лейди Лейк, Флорида
35. Н. Христова – „Час за поезия при чешмата на Елия“- 2009, Асоциация съв-

ременни читалища  http://www.association.bg/bg/txt/news.html?oid=63
36. Бел.авт. Не открихме официална статистика по въпроса, но по думите на 

хората от града съотношението българи-турци е около 50:50, като има и роми, които 
се „турчеят“.



44



45

Трета награда
Автори: Ивета Иванова, Антония Попминчева 

СОУ „Екзарх Антим І“, Казанлък 
Научен ръководител: Станимира Вълчева

“Ех, Бузлуджа, Бузлуджа!”-
свято  и историческо място ли си ти ?!!

да умира българинът за свобода, 
как  лее той кръвта си за своето Отечество!...

Твоите белокожи букове, студени извори, 
жълтите сипеи и гордите върхове чуха най-напред официално думите

 „Свобода или смърт!...
         И така, поклон на твоето землище!...

         Вярвай, че твоята слава и минало ни най-малко няма да постра-
дат!...“

                                                                                               Захари Стоянов
                                                                   Съчинения, т. II, С., 1965, с. 224-225

Едва ли има българин, който да не е чувал името на вр. Бузлуджа, но какво място 
заема той в историческата ни памет ? Свято място ли е днес и какво знаем за него? Ето 
с тези въпроси започнахме своето проучване. Зададохме ги на сто, произволно избра-
ни жители на Казанлък и региона, разделени в три, равни на брой възрастови групи 
– младите (17-30-годишни), хора на средна възраст (31-55 години) и хора над 55-годиш-
на възраст. Нашата анкета, която не претендира за професионална представителност 
и максимална точност  показа, че Бузлуджа се свързва главно със социалистическата 
история на България, а и огромният паметник на върха, който се вижда от километри 
внушава същото. Над 80% от хората, до които се допитахме и то главно на възраст от 17 
до 55 години не са посещавали историческо честване на върха. За повечето от тях Буз-
луджа е приятно място за отдих и почивка, а за нейното историческо значение се сещат 
само веднъж-два пъти в годината от публикации в пресата или кратки телевизионни 
репортажи.

Тогава!?...Има ли нещо наистина „свято и историческо“ в това място? Какво се 
крие във възклицанието на Захари Стоянов „Ех, Бузлуджа, Бузлуджа!...поклон на твоето 
землище!“ ? Какви исторически събития са се случили там и струва ли си да ги помним 
? Как, защо и по силата на какви обстоятелства се е променила паметта на българите от 
края на XIX в. до наши дни ? Какво е всъщност Бузлуджа днес и какво я очаква занапред ?

Мястото и значението на Бузлуджа в паметта на хората; честванията, които се орга-
низират; паметниците, които се проектират и строят там се променят съобразно четири-
те коренно различни исторически епохи, през които преминава върхът в своята история 
– Възраждане, което за този регион приключва със Съединението от 1885 г.; свободна 
България в периода на Третото българско царство (1885-1944 г.);  годините на социализ-
ма  (1944-1989 г.) и времето след промените от 10.11.1989 г.

Издигащ се на височина 1441 м. в Централна Стара планина, върхът е бил известен 
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със студените извори в южното си подножие и пещера по северните склонове, за която 
казват, че задържала лед през цялата година. От тук идва и името на върха и околната 
местност – Бузлуджа, „леденик“ на турски език. 1 

Бузлуджа влиза в историята на България
Лятото на 1868 година – край с. Петрушан, близо до Гюргево, от всички краища на 

Румъния се събират  десетки българи. На 6-ти юли 1868, около 130 въоръжени мъже, 
начело с воеводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа преминават Дунава.18-ти юли 
1868 година - от този ден започва славната история на Бузлуджа. Останалите около 
трийсет четници спират да починат на малка поляна в подножието на върха. Двеста 
души редовна войска, изпратена от Търновското окръжие и 500 башибозуци затварят 
огнения обръч около тях и войводата им Хаджи Димитър. На никой не му минава през 
ум да се предаде. Та нали са се заклели, че „залагат и прежалват живота си“ в името на 
народа и своето Отечество.2  Въпреки, че според официалния доклад на Митхад паша 
сражението „траяло три часа и половина“, цариградският вестник „Currier d’Orient“ в 
броевете си от 18-ти юли и 8-ми август 1868 г. е категоричен : „Борбата се продължи 
повече от пет часа.“ 3  Обяснимо е желанието на Митхад паша да спести поне два часа 
от огромното унижение, което преживява империята. Трийсетина мъже се съпротивля-
ват срещу 700 турски войници. След пет часа стрелбата затихва. Бузлуджа е покрита с 
телата на героите. Турските войници се надпреварват да режат главите на убитите, за да 
получат по три лири на глава. По думите на енинския поп Стефан Петков, който два дни 
по-късно се качва на Бузлуджа “Труповете бяха пръснати по долини и чукари...Само 
един труп намерихме с глава...“ 4

Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа предизвиква голям международен 
отзвук; ангажира вниманието на дипломати, държавници и обществеността в балканс-
ките страни и цяла Европа. Решението на Високата порта по българския църковен въп-
рос, протакано години наред, е ускорено именно от тази чета.  На 28.02.1870 г. султан 
Абдул Азис най-сетне издава фермана за учредяване на Българската екзархия. Колко 
голям е ефектът от четата показва и фактът, че заповед за демобилизация на турската 
войска е издадена осем дни след сражението на Бузлуджа, чак на 26-ти юли. 5

Два дни след битката, на 20-ти юли, селяни от близките села Крън, Енина и Шипка 
погребват загиналите в три отделни гроба – в единия е поставено тялото на убития вой-
вода Хаджи Димитър, в другия гроб – четник с татуировка на ръката „С.П.“ /единстве-
ният труп с глава/, а в третия са телата на останалите четници.6  Опелото е извършено от 
поп Стефан Петков от с.Енина7.  Бузлуджа влиза в историята на България.   

Първи паметници и чествания на Бузлуджа
Превръщането на върха в паметно за всички българи място и първите скромни 

паметни знаци там датират още от времето преди Освобождението. Само няколко дни 
след  погребването на загиналите Слави Тенев Герданов се качва на Бузлуджа заедно с 
Христо Червенков Панджара и нарязва върху камъните на първия гроб буквите „Х.Д.“  
През 1882 г. Христо Милев твърди, че на едно буково дърво, там където е било лобното 
място на войводата е виждал изрязани пушка, сабя и револвер. 8

Началото на честванията е поставено през 1883 от малка група ученици от клас-
ното училище в Казанлък 9 .  Инициатор е учителят Георги Кърджиев, родом от Шумен, 
който преподава граматика и история в училището в Калпакчийската махала от 1881 до 
1885 г. Освен тези оскъдни сведения за него, за съжаление не е споменато нищо повече 
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в Летописната книга на училището, запазена и до днес. 10 На следващата, 1884 година, 
отново на 20-ти юли се събират много повече хора -  не само от Източна Румелия, а и от 
Княжеството. Идва и майката на Хаджи Димитър – хаджи Маринка, носена на ръце от 
присъстващите. 

Най-вълнуващо и внушително обаче е честването от 1885 г. Организирано от опъл-
ченските дружества и БТЦРК, то събира повече от 2500 души от всички краища на Бълга-
рия. Със специално изработено знаме от черна коприна е посрещната майката на Хаджи 
Димитър, дошла отново от Сливен. „Почти всички се редуваха да й целуват ръка.“, си 
спомня Константин Бозвелиев.11  И всичко това се случва в напрежението и еуфорията, 
обхванали българите малко повече от месец преди обявяването на Съединението.

През 1898 по повод 30-годишнината от подвига на четата Благотворителният ко-
митет „Св. Иван Милостиви“, създаден две години по-рано в Стара Загора от митропо-
лит Методий Кусев, се заема „да възкреси, да съживи тяхната памет, да увековечи...
стремлението към самопожертване за народната свобода.“ 12 

  Още на 28 юни, в един часа след обяд на Бузлуджа пристигат ветерани, официални 
лица и поклоници. Откопаването на костите на четниците се извършва според указания, 
дадени от самия митрополит Методий. На 29 юни пред всички присъстващи е прочетен 
и подписан акта на  ексхумацията, който констатира, че са намерени 24 скелети, от тях 
23 – обезглавени и един с глава. По обяд шествието  пренася  двата  ковчега  в  църквата  
„Свети   Архангел Михаил“  в с. Хасът (дн. Крън), Казанлъшко (в единия са само кости-
те на воеводата, който е бил погребан отделно от другите четници, а в другия ковчег са 
костите на останалите четници). Сред присъстващите са двете сестри на Хаджи Дими-
тър и дъщерята на брат му. Тук са воеводите Панайот Хитов и Филип Тотю, а четникът 
Христо Македонски носи спасеното от него знаме на Караджата. На 19-ти юли 1898 г. 
костите на героите, поставени в два кипарисови ковчега, са положени в специални ка-
менни гробници, покрити с мраморни плочи. Костите на Хаджи Димитър са погребани 
в отделна гробница, а върху мраморната плоча са поставени две кръстосани пушки, 
сабя, венец и знаме. Над тях има надпис „Свобода или смърт!“, а под тях е издълбан 
стихът на Христо Ботев: „Живъ е той, живъ е, там на Балкана!“. В другата гробница 
са костите на неговите четници. Над същите изображения на мраморната плоча стои 
надпис:“Вяра и независимост!“, а под тях са думите на Хаджи Димитър „На оръжие, 
мили братя! 1868 г.“ 13

Изготвени са два проекта за паметник – първият от арх. Лазаров и по-късно друг от 
проф. Борис Шатц, нито един не е реализиран. Проектът на арх. Лазаров е отхвърлен, тъй 
като по думите на митрополит Методий Кусев „делегатите, които бяха на тържество-
то, изказаха желание, щото тоя паметник да представлява нещо по-особено, т.е. да се 
отличава от обикновените паметници в България“. За проекта на проф. Шатц така и не 
са събрани необходимите 30 000 франка и този проект също се оказва обречен.  14 

Жалко е, че България се оказва неспособна да събере някакви си 30 000 франка. Та, 
ако всеки българин беше дал по един франк щеше да бъде построен не един, а десетки 
такива паметници. Жалко е..., защото онези момчета са пожертвали за същата тази Бъл-
гария най-ценното, което са притежавали  – живота си.

И въпреки това хората   не забравят подвига на героите. През следващите години 
тържествените поклонения на Бузлуджа продължават да се организират ежегодно на 
2 август. Дори в едно свое писмо от 1936 г., директорът на Средното реално училище 
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„Кирил и Методий“ уведомява министъра на народното просвещение, че от август съ-
щата година Казанлък отбелязва официално три големи празника. Освен 1-ви ноември 
(Денят на народните будители), това са още 26-ти март (влизането на 23-ти пехотен 
Шипченски полк в Одрин през 1913 г.) и 2-ри август (честванията в памет на Хаджи 
Димитър на Бузлуджа). По същото време местността е превърната в народен парк с пос-
тановление от 17.09.1936 година на Министерство на земеделието и държавните имоти.  
На 2-ри август 1936 г. е осветена и хижа-паметник, построена по идея на Българското 
туристическо дружество „Орлово гнездо“ –гр. Казанлък. 15                       

По повод на всички тези промени, 
през 1939 г. във в. „Искра“ излиза статия-
та „На Бузлуджа“, в която подписалият се 
като „стар турист“ отбелязва разочарова-
нието на много българи, което личи в ду-
мите на един банков  чиновник от Русе: „ 
Детето ми четеше в своето отечествоз-
нание, че „хубав паметник бил издигнат 
на Бузлуджа да напомня за геройския под-
виг на х. Димитра и неговите другари.“ А 

такова нещо аз тука не виждам, освен стари гробове и малки кръстове.“ Авторът 
завършва статията си с надежда и апел към своите сънародници: „Дано дойде по-скоро 
ред и на величествен всенароден паметник за тези герои“. 16  

Промяната на паметта за Бузлуджа
Със  съжаление трябва да отбележим, че почти век след гибелта на четниците така 

и не се намират време, средства и воля за това и този ред все не идва. Идва обаче 9-ти 
септември 1944 г., когато просъветските сили в лицето на Отечествения фронт повеж-
дат България по нов път. Отворена е нова страница в историята на Бузлуджа. Името на 
върха вече се свързва официално с още две събития. На преден план излизат учредя-
ването на БРСДП през 1891 г. и сражението,  което води тук Габровско-Севлиевският 
партизански отряд през янури 1944 г. 

На 20-ти юли 1891 г. за традиционните чествания на Бузлуджа в памет на загинали-
те четници на Хаджи Димитър пристигат и 15 делегати-социалисти от Габрово, Севли-
ево, Дряново, Сливен, Търново и Казанлък. Тази тяхна сбирка, състояла се под един бук 
недалеч от мястото, където са погребани четниците се превръща в Учредителен конгрес 
на Българската работническа социалдемократическа партия (БРСДП) , чиито наслед-
ници вече под името Българска комунистическа партия (БКП) управляват страната в 
периода до 1989 г. Другото важно събитие за новата власт е най-тежкото сражение на 
Габровско-Севлиевския отряд на 24.01.1944 г., в което загиват трима партизани. Имен-
но в годините след 9-ти септември 1944 се утвърждава идеята, че Бузлуджа е мястото, 
където се срещат борци за свобода от три поколения – четниците на Хаджи Димитър, 
загинали за свободата на България през Възраждането ; основателите на социалисти-
ческата партия в края на XIX в. и партизаните от 40-те години на XX в. Този поглед 
към върха и това разбиране за събитията предопределят превръщането на Бузлуджа в 
Национален парк-музей и издигането на няколко паметници, един от които е на Хаджи 
Димитър и неговите четници. 17

Почти век след гибелта им, най-накрая идва ред за построяването на паметник в 
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тяхна чест, но не те са в центъра на общественото внимание. През 1968 г. се навършват 
100 години от техния подвиг, но България се готви за друг юбилей – 70-годишнината от 
създаването на управляващата партия. 

С разпореждане № 274 на Министерския съвет югоизточният склон на върха е обя-
вен за Национален парк „Бузлуджа“ и се възлага на Министерство на просвещението и 
културата да се построят там паметници. Срокът е 1-ви юни 1961 г., за да се посрещне 
достойно предстоящия юбилей на БКП. 18  Промяната в отношението към Бузлуджа и 
паметта за историческите събития, случили се там вече са факт. 

Паметниците на Бузлуджа
Въпреки явното политизиране на историческия връх и налагането на историята 

на една партия в паметта на българите, все пак е построен паметник в чест на героите, 
загинали през лятото на 1868 г. Паметникът се издига на северния край на поляната, 
където са се сражавали четниците. Конкурсът за изработването му е спечелен от Любен 
Димитров и арх. Петко Цветков. Четириметровата скулптура на воеводата, изработена 
от бял врачански камък сякаш израства от скалата, която служи за постамент. Зад нея 
е изградена стена от 28 каменни блока, върху които са изписани имената на всички 
от четата на Хаджи Димитър и  Стефан Караджа и техните родни места. В средата на 
стената са издълбани думите на Хаджи Димитър : „Нашата цел не е да  / превземем 
Търново или / Цариград, но да умрем / за свободата на народа / ни, да турим основи на / 
бъдещето си! / Хаджи Димитър“.  Под тях стои текст, който би трябвало да напомня за 
битката : „В неравен бой / с вековния поробител / на 2-ри август 1868 година / на това 
място загина / легендарният воевода / Хаджи Димитър / заедно със своите хра-/бри 
четници.“В текста обаче е допусната груба фактологическа грешка – Хаджи Димитър 
и четниците се сражават и загиват на 18/31-ви юли, а не на 2-ри август. Очевидно датата 
20-ти юли/2-ри август, когато всъщност са погребани загиналите се е запечатала дълбо-
ко в паметта на хората,тъй като в продължение на 93 години точно на този ден са орга-
низирани ежегодно честванията и поклоненията на Бузлуджа.Това обаче не оправдава 
допуснатата грешка на паметната плоча.

Костите на четниците, извадени от каменните 
саркофази, са поставени в основата на паметника на 
Хаджи Димитър. През 1991 г., в „Четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа. Биографичен и биб-
лиографски справочник“ Радка Инджиева пише, че 
мраморните плочи от тези стари гробници, които са 
махнати през 1961 г., днес се съхраняват във фонда 
на НПМ „Шипка-Бузлуджа“. Когато ги потърсих-
ме там, първо ни казаха, че ги няма и  никой не ги 
е виждал през всичките тези години, още повече, 
че през 1961 съществува само Национален музей 
„Шипка“. НПМ „Шипка-Бузлуджа“ е официално 
създаден едва през 1968 г., т.е. е малко вероятно да 
са в техния склад. Два дни по-късно обаче се оказа, 
че след направената проверка мраморните плочи са 
в склада, намиращ се в оранжерията на музея в гр. 
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Шипка, но са на парчета. Строителният техник към музея  Христо Тъпанов си спомня, 
че още през 1961 голям къс от едната плоча е липсвал и най-вероятно са начупени при 
пренасянето им. Парчетата от плочите, които се намират всъщност в самата овощна 
градина, са потънали в треви и бурени и разчистването им можело да започне най-рано 
през септември, поради което едва тогава би било възможно да ни позволят да ги сни-
маме. 

Другите два паметника, издигнати през 1961 г. са в чест на Бузлуджанския конгрес 
от 1891 г. и в памет на загиналите през 1944 г. партизани. Стотици майстори-каменодел-
ци и войници работят по цялостното оформяне на парка - почистване на боровата гора и 
озеленяване, свързване на паметниците с алеи с луминисцентно осветление, изгражда-
не на нова хижа, на телефонна линия и панорамен път Шипка-Бузлуджа. Тържествено-
то откриване на 5-ти и 6-ти август 1961г. е в присъствието на министри; представители 
на Народното събрание, Политбюро и ЦК на БКП; под погледите на Ленин, Димитър 
Благоев, Георги Димитров, Георги Кирков, Васил Коларов, чиито портрети украсяват 
сцената. На 6-ти август Д. Ганев (член на Политбюрото на ЦК на БКП и председател на 
Президиума на Народното събрание) открива паметниците. Първа е прерязана лентата 
на този, в чест на Бузлуджанския конгрес19.

Цялата организация на тържествата и самото откриване показват как се е промени-
ло отношението към историческите събития, случили се на върха. На първо място по 
важност и значение е управляващата партия и акцентът пада върху нейното учредяване. 
Ехтят възгласи „ Да живее БКП!“, но не и „Да живее България!“, за която са дали живота 
си четниците през 1868 г. Създаването на една политическа партия, нейните лидери и 
идеология са поставени преди тяхната саможертва, макар че дори чисто хронологи-
чески събитията от 1868 предхождат тези от 1891 и 1944 г. А според Захари Стоянов, 
само Шипка се издига по-високо от Бузлуджа, само подвигът на българските опълченци 
може и трябва да стои по-високо в историческата памет на българите от този на хаджи-
димитровите четници. Не е така обаче в годините след 9-ти септември 1944 г. Дори 
почитането на паметта им всяка година на Илинден, започнало още през 1868 г. започва 
да потъва в забрава. Вместо традиционните възпоменания, в началото на август на Буз-
луджа вече се организират партийни митинги в прослава на БКП и нейните създатели. 
През 1975 г., на един от тези митинги лично Тодор Живков (генерален секретар на БКП 
и председател на Държавния съвет на НРБ) поставя в основите на нов строеж капсула 
с възпоменателен текст. Обръщението към поколенията завършва с думите: „Нека на 
това свято за всеки българин място гори  вечно огънят  на партийната правда и раз-
палва в душите на поколенията воля и решителност в големия поход към най-светло-
то бъдеще-комунизма.“ Година по-рано е започнал строежът на Дом-паметник на връх 
Бузлуджа. Той ще бъде открит отново от Тодор Живков на 23-ти август 1981 в чест на 
90-та годишнина от създаването на БКП. 20

През същата тази 1981 година се навършват един век и 13 години от подвига на ше-
пата четници и техния войвода Хаджи Димитър. 113 - какво фатално число! Бузлуджа 
продължава да бъде наричана „свято за всеки българин място“, но тази „святост“ вече 
произтича от основаването на една политическа партия.

По проект на арх. Георги Стоилов, реализиран от дивизия на ГУСВ (Главно управ-
ление на строителни войски)  в Стара Загора с командир генерал-майор Делчо Делчев, 
само за седем години на върха са изляти 12 000 куб.м. бетон, вплетени са повече от  1 
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500 тона арматура и са положени  16 000 кв.м. мраморни настилки. Построена е кръгла 
зала с диаметър 60 м. и височина 14,5 м. До нея се извисява 70-метров железобетонен 
пилон с 12-метрова рубинена петолъчка, чието сияние се вижда от 50 км.  В началото 
на 9-метровото стълбище, което води до залата са отлети две развети знамена с размери 
12 на 6 м. със  „знаменателните дати в нашата героична история - 1891 и 1944 г.“  На 
входа на целия комплекс два 30-метрови факела символизират българо-руската дружба. 
Композицията е озаглавена „Без Шипка няма Бузлуджа“ 21

И никой не се сеща, че точно от това място с „Факелите“, на 18-ти юли 1868 г. 
заптиите на Сюлейман ага настъпват към поляната, където са били четниците.  А от 
север, от мястото, където е комплексът с Дом-паметника, срещу тях откриват огън  200 
души редовна войска, изпратена от Търновското окръжие.  И никой не се замисля, че 
всъщност „ Без Бузлуджа (тази на Хаджи Димитър и неговите четници) няма Шипка,... 
няма България“.

Бузлуджа след 1989 г.
Идва 10.11.1989 г., когато БКП губи монопола над властта. България тръгва, макар 

бавно и неуверено по пътя на демократичните промени, пазарната икономика и евроат-
лантическата интеграция. Предстоят нови промени и за Бузлуджа.

През 1998 г., когато се навършват 130 години от битката на четата, организациите на 
Съюза на демократичните сили (СДС) в Казанлък,  Габрово и Сливен решават да възста-
новят честванията. Учредена е Фондация  „Хаджи Димитър“, но е решено поклонението 
да се организира на 18-ти юли, когато е било сражението, а не на 2-ри август (Илинден), 
както е било в продължение на почти век (от 1868, когато са погребани загиналите до 60-
те год. на XX в.) 22 В този смисъл изразът „възстановяване на честванията“, който дори 
стои на паметна плоча, поставена на Бузлуджа, е напълно неточен и неуместен. 

Решението за честване на 18-ти юли е политическо, идеята също се смята за по-
литическа. Бузлуджа продължава да се политизира и до днес не може да се отърси от 
политическите страсти и да си върне общонационалното значение. Идеята идва от СДС 
като противовес на социалистическите тържества, които БСП провежда ежегодно на 2 
август и след 1989 г. Големият проблем според казанлъшкият журналист Емил Пенчев 
е, че „се появи нещо като съревнование: кой колко поклонници ще докара на Бузлу-
джа....... всеки избираше според своята политическа ориентация  кога да се качи на 
връх Бузлуджа - на 18-ти юли или на 2-ри август. Лошо.“ 23

Това разделение продължава и до днес. Социалис-
тите не участват в честването на 18-ти юли,  което се 
организира по инициатива на СДС, въпреки че офи-
циално то е под патронажа на Председателя на Народ-
ното събрание и през годините бе уважено от Йордан 
Соколов (СДС), Георги Пирински (БСП) и Огнян Гер-
джиков (НДСВ). Те продължават да свикват партийния 

си събор в началото на август и тогава полагат цветя на паметника на войводата.  Несо-
циалистите пък отказват да участват в едно чисто партийно мероприятие и да почетат 
паметта на четниците в деня, в който това е правено десетилетия наред - 20-ти юли/2 ри 
август. Но затова ли са дали живота си четниците през 1868 г.?  За едно разделено бъл-
гарско общество, което не намира сили в един и същи ден да сведе глава в знак на почит 
и признателност пред саможертвата на онези млади мъже?! Та нали те са тръгнали с  
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ясното съзнание да дадат живота си за именно тези днешни българи, за които сякаш 
партийните интереси са по-важни от самата България.

Славата на Бузлуджа от времето на Захари Стоянов отдавна е отминала. Доказват 
го резултатите от анкетата, с която започнахме нашата работа. Доказва го и съвремен-
ното състояние на иначе Националния парк-музей. Днес там се разхожда стадо коне. 
Ние самите се уверихме в това през юли 2010 г. Целият район наистина е „миниран“ 
от конете - грозна и тъжна гледка. Дори областният управител на Стара Загора Йордан 
Николов издаде на 17.06.2010 г. заповед, с която забранява на братя Мехмед и Байрям 
Кьорови от с.Копринка, Казанлъшко да пускат конете си в района, защото имотът е 
публична държавна собственост.

Бъдещето на Бузлуджа
В националния и местен печат през последните години се дискутират десетки  

идеи  за бъдещето на целия комплекс, който още в началото на 90-те години на миналия 
век е одържавен от правителството на Филип Димитров. Предложенията са от преуст-
ройството му в телекомуникационен център, през създаване на музей на тоталитарното 
изкуство или музей на флората и фауната в Стара планина, превръщането му в турис-
тическа дестинация.       

 В края на ноември 2009 г. тук на Бузлуджа бе създадено първото маунтинборд (хиб-
рид на скейтборда и сноуборда) трасе на скиписта, което събра над 70 младежи от цялата 
страна.24 От пролетта на 2010 г. по билото на Стара планина, близо до т.нар. „Чиния“ за-
почнаха да никнат като гъби огромни перки с диаметър 96м. и височина на пилона около 
80 м. В местността Бедек на вр. Бузлуджа вече се строи  ветрогенераторен парк.

С какво ще свързват българите Бузлуджа след 50, 100 и повече години? С подвига 
на четата от 1868 г., с основаването на една от многото политически партии в България, 
просто с един ветрогенераторен парк? Или пък с първото маунтинборд трасе в Бълга-
рия? Това зависи от нас.

Сякаш бавно, но сигурно потъва в забрава делото на Стефан Караджа,  Хаджи Ди-
митър и тяхната чета. Може би си струва да се вслушаме в думите, с които директо-
рът на НПМ „Шипка-Бузлуджа“, Данчо Данчев откри поклонението тази година: „да 
прeнесем през времето и прочетем по новому думите от Прокламацията към българ-
ския народ: „Времето е дошло и ни вика...“  Може би най-сетне е дошло времето да 
върнем Бузлуджа на Хаджидимитровите четници и да превърнем иронично наричаната 
„Чиния“ в монумент, който ще възроди и ще запази за бъдните поколения спомена за 
техния подвиг. Може би е крайно време всички политически партии да се оттеглят от 
върха и да организират партийните си мероприятия и събори някъде другаде и по дру-
го време. Може би е крайно време държавата, Община Казанлък и цялата българска 
общественост да се ангажират с преустройството на комплекса, като го превърнат в 
място, поддържащо спомена за онези около 130  мъже, най-възрастният от които е само 
35-годишен, водени от Стефан Караджа и Хаджи Димитър, които през 1868 г. пресичат 
Дунава с ясното съзнание, че отиват на сигурна смърт.

Крайно време е да се възстанови поклонението на Бузлуджа и то в деня, в който е 
организирано десетилетия наред още от 1868 г. - на 20-ти юли/2-ри август, Илинден. За-
щото 18-ти юли е денят, в който празнуваме раждането на Апостола на свободата Васил 
Левски. А денят, в който казанлъчани, а по-късно и всички българи  почитат  паметта на 
загиналите четници е бил и трябва да си остане  2-ри август. Защото там лежат погре-
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бани костите на 24 души, които нито за миг не са допуснали, че могат да се предадат и да 
спасят живота си! Защото тази земя е напоена с кръвта на тежко ранения на 18-ти юли Ха-
джи Димитър! Защото два са високите върхове на Стара планина - Шипка и Бузлуджа!          

„Ех, Бузлуджа, Бузлуджа! Свято и историческо място си ти!...“, пише Захари 
Стоянов, „Вярвай, че твоята слава и минало ни най-малко няма да пострадат!...“.  Но 
само вярата достатъчна ли е, за да останеш в паметта на българите като първото място, 
където се чуват най-напред официално думите „Свобода или смърт!“ ?!? Според нас не 
е достатъчна, но пък е нужно съвсем малко. Необходими са само капчица национално 
достойнство, зрънце признателност и щипка воля, за да изкупим вината си и да изчис-
тим съвестта си, като превърнем „Летящата чиния“ в паметник, който ще обединява 
нацията и ще съхранява спомена за събитие, което може да накара всеки българин, неза-
висимо от партийната му принадлежност  да се чувства свободен и достоен наследник 
на героите, загинали там.
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Трета награда
Автори: Константин Пройчев, Димитър Димитров

ПГХТТ, Пловдив
Научен ръководител: Донка Радева

Гюро Михайлов – спомен за забравената войнска чест
Спете тихо... България праща

Вам венец и от зло се не плаши.
Таквиз синове честни дор’ ражда,
Дор’ я кичат гробове, кат ваший.

( Иван Вазов – „При гробът“
На загиналите солдати в пожара 
на 25 декември 1880 в Пловдив)

Днес на централния площад на Пловдив, срещу сградата на пощата, стои па-
метник на четирима войници. На преден план е единственият все още прав измеж-
ду тях – той юнашки е изпънал снага и стиска пушката си. Другарите му загубват 
вече последните искрици живот. А надписът под скулптурата отдава почит и слава 
на героите - „примерно изпълнилите своята  клетва“ Гюро Михайлов от Розовец, 
Никола Костадинов от Мързян, Костадин Аргиров от Фердинандово, Илия Кръстев 
от Голямо Конаре и Митьо Петков от Петрич. Отдясно до паметника се ситуира,  
сякаш като негова другарска подкрепа, сградата на Военния клуб, а отзад зад памет-
ника се е ширнала добре поддържаната градска градина. Стотици жители и гости 
на Пловдив минават оттук ежедневно – това е централният площад, който приютява 
митинги и концерти на открито. Тук е политическото „сърце“ на града. Но, като че 
ли въпреки всичко това, а може би именно поради това, паметникът стои скромно и 
някак самотно, а и много от минувачите не знаят значението му. 

Името на Гюро Михайлов е известно, макар че за живота на този 21-годишен 
герой не се знае много. В разговорния език споменаването му означава често „не-
удачник“ или човек без късмет, упорито следващ дълг, който другите не разбират. 
Неговите другари остават анонимни  за публиката. А поведението, довело до смърт-
та на четиримата е оценявано твърде крайно и полярно – от пример за уважение 
до глупост и безсмислена саможертва. Самият паметник също преживява различни 
периоди от момента на откриването си в 1938 година до днес. Почитан и уважаван, 
през 1962 година той е демонтиран и забравен, впоследствие е частично „ реабили-
тиран“ и през 1994 година отново е върнат пред погледа на пловдивчани на площад 
„Централен“. 

За личността на Гюро Михайлов се знае твърде малко. Според съхранените 
документи той е роден в село Рахманларе ( Розовец) и шест месеца след като влязъл 
в казармата бил пратен да охранява банката в Пловдив. Той е  служел в трета рота 
на Първа пеша пловдивска дружина.

За да разберем начина на мислене на тогавашната младеж е добре да си пред-
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ставим средата, ценностите и мечтите на поколението, преживяло наскоро Руско-
турската освободителна война и началото на българската държава през 1878-1879 
г.. Тези събития ярко са се врязали в съзнанието на 18-19 годишния Гюро Михайлов 
и със сигурност са мотивирали поведението през съдбовната нощ на 24-ти срещу 
25-ти декември 1880 г.

Никола Алваджиев в своята „Пловдивска хроника“ (Алваджиев, Н. Пловдивска 
хроника, Изд. Хр.Г. Данов, 1971, 1-309, 82-83с) хвърля светлина върху забравени 
факти, свързани със създаването на първото военно училище в Пловдив още преди 
да се разберат условията на Берлинския конгрес. Руският императорски комисар 
княз Александър Дондуков-Корсаков, чието седалище било на ул. „Александровс-
ка“, срещу църквата „Света Богородица“, издал заповед да се учреди една команда 
от младежи българи, всеки от които има най-малко четирикласно образование. С 
това той целял да се подготви български офицерски кадър за новосъздадената „бъл-
гарска земска войска“. Тази команда получила наименованието „Команда на волно-
определяющите се“. На 27-ми август, след изпит, своите войнски звания получили 
и първите четирима българи: Христо Попов, Рачо Петров, Ст. Александров и П. 
Тантилов, които на 28-ми били произведени в „ефрейтори“, а на 29-ти получили и 
нов чин – „младши подофицери“. Алваджиев, Н. Пловдивска хроника, 83с). 

За няколко месеца Пловдив е столица с размах, авторитет и самочувствие. Тук 
е първото военно училище, тук са произведени първите български офицери. Мла-
дежите опитват „натиск“ върху факторите, създаващи правилата за бъдещата авто-
номна област. Те усещат болезнено ритъма на историята – те участват в създаването 
й. Това е  най-силно в обществото на военните и е естествено – та нали войната е 
променила съдбата на българите и войската трябва да е опора на свободата им!

След приемането на Органическия устав на Източна Румелия на 14-ти април 
1879 г.  условията за военна служба са поставени според новите условия. Член 6-ти 
на Органическия устав определя военната служба в Областната милиция за задъл-
жителна за всички „туземци“(местни жители), като не се позволява откуп („бедел-
и-аскери“), а условията на службата се определят от Глава ХІІ на Органическия 
устав.( Георгиев, В., Трифонов, Ст. История на българите 1878-1944 в документи, 
І, С., 1994, 70с;)  Патриотизмът, насаден от Първата земска войска, организирана 
от руските офицери преди оттеглянето им през 1879 г., остава. (Стоянов, М. Когато 
Пловдив беше столица, Пловдив 2008, 5-254, 85с )

В такава среда на 15-ти септември 1880 г. постъпва на служба в Областната 
милиция и 21 годишният Гюро Михайлов. На 24-ти декември 1880 г., четвъртък, 
на връх Коледа, застъпват в караул редниците от 3-та рота и 2-ра пеша пловдивска 
дружина - Никола Костадинов от с. Мързян (дн. Бенковски) - началник на караула, 
Гюро Михайлов от с. Рахманларе (дн. Розовец), Костадин Аргиров от с. Фердинан-
дово (дн. Първенец), Илия Кръстев от Голямо Конаре (дн. Съединение) и Митю 
Петков от с. Петрич. Към 3 часа след пладне пред паричния ковчег на пост застава 
21-годишният Гюро Михайлов. Той постъпва за първи път на караул. Зад гърба си 
имал 3 месеца и 9 дни служба. Гюро Михайлов е втора смяна в караула - за втори 
път застъпва на пост в 21 часа. Според спомените на Стилиян Ковачев, тогава млад 
офицер, по-сетне генерал и командир на Трета българска армия по време на Бал-
канската война, към 22,30 часа се събужда от виковете “янгън вар“ (пожар има) на 
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сакаджиите (продавачи на вода), които тичали по улицата с пълни мехове. Горяло 
триетажното здание. Грамадни огнени езици се подавали от всички негови прозор-
ци. Става ясно, че пожарът не може да се изгаси, затова с вода обливат съседните 
здания. Първи в горящата сграда влиза капитан Керестелов. Рискувайки живота си, 
той събужда много дежурни, които успяват да избягат от огнения ад. Капитанът, с 
помощта на няколко офицери и жандарми, спасява касата на първа дружина, архи-
вите на втора и знамената на първа и втора дружина. Ковачев се приближил до чи-
новника от Щаба на милицията Амирали и му казал: “От Нова година нови сметки“, 
като по този начин изразил общото мнение, че пожарът е “дело на служащ в щаба 
злодей, който имал интерес да унищожи следите на извършените от него злоупотре-
би“.(“Зад завесата на големите скандали“, изд. “Ахат“, Русе, 2008 г.)

Очевидци на трагедията описвали страшния хаос, който настъпил след първи-
те пламъци. Навсякъде тичали уплашени съседи, които искали да помогнат, без да 
знаят какво точно да направят, и в крайна сметка повече затруднявали работата на 
пожарната, отколкото помагали. Самите пожарникари имали примитивна дори за 
тогавашните представи кола и не успели да потушат навреме пожара.

Дъските на изгнилата сграда бързо почнали да се пропукват и пропадат. Всич-
ки почнали да се отдалечават панически от нея освен един - Гюро Михайлов. Той 
стоял неподвижен на мястото си, подобно на статуя. Пламъците го плашели, но 
много по-важен за него бил уставът, приет през 1879 г., който всеки войник бил длъ-
жен да спазва. Според член 115 “Часовоят е длъжен: 1. Внимателно да варди поста 
си и всичко, що му е дадено за наглеждане, и 2. Да не напуща поста си, догдето не 
го сменят или приберат, ако и животът му да е в опасност.“

Единственият, който можел да промени заповедта бил началникът на караул-
ното отделение. В случая това бил Никола Костадинов. За да спаси часовия, той 
се втурнал през горящите стълбища към касата. Малко преди това счетоводителят 
на щаба Иван Костов също направил отчаяно усилие да го спаси. Той се покачил 
с големи усилия на втория етаж и оттам изтичал до стаята с парите. Показал се 
на вратата и съобщил на Гюро Михайлов веднага да излиза, ако не иска да умре. 
Войникът обаче насочил щика на пушката си към него и казал: „Без командира си 
поста никога няма да напусна!“

Но когато командирът му дошъл да го спаси, вече било невъзможно късно. В 
мига, когато Костадинов влязъл в стаята, дървеният под се пропукал и се срутил. 
С него пропаднали и Гюро Михайлов, и четиримата войници, които искали да му 
помогнат да излезе от горящото здание. Когато на следващата сутрин разчистили 
пепелта, от тях били останали само овъглени скелети.

Под пламъците и руините остават телата на пет храбри български войника. Из-
дирването на труповете започва, когато огънят напълно изгасва. Най-напред започ-
ва разчистване на мястото, над което се намирала стаята с паричния ковчег.  Според 
Н. Алваджиев, откриването на тленните останки на изгорелите става чак на 29-ти 
декември. ( Алваджиев, Н. Пловдивска хроника, 235с)  Най-рано е открит трупът на 
редник Гюро Михайлов, който заедно с железните части на пушката му е намерен 
до изгорелия паричен ковчег. Факт, който показва, че той не се е отделил нито на 
крачка от касата и е умрял като герой-мъченик на поста си. Намерени са и телата 
на останалите другари на Гюро Михайлов. Труповете не са открити в караулното 



58

помещение, а до самата входна врата на зданието. Станало ясно, че входната врата 
била заключена и войниците са се опитвали да се спасят през прозорчето на тоа-
летната, където ги застигнала и смъртта. Трагичният пожар дълго време вълнува 
пловдивчани. 

Поетът Иван Вазов изразява своята почит и преклонение към паметта на геро-
ите в стихове. Стихотворението „При гробът“ е категорична прослава на саможерт-
вата и храбростта на Гюро Михайлов. 

При гробът
Иван Вазов

Спете тихо, служители прости
На дългът, на светата родина,

Мир на ваш’те страдалчески кости,
Чест на вашата скръбна гробнина!

.......................................................
И свирепият плам да ви пали,

Вий останахте всред мъките прави.
Никой своя живот не пожали.
Изтърпехте страдания много!

Но смъртта пред страхът бе приятна.
Вий честта си запазихте строго
Ваш’то знаме остана безпятно.

....................................................
Телата на петте войника са погребани в градските гробища с военни почести. В 

началото на 1881 г. по решение на Областното събрание, от бюджета на милицията 
са отпуснати 25 турски лири за надгробен паметник на героите. Младите офицери 
от гарнизона подемат инициативата да събират средства за паметник и са в основата 
на благотворителни прояви, довели до  6-ти юни 1882 г. и тържествено освещаване 
на паметника на войниците. Но почитта към загиналите няма размерите на героиза-
ция – това е традиционното уважение към загинали млади хора, изпълнили задъл-
женията си. Обществото сякаш много повече хвали полицмайстера, който е успял 
да спаси ценни вещи – ковчеже и две знамена.... 

Името на Гюро Михайлов и неговият пример ще останат още десетилетия мал-
ко популярни и споменавани епизодично. Почитта към тях ще се отдава на гроби-
щето, където е и скромният паметник в тяхна памет. Пепел покрила и паметта на 
войниците. 

На 30-ти януари 1881 г. изгорелите живи войници са погребани в пловдивските 
градски гробища с военни почести. Саможертвата им според в. “Марица“ “изтръг-
нала звукове на удивление и из най-закоравелите противници на българите“. Мла-
дите офицери от гарнизона събират пари и дават представление в театър “Люксем-
бург“, за да бъде издигнат паметник на героите. Румелийското областно събрание се 
включва в инициативата с 25 турски лири.

Така се появява първият паметник на Гюро Михайлов и другарите му. След 
година и половина   на 6-ти юни 1882 г., паметникът е осветен. Не би могъл да се 
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смята за изтънчена творба   представлява циментов блок, на който са вдълбани име-
ната на петимата загинали. На осемдесет метра е от лобното им място, но е в гроби-
щето. Как оттам може да напомня на живите за героизма, как може да се превърне 
в светиня за българската войска? Няма ли в обкръжението си от мъртъвци да бъде 
забравен и подвигът? На паметника имало мраморна плочка с надпис: “В памет на 
изгорелите войници Никола Костадинов, Гюро Михайлов, Илия Кръстев, Костадин 
Аргиров и Митю Петков, станали жертва на войнишкия дълг в пожара на 25-ти 
декември 1880 г.“

Героизацията на Гюро Михайлов започва двадесети пет години по-късно. 
През 1905 г. директорът на Пловдивската народна библиотека и музей, настанена в 
нова сграда ( построена на мястото на изгорялата при пожара на 25 декември 1880г 
постройка – лобно място на Гюро Михайлов и петте му другари,), родолюбивият 
българин от Бесарабия Борис Дякович предлага на командира на 2-ра тракийска ди-
визия да бъдат събрани средства и да се постави в двора на библиотеката гранитна 
колона, която да служи за назидание на поколенията, тъй като е “такъв пример на 
безкрайна храброст и чудна дисциплина, какъвто рядко би се намерил в историята 
и на най-добрите армии“. Това е вторият паметник, почитащ паметта на героите. 
На видно място в казармата поставят мраморна плоча с имената на героите. Към 
полка се създава фонд “Гюро Михайлов“. Предназначението на бъдещите средства 
е да се издигне на видно място в Пловдив масивен паметник на войниците. (Драга-
нов, Боян  Името на Гюро Михайлов става символ за храброст и дисциплина, 2008)  
Така и през 1905 г. паметта към примера на Гюро Михайлов не „преминава“ военни-
те рамки и остава типично войнски „култ“ и пример за българските войници.

Третият паметник е наистина общоградска инициатива. Идеята за по-ши-
рок обществен отзвук и паметник, почитащ подвига на Гюро Михайлов в градски 
мащаб е осъществена едва през 1938 година. За място на издигането на паметника 
е определен площад „Хан Крум“. Паметникът е дело на скулпторите проф. Никола 
Кожухаров, Мина Иванов и арх. Стойков. Заслугата да се появи насред града (дори 
площадът, на който е разположен, е преименуван на “Гюро Михайлов“) е на кмета 
Божидар Здравков. 

След многото години отлагане, идеята започва да добива реални очертания. 
Оказва се, че Гюро Михайлов не се е фотографирал и липсва негова снимка. Рот-
ният командир на 9-ти пехотен пловдивски полк капитан Мускетарски получава за-
повед да подбере от войниците момче, което да прилича на Гюро. Изборът му пада 
върху Атанас Дюлгерски от с. Голям Чардак. Паметникът е издигнат на площад 
“Цар Крум“ и тържествено открит на 27-ми ноември 1938 г.

А историческата истина дава начало на митологизация. Говори се, че когато 
Българската армия превзела през 1913-та “непревземаемата“ Одринска крепост, на-
мерила голямо количество оръжие и амуниции. Българските бойци били слисани 
и попитали пленените турски войници, защо не се бият  като имат толкова много 
оръжие и амуниции. Турците отговаряли  “Какво да правим, комшу, като всички сте 
все инатлии като оня ваш аскер, дето жив изгоря във Филибе?!“. Подвигът на Гюро 
Михайлов отключва поредица от геройски дела, които неговите приемници ще из-
вършат във войните за национално обединение. (Статия от www.eamci.bg). Името 
на „инатлията“ Гюро Михайлов дава начало на мит, характеризиращ българския 
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войник десетилетия по-късно дори и пред враговете.
Добродетелите, чийто символ станал с годините Гюро Михайлов и смятани 

за изконни във всички развити европейски държави, се оказали обаче неудобни за 
комунистическата власт след 1944 г.. Тя постепенно потулила сведенията за геро-
ичната смърт на Гюро Михайлов. Изчезнал и паметникът му през една нощ на 1962 
г. Това не  учудва никого - в България често изчезват паметници. И още по-често се 
появяват, изровени от някой склад за стари железа. Така станало и с паметника на 
Гюро Михайлов, който престоял до 1962 г на своя пост на площада с негово име. 
Повод лесно се намерил. Наближавал поредният пловдивски есенен панаир и за 
случая трябвало да се пусне автомобилният поток през току-що прокопания тунел 
под едно от тепетата. Мястото, на което е дотогава скулптурната композиция, оба-
че ще “затапва“ булеварда. Затова общинарите решават да я преместят в казармата 
на Девети полк -  та нали Гюровата Първа милиционерска дружина е основата му. 
Другото оправдание е, че още към 1932 г. военните са предлагали казармата като 
вариант за място на паметника. В 22,30 кранът натоварва гранитния блок и бронзо-
вата композиция и с камион ги откарват в казармата. При товаренето е прекършена 
едната пушка, част от постамента е разрушен.

Така паметникът на героите е изпратен в “изгнание”. Решението на община-
та обаче има и политически мотив:  с какво един войник от “царската“ армия (от 
смъртта до Съединението е имало още пет години) е толкова заслужил, та да не бъде 
“изселен“?! 

Следващата „спирка“ на паметника е в крайградския пущинак на местност-
та Гладно поле, близо до пътя Пловдив  - Първомай. Случайността свързва гене-
рал Иван Желев,  командира на пловдивската дивизия на строителните войски, със 
съдбата на паметника. Той разказва: “ Когато веднъж минавах с кола покрай Глад-
но поле, видях няколко цигани, които се приготвяха да къртят нещо, за да отделят 
бронзови фигури.“  И реагира незабавно - изпраща от поделението двама офицери 
да подготвят пренасянето на композицията в поделението. Още на следващия ден 
паметникът е монтиран на плаца. Поръчват да се отлее наново строшената пуш-
ка. “Учехме войниците кой е Гюро Михайлов, че е загинал, без да отстъпва от 
мястото си.“ -   спомня си Иван Желев.-„   Той стоеше пред тях, пред него се во-
деха строевата подготовка, връчваха се награди.“ Генералът признава, че освен 
като символ на подвиг в името на Отечеството, за него композицията е уникална и 
като творение на изкуството. 

И така неочаквано паметникът е спасен. Той отново влиза „на служба“ в името 
на род и Отечество. Отново е на поста си. И никак не е случайно, че култът към него 
е съхранен отново във военно поделение и сред военни – негова естествена и раз-
бираща го среда. Там са хора, които ценят жертвоготовността и за които постъпката 
му не само има смисъл, но е и пример за възпитание.

На 3-ти март 1994 г. паметникът се озовава на подходящото място в подходя-
щото време   на площада, вдясно от Военния клуб. След 124 години Гюро Михайлов 
се връща на поста си. Подготвителната работа по връщането на Гюро Михайлов 
обаче започва през 1992 г., когато се учредява комитетът “Защита на историческо-
то достойнство на Пловдив“. Първата му цел е възстановяването на паметника на 
Гюро Михайлов. В него влизат петнайсетина интелектуалци, сред които синът на 
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пловдивския кмет Божидар Здравков   Антон, членове на Съюза на възпитаниците 
на военните на Негово Величество училища. Главните действащи лица за матери-
ализирането на идеята са председателят на комитета д-р Боньо Бонев (син на ко-
мандира на Девети полк Иван Бонев, спасил София от пробив на германците при 
Девебаир) и инж. Павел Ангелов.

Какъв е Гюро Михайлов днес – „герой или глупак“ ?!.
Нашето време динамично променя приоритети и ценности. Политическите ре-

алности поставят на изпитание представите за чест и достойнство, за саможертва 
и патриотизъм. Войнстващият егоизъм и космополитизъм налагат своя знак в мис-
ленето на стари и млади. Дискусиите по форуми, телевизионни програми и сайтове 
моделират нови взаимоотношения.

Името на Гюро Михайлов все още предизвиква присмех и почуда. За мнозина 
той е глуповат човечец, който се жертвал ненужно, за да изпълни дълга си. Истината 
обаче може да се тълкува и по-различно. 20-годишният войник за много е синоним 
на смелост, а не на фанатизъм. И постъпката му е героична, но това трудно може 
да бъде разбрано от повечето хора у нас, свикнали на дребни хитрини и комерсиал-
ност.

Има нещо много смущаващо във факта, че на Гюро Михайлов е наречена луд-
ницата в Пловдив. Сякаш по този начин наследниците му подчертават странността 
на неговата постъпка като нещо, което може да бъде сторено само от ненормални 
хора. Така желанието да бъде увековечено името му се обръща срещу него. И до 
днес мнозина подхвърлят пренебрежително: “Хм, стои си там като Гюро Михай-
лов!“ (Людмила Габровска - Гюро Михайлов - синоним на смелост, а не на глупост 
, 19-02-2005 ,Новинар )

Така в преобразуването на градското пространство на Пловдив паметникът на 
Гюро Михайлов е „реабилитиран“, но без да е сакрализиран. Неговото „завръщане“ 
е деликатно и някак ненатрапчиво. Пред него не стоят на караул или почетна стра-
жа, защото вече няма кой да бъде обучаван в дух на войнска чест. Българската армия 
е в процес на съкращаване и отпада наборната служба. За първи път от Освобож-
дението българското общество се отказва от наборника, задължително постъпващ 
в служба на Родината. Символът Гюро Михайлов остава в миналото.  Примерът на 
постъпката му все повече изглежда на съвременниците глупост, а саможертвата му 
е определяна като излишна. Във времето на егоистичен и космополитен нарциси-
зъм, да умреш в името на дълг към Устава е нещо непонятно. При липса на  респект 
към закони и законност, друго отношение би учудило. Но именно в такова време на 
морална и институционна несигурност, изправената снага на Гюро Михайлов на 
площад „Централен“ изглежда исторически и морален контрапункт. И символ на 
една надежда – надежда за възраждане на онези изконни човешки ценности, които 
символизира селянина от Розовец, изгорял на поста си през коледната нощ на 1880 
година.

Но дали тази надежда има основание? Дали това възраждане е възможно? Пло-
щадът и неговите посетители днес не знаят!

 Бъдещето ще покаже.
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Поощрителна награда
Автор: Анелия Ралчева

ПГХТТ, Пловдив
Научен ръководител: Донка Радева

Църквите „Св. Св. Константин и Елена“ и „Св. Пет-
ка“- вековна памет и християнска традиция

Вековната съдба на Пловдив материализира паметта на хиляди поколения в 
паметници, легенди и писмени извори. Етноси, култури и религии са сменяли ри-
тъма на живот и са тълкували пространство и време по свой начин. След това са 
идвали нови герои, усвояващи и променящи средата според своите разбирания. Но 
винаги е оставал някакъв спомен – разказ, статуя, каменна постройка, предмети, 
които прекрачват времето като наследство, което не всеки разбира и цени, отломки, 
материални следи от „език“, който вече не се говори и разбира. В тази многолика 
историческа съдба съществуват маркери, които определят ценностните ориен-
тири на града – това са култовете и техните свещени места. Общуването с 
божествените сили е определяло поведението на всички етноси, оставили следи във 
Филипопол. Затова историята на града е история на култовете.

Християнството е култ с хилядолетна история в нашите земи. Тук то се раз-
пространява рано и под влиянието на първите апостолски проповедници преуст-
ройва античните храмове и персонажи в християнски църкви, наричани в началото 
„синагоги“. Духовната йерархия е била оглавявана от видни духовници и теоретици 
на християнската теология, известни в други градове и области. А през 343 г  плов-
дивският архиепископ свикал отделен събор и се противопоставил на становищата 
на патриарха. Има предположение, че и църквата „Св. Св. Константин и Елена“ 
също е била седалище на първосвещеника за известен период. (арх. Матей Йорда-
нов Матеев, Древният Филипопол. Пловдив 1993, с.101) 

Нашият град пази следите от много етноси и култове, но християнството пре-
минава и в нашето настояще. Доколко старите следи на християнските паметници, 
събития и личности са „почитани, отричани и забравени“? Това е въпросът, на който 
се опитваме да дадем отговор в нашето изследване. Темата е невероятно обширна 
и обхваща огромно пространство и време от развитието на Пловдив през хилядо-
летията. Затова избрахме две от култовите християнски църкви, които с легендите 
и историческата си реалност могат да дадат част от „мозайката“, наречена памет на 
поколенията. По пътя на нашето проучване получихме идеи и информация от пре-
дишни изследователи и най-вече от Никола Алваджиев и неговите основополагащи 
книги: „Старинните черкви в Пловдив“ (Пловдив, 2000) и „Пловдивска хроника“ 
(Пловдив, 1971). Проучихме и старите извори за града и църквите му, публикувани 
в специализирани издания (Сборник „Непресъхващи извори. Документални мате-
риали из историята на Пловдив и Пловдивско.“ – издирила, подбрала и редактира-
ла Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Пловдив 1975, 1-574).. Посетихме Държавен 
Архив – Пловдив и се запознахме с архивните единици, съдържащи данни по инте-
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ресуващите ни въпроси. И за да бъдем обективни докрай, проведохме интервюта с 
наши съвременници, които да покажат доколко паметта на града днес има нужда от 
тези паметни за всеки пловдивчанин места.

Антични са корените на ранното християнство във Филипопол. Тук ре-
алност, традиция и мистика се вплитат в особено единство, за което Александър 
Фол използва многозначещия термин „културен изоморфизъм“ и го разпознава в 
археологически, езиковедски и религиозни факти. (Фол, Александър, Тракийския 
орфизъм, С., 1986)  В този смисъл Пловдив е фокус на многобройни метаморфо-
зи на религиозен изоморфизъм, при който всеки наследен елемент се възприема 
различно от старото му амплоа, без да загубва „родилните си белези“, свързващи 
го със създалата го среда. Естествено, че наложилото се след ІV век християнство 
носи множество заварени образи от тракийската среда в нашия регион. Тракийски-
ят „прочит и тълкувание“ на християнството е определен от специфичния начин на 
мислене и религиозно усещане на местните общности. Неоспорим факт е, че в го-
дините 51-ма -58-ва – времето на второто и третото пътешествие на апостол Павел, 
се установяват така наречените „македонски църкви“ от Кавала до Охрид. Заедно 
с тях апостолски са и църквите навътре в Тракия и по Черноморското крайбрежие: 
във Филипопол пръв епископ е ученикът на апостол Павел – Ерм; във Верея – Карп. 
От Македония през Тракия до Скития учениците на апостол Павел поставят идеите 
на ранното християнство в благодатна етнокултурна среда. Най-южните и югоза-
падни земи на тракийските земи – градовете Филипи, Солун, Бер и териториите на 
Македония, Троада и Ахея стават средищно място в дейността на апостол Павел. 
Те са няколкократно преброждани от него и учениците му Лука, Сила, Марко, Ти-
мотей, Ераст, Клименти, Епафродит. Тези земи стават възлово място, а защо не и 
необходима „духовна“ база по пътя от Мала Азия и Палестина до Рим. Според апос-
тол Павел църквите тук са „призвани да опазят Христовото учение без примеси“ и 
стават образец за целия тогавашен християнизиращ се свят. (Николова, Видка Бого-
милството. Предобрази и идеи. Българското новозаветно мислене. С., 2005,67-69;) 

И макар историческият разказ за началото на християнството от І век да не 
доказва пряка връзка на Филипопол с дейността на апостол Павел, късни ле-
генди в Пловдив търсят такава и дори посочват място, на което той е проповядвал. 
Пол Рико, френски дипломат и учен, преминава през Пловдив в 1665 г. и оставя 
интересни записки в своя дневник. Той преценява, че във Филипопол „ … не се е 
запазил никакъв знак и спомен за древността, освен развалините на два параклиса, 
построени на кръст от тухли. За един от тези параклиси се разказва, че там 
Свети Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя 
вяра те често ходят там да се молят. Градските стени са от дълбока древност.“ 
(Рико, История на сегашното състояние на Османската империя, Париж, 1670.- В: 
Сб. Непресъхващи извори..., Пловдив 1975, 239с). 

Една година преди Пол Рико, англичанинът Джон Бърбъри, секретар на лорд 
Хенри Хауърд посещава Филипопол. В разказа си за града той търси историчес-
ки препратки. Изкушен от историята, той нарича града Пенерополис, свързва го с 
Филип Македонски и Орфей. Но за нас интересни са други негови бележки:“ Във 
Филипопол ни показаха една черква на едно от тепетата, която е била посве-
тена на Св. Павел. Трябва да се отбележи, че в околността, на разстояние на около 
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три левги оттук, са пръснати по селата и градовете много хиляди души, които се 
наричат „павликяни“ (Джон Бърбъри, Изложение за едно пътуване на лорд Хенри 
Хауърд от Лондон до Виена и оттам до Цариград, Лондон 1671.-В: Сб. Непресъхва-
щи извори..., Пловдив, 1975, 236с). В този документ впечатлява не само легендата 
за проповеди на апостол Павел, но и връзката с павликянското население, която 
естествено се предполага от автора, без да е изрично подчертана.

Църквата „Света Петка“ ( Стара )
 Живелият в Пловдив иконом поп Константин, родом от Воден, учител и све-

щеник в града през първата четвърт на ХІХ век, оставя много детайлни данни. Той 
идентифицира църквата, която чуждите пътешественици „забелязват“ на тепетата. 
На първо място между тях е църквата „на Света Петка, малка, каменна, с кубе. 
Тази черква се намира на южната страна на града по склоновете на Хълма на ак-
робатите.“ След което подробно предава два надписа „на гръцки език“, вградени в 
стените на църквата. Първият е от времето на император Марк Аврелий Антонин и 
Луций Аврелий Вера Арменски, е в чест на Филиск Клавдий, който „посветил фи-
лата Артемисияда след приемането на сана жрец....“. А вторият е от губернатора на 
провинция Тракия Марк Понтий, „бивши консул....фила Кендрийска“.(Иконом поп 
Константин, Наръчник за пловдивска епархия, Виена 1810.-В: Сб. Непресъхващи 
извори...., 258с). Справката ни в римската история ни позволява да бъдем по-конк-
ретни в тълкуването на данните в надписите. Първият явно ни отвежда във ІІ век по 
време на съвместното управление на Марк Аврелий и Луций Аврелий в периода 
на съвместния им принципат 161-169 г. и то след завземането на Армения (163-164 
г.) ( В: http://bg.wikipedia.org/  ) Освен възможността за прецизна датировка на надпи-
са – 164-169 г., интересен е и поводът – посвещаване на филата Артемисияда от 
приелия сан жрец. Независимо от възможността надписът да е вграден на случаен 
принцип точно в тази църква от незнаещи смисъла му строители, поставянето на 
знаци, свързани със свещени култове в църквата е многозначително. Втората плоча 
също съдържа интересни данни – тя отбелязва името на Марк Понтий. В историята 
съществуват двама с това име Марк Понтий Лелиан (Marcus Pontius Laelianus) е 
римски политик и сенатор през 2 век сл.н.е. През 163 г. Лелиан е консул заедно с 
Авъл Юний Пастор. След това през 166/167 г. той е легат на Долна Мизия. В нашия 
надпис той е „бивш консул, губернатор на провинция Тракия“. А завършекът на 
надписа също интригува -  филата Кендрисийска може да се свърже и с известни-
те игри в чест на Аполон Кендрисийски, 
за което историците от нашия град отдавна 
имат информация и които се провеждали 
на Античния стадион. Така двата вградени 
надписа, отбелязани и преведени от поп 
Константин през 1810 г., датират почти от 
едно и също време – около 164-169 г., а в 
тях са вписани два от кварталите („фили“) 
– Артемисияда и Кендрисийска. 

Така църквата „Света Петка“ в нача-
лото на ХІХ век се оказва хранителница на 
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надписи, разкриващи култовете и организацията на Античния Филипопол през ІІ 
век, когато са били създадени. Филата Артемисиада явно е включвала не само част 
от града, но и села. Тя е имала не само „филарх“, но и жрец. Името й издава връзка 
с Артемида – богинята на лова и сестра на Аполон. А Кендрисийската фила носи 
името на брата-близнак на Артемида – Аполон, чийто култ е маркиран във Филипо-
пол със светилища и дори с игри, провеждани в негова чест. 

Разказите за проповеди на апостол Павел, битуващи през ХVІІ в. сред местно-
то население и разказвани на чужденци-пътешественици, също се свързват с тази 
стара култова сграда. Паметта на поколенията, без да е прецизна и точна, явно е 
запазила мистични връзки между различни религии и култури, почитащи мястото, 
където и днес има християнски храм, носещ името на „Света Петка“. 

Църквата „Света Петка ( Стара)“ , чиято звънарница се откроява върху скалите 
на Джамбазтепе, има интересни превъплъщения през вековете. Мястото на култа 
и покровителя-патрон на църквата имат различни проявления. Знае се, че някога 
този храм е бил на друго място в града, но после е бил съграден в скалите на тепето. 
(Алваджиев, Н. Старинните черкви в Пловдив, Пловдив, 2000, 40с) Мястото на кул-
та, свързан със Света Петка се променя във вековете. Съществува и проблем около 
„разпознаването“ на покровителя на църквата, защото съществуват три светици в 
източноправославния пантеон, които носят името Петка. 

Празникът на църквата „Света Петка (Стара)“, намираща се на южните склоно-
ве на Джамбазтепе е 8 август, което показва, че това е почит към римската Света 
Петка от ІІ век, почитана главно от гръцкото население на Пловдив. (Алваджи-
ев, Н. Старинни черкви..., 42с) А църквата, съградена през ХІХ век (осветена през 
1888 г.) и носеща името на Света Петка Българска и намираща се днес на булевард 
„Княгиня Мария-Луиза“ в близост с катедралния католически храм „Свети Лудвиг“, 
чества своя ден на 14 октомври.

Въпросът за покровителката на църквата е всъщност и въпрос за изграждането 
и донякъде за „етническата“ принадлежност на храма. Той имал болезнена чувст-
вителност през ХІХ век – времето на българо-гръцкия църковен спор.  Доколко е 
възможно да определим кой и кога е съградил стария храм на света Петка в скалите 
на Джамбазтепе? Това е много несигурно начинание. Легендата, която свързва нача-
лото на християнството и мисионерската дейност на Апостол Павел с култовете във 
Филипопол през І век е още по-мистично неопределима и недоказуема.

Векове по-късно заселилите се в града павликяни ще твърдят с непоколебима 
сигурност за специалната си връзка с апостол Павел и учениците му. Така метамор-
фозите на културно-религиозния изоморфизъм в Пловдив ще получат интересни 
превъплъщения. Християнството ще асимилира заварени представи, а култовете 
естествено ще смесят стари символи с нови идеи. Новите църкви ще наследят раз-
ноезично богатство и ще запечатат синкретични идеограми в архитектурата и вът-
решната си украса. 

Църквата „Св. Св. Константин и Елена“ е друг от древните християнски 
храмове в град Пловдив.  Разположена е в центъра на старинната част на града, 
върху самата крепостна стена на Акропола. Днес тази църква е част от Архитек-
турния комплекс „Старият Пловдив“, в който се включват Джумая Джамия от ХІV 
–ХV в., катедралната църква „Св. Успение Богородично“, митрополитската църква 
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„Св. Марина“ и Античния театър. В непосредствена близост до храма се намира и 
т. нар. „Хисар Капия“,  която през римско време е представлявала източната порта 
на древния град, пътят към Далечния изток.

През 304 г., на мястото, където днес се намира църквата, били обезглавени зара-
ди християнската си вяра мъчениците Севериан и Мемнос. Преди тях заради вярата 
си пострадали и 38–те Пловдивски мъченици. Кръвта на Севериан и Мемнос, които 
от жителите на Тримонциум първи приели Христовата вяра, оплисква земята там, 
където днес се издига яката каменна снага на храма „Св. Св. Константин и Елена“. 
След тяхната смърт, споменът за подвига им заживява в сърцата на жителите на 
града, а когато броят на християните нараства, легендата за Севериан и Мемнос се 
предава от поколение на поколение. Когато кръстът засиява и в древния град, на 
лобното място изниква малка бяла черквица, в която намират покой душите на пър-
вите мъченици– християни на древния Пловдив. (Алваджиев, Н. Старинни черкви в 
Пловдив. Пловдив, 2000 г., стр.85.) Според проучванията на археолози и историци, 
храмът до Хисар Капия бил издигнат около тридесет години след мъченическата 
смърт на Светите Севериан и Мемнос и техните 38 другари. Така бил построен 
първият храм на Господа в града на тепетата, и той бил в чест на светите мъченици 
Севериан и Мемнос. „По този начин, споменатата част от Акропола, още през ан-
тичния период се превърнала в раннохристиянско светилище“. Когато името на им-
ператор Константин започнало да се записва като име на светец, жителите на града 
решили да посветят съществуващия храм на него и на майка му царица Елена и така 
храмът останал през вековете с името „Св. Св. равноапостолни Царе Константин и 
Елена“. (Пижев, Ал..Православни храмове в Пловдив. Пловдив, 2004 г., стр.34-45.) 

Интересен опит за тълкуване на символите, останали в църковната украса на 
църквата до средата на ХХ век прави Видка Николова в книгата си „Богомилството. 
Предобрази и идеи. Българското новозаветно мислене.“(С., 2005 ) Там тя за първи 
път публикува мраморна плоча-врата, съхранена в църковния олтар на тази старин-
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на пловдивска църква и пренесена в сбирката на Църковноисторическия музей в 
София някъде в средата на ХХ век. За нея изображението на равноапостолите Кон-
стантин и Елена е уникално и несрещано в целия православен свят. Изображението 
е  иконографски текст, повтарящ раннохристиянското послание на Исус Христос, 
който изпраща в света апостолите си по двама и ги съветва: “бъдете незлобливи 
като гълъби и мъдри като змии“ (Мат. 10:16). Вероятно това е идеограма за Спа-
сението на повярвалите. В. Николова съзира в тези образи и връзка с богомилската 
образна мистика, която проповядва, че в огън се очиства греха. „Защото нашият Бог 
е огън, който изтребя.“ ( Евр. 12:29). 

Съдбата на църквите „Света Петка“(Стара) и „Св. Св. Константин и Елена“ 
съединява антични традиции и християнско мислене. Вековете наслояват в паметта 
на поколенията легенди и символи, а каменните следи в украсата съдържат идеи, 
имащи многопосочни тълкувания. Питаме се, щом като жителите на Филипопол 
почитали Артемида и Аполон дотолкова, че наричат филите си на тях, дали тази по-
чит не е преминала в християнската символика под знака на светите равноапостоли 
Канстантин и Елена, изобразявани като „близнаци“, абсолютно еднакво, в каменна-
та плоча от църквата „Св. св. Константин и Елена“?! И ако културният изоморфи-
зъм съчетава стари култове с нови реалности, доколко легендите за проповедите на 
апостол Павел са късна интерпретация, обясняваща корените на павликяните, или 
съдържат и исторически основания? 

Църквата „Света Петка “(Стара) в спомените на ХІХ век.
 В спомените си от средата на ХІХ век Любен Каравелов (1834-1879 г.) отделя 

специално място на религиозната „памет“ и нейните следи като спомени, легенди и 
храмове. От 13-те църкви, които той е изброил в Пловдив, определя пет като българ-
ски, шест като гръцки, една – павликянска и една – арменска. Интересна е инфор-
мацията за Джумая джамия, която той в скоби определя като „Св. Петка“ и изрично 
заявява, че „едно време е била черкова“ (Сб. „Пловдив в техните спомени“,Фонда-
ция „Балкански културен форум“, 2009, съставител доц. д-р Юлия Николова, с 41 
и сл.) Зданието е било превърнато в джамия, а с бяла вар били заличени следите от 
християнската живопис, а след това изписани и изречения от корана.

Църквата „Св. Петка“ е свързана в спомените на Л. Каравелов и с народен праз-
ник, отбелязван в петък след Великден – в деня на „животворящия“ източник или на 
Св. Богородица, който носи названието „Св. Петка“ – т.е. свети петък. Пред храма, 
носещ името на св. Петка имало широка поляна, на която от Великден до Томина 
събота се „разхождал половината град“ и според автора гърчеещите се българи и 
турците „наслаждават се със содомитските картини“ (Пак там, с.69).

Найден Геров през 1860 г. описва един от епизодите, свързан с „малка черква 
на име „Света Параскева“, построена през 1837 г. на мястото на много стара черква 
с помощта на българския първенец чорбаджи Вълко Чалъков, което се виждало от 
надписа, издълбан на български и на гръцки език върху мрамор, вграден на стената 
над вратата. В тази черква както до нейното пристрояване, така и след това, се слу-
жило на черковнославянски език. Само след смъртта на нейния основоположник 
преди 15 години, славянският език бил изхвърлен и заменен с гръцки. (Найден Ге-
ров. Откъси от негови доклади и служебни писма, писани в Пловдив през 1857-1876 
г.- В: Сборник Непресъхващи извори...., 304с) Напрежението и сблъсъкът между 
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българите-енориаши и гърците продължили и през 1862 г., когато Н. Геров отбелязва 
няколко инцидента и предупреждава, че може да се стигне и до „кървави схватки“, 
ако българите престанат да слушат своите първенци и преминат към саморазправа 
( Н. Геров, Непресъхващи..., 310с).

Йоаким Груев също отбелязва силния български дух на хората, обгрижващи 
църквата „Света Петка“. „По онова време (около 1844 г –б.м.) в градските църкви 
богослужението се извършваше на гръцки, само в църквата „Света Петка“, подно-
вена от големия чорбаджия Вълко, служеше се и по славянски… Учителят Никола 
Тонджоров учеше смесено и по гръцки, и по български в училището, … и пееше в 
църквата смесено и по гръцки, и по български. В тая църква аз често ходех и четех 
апостолските послания по български.“( Груев, Й.. Моите спомени. Пловдив, 1906. 
– В: Непресъхваши извори...., 370с). 

След Освобождението Пловдив създава нов храм, посветен на Света Петка 
– Българска. Така се появява църквата „Света Петка“-Нова.

Църквата „Света Петка“ - Нова е български православен храм в Плов-
див, осветен през 1888 година. Разположен е в централната част на града. Празник 
на енорийския храм е 14 октомври , когато се почита паметта на Преподобна Петка 
Българска , живяла през X-XI век. Култът към светицата се разпространил сред бъл-
гарите и тя била наречена покровителка 
на Пловдив. В първите години след Ос-
вобождението хората решили да постро-
ят нов храм в памет на светицата. Изг-
раждането на новата църква с големи за 
времето си размери и внушителна архи-
тектура става три години след Съедине-
нието. При градежа на храма участва це-
лият тогавашен градски елит. Архитект 
на „Света Петка Нова“ е Димитър Нау-
мов.  Външната декорация на сградата е 
скромна, а източната част е с триъгълен 
фронтон и полукръгла апсида. Две де-
сетилетия след строежа си, църквата се 
доизгражда под ръководството на плов-
дивския архитект Йосиф Шнитер. 

Най-внушителна е камбанарията с 
големите си размери, която е авторско 
копие на кулата звънарница на катед-
ралата Св. Богородица. Иконостасът, 
амвонът и владишкия трон са дело на 
майстор Петър Кушлев от Широка Лъка, а иконите са на Петър Джамджиев, който 
също е известен пловдивски майстор.

Църквата „Св. Св. Константин и Елена“ скромно присъства в спомените 
ХVІ-ХІХ в.. За храма се споменава в изворите чак през 1578 г. от немския богослов 
Стефан Герлах. През османското владичество, на мястото на големия древен храм, 
съществувала малка, дървена църква, еднокорабна, без купол и камбанария. Тя била 
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изгнила и порутена, с малка врата, през която дори нисък човек трудно можел да 
мине. Това се обяснявало с факта, че през османското владичество, били наложени 
значителни ограничения относно размерите на християнските култови средища.

През този период храмът бил многократно разрушаван и после пак въздиган. 
Има сведение, че през 1810 г. настоятел станал видния абаджия от Копривщица То-
дор Моравенов. След едно от последните опожарявания на тази светиня през края 
на ХVІІІ в., кирпичените стени на храма били в руини.  Моравенов започал да съ-
бира средства за възстановяването. За двадесет години той събрал 200 000 гроша 
– една солидна сума, напълно достатъчна за плануваното начинание. През 1830 г. 
пловдивският възрожденец Вълко Чалъков успял да издейства издаването на сул-
тански ферман за новото изграждане на църквите „Св. Св. Константин и Елена“ и 
„Св. Неделя“,  които били възстановени по едно и също време. Този ферман разре-
шавал на българите да си строят нови храмове. Вследствие на това били съборени 
останките на стария и през 1832 г. бил издигнат новия храм. В този си вид църквата 
„Св. Св. Константин и Елена“ е достигнала до наши дни.

Новопостроеният храм бил един от най-големите за своето време, с размери 26 
на 17,5 метра  и височина – 8 метра. Той е с архитектура типична за ХІХ в. дело на 
известния майстор от Брациговската школа Петко Петков–Боз. Представлява три-
корабна базилика, с два реда по пет колони между корабите. Колоните са богато 
украсени с капители и са свързани помежду си с кобилични арки.

Църквата е с три Свети Престола, но сега действащ е само един - централ-
ният. Уникален по своята същност е и иконостасът на храма. Той бил изработен 
във Виена. Запазена е една разписка от 17-ти март 1836 г., според която става ясно, 
че майстор на този иконостас бил Йоан Пашкула от с. Мецово ( Епир - Гърция). 
Според сведенията на историка Александър Пижев, този майстор, който изработил 
уникалния иконостас на църквата, по принцип в работата си се придържал към бал-
канската православна традиция, но „резбовал и по виенски образец“. Според друг 
историк д-р К. Апостолидис пък, „за първообраз на иконостаса послужила олтарна-
та преграда на Виенската православна църква „Св. Георги“. Иконостасът е направен 
изцяло в бароков стил, но особено го подчертават като уникален неговата позлата и 
полихромна украса. Завършен е през 1836 г., но позлатата му е направена по-късно. 
Първият ред от иконостасните икони били дело на известния български иконописец 
Захари Зограф, който от 1836 г. до 1840 г. живял и работил в Пловдив.

Църквите „Света Петка“ и „Св. Св. Константин и Елена“ – най-старите све-
щени места на християните в Пловдив и до днес пазят следите на историята и 
са посещавани от гражданите и гостите на нашия град. Ролята им днес е различна, 
подчинена на новите условия на живот и динамиката на ежедневието. Забравени 
са много от фактите, свързани с далечното минало. Те са само обект за изследване 
на историци и специалисти. Но ежедневната памет на обикновените хора пази по-
обща представа  за тези стари църкви и това ги прави все още жива част от нашето 
настояще.

Информацията, която събрахме, бе вълнуваща в своето многообразие. Разбрах-
ме, че паметта има много изражения – тя не винаги е задълбочено и точно възпроиз-
веждане на отдавна миналото, било то знание, факт, легенда или разказ.Често нас-
леденото се „интерпретира“ твърде „свободно“ и неточно, без да загубва напълно 
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белезите на породилото го явление. Дали ще го наречем „културен изоморфизъм“ 
или синкретизъм, от това истината няма да стане по ясна. Времената и новите кул-
тове „пречупват“ култови практики и символи. Така църквата „Свети Петка“(Стара) 
не само ще пренесе „родилните петна“ на антични надписи и легенди за апостол 
Павел, но ще ги свърже с павликяните и ще се превърне в най-българската църква 
през 40 - 50-те години на ХІХ век. А старата църква „Св. Св. Константин и Елена“ 
ще стартира през ІV век величествено и мъченически, ще стане епископска катедра-
ла и място на събор, ще съумее да запази до средата на ХХ век старинна идеограма 
във формата на мраморна плоча, от която Светите Константин и Елена ще изглеж-
дат „като близнаците“ Аполон и Артемида!  Ще остане спокойна във времената на 
общобългарски кипеж през ХІХ век, за да бъде в нашето съвремие туристическа 
емблема на Стария град.  
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Поощрителна награда
Автор: Станислава Стоянова
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Бунарджикът – каменната памет на минали и настоящи култове

Моят град има вековна история, идваща от митичните траки, минаваща през 
античен блясък и гордо оцеляване през османския период. Старините му са непов-
торимо богатство и придават аристократизъм на жителите му дори в съвремената 
компютърна епоха. Каменните хълмове са пространствените маркери, определящи 
усвоеното пространство през хилядолетията. Те са част от митичното начало на 
града и приемат различни култове като естествени свещени места - обиталища на 
богове. Траки, римляни, византийци, българи оставят следи в материални следи, 
легенди и митове. Хълмовете приютяват и прославят божествата, на които обитате-
лите се кланят и така съхраняват паметта за хората и тихните култове. И всеки хълм 
има своята „каменна памет“, едновременно уникална и допълваща космогонията на 
града 

Има ли начин да намерим ролята на хълмовете в божествената „география“ на 
града и да разберем смисъла на култовете им? Хълмът, известен днес под две имена 
– Бунарджик и Хълм на освободителите – има своя специфична роля. 

Животът в нашия град води началото си от преди 6-8 хилядолетия преди нашите 
дни – най-старите укрепления на Небеттепе от 3600-3800 години преди новата ера 
(арх. Матей Йорданов Матеев, Древният Филипопол. Пловдив 1993, 2-144, с 4;). Не 
сме сигурни дали най-ранното име е Кендрисос (Кендрисия) или Евмолпия. Въпре-
ки новия паметник на Филип ІІ Македонски, издигнат на пиедестал над Античния 
стадион в близост  до Джумая джамия, историците не приемат докрай аргументите, 
че неговият поход от 242-241 г.пр.н.е и заселването на „изменниците от град Олинт“ 
са основали града, носещ името Филипопол най-дълго в своята история. Да, когато 
паметта е от хиляди поколения, истината има много лица. 

В многоликата историческа съдба на всеки град съществуват маркери, които 
определят ценностните му ориентири – това са култовете и техните свеще-
ни места. Общуването с божестените сили е определяло поведението на всички 
етноси, оставили следи във Филипопол. Затова историята на града е история на 
култовете. 

Пловдив изгражда историческото си съществуване върху съюза на реката Хе-
бър и хълмове, придали специфичния облик на хилядолетното му съществуване. 
Вековете са създали особен „диалог“ на хълмовете в усвояването на пространство-
то. Укрепеното трихълмие ( Небеттепе, Джамбазтепе и Таксимтепе) е градът-акро-
пол, център на политически и социален живот не само за близката околност, но и за 
областта. А Джандемтепе, Бунарджика, Сахаттепе са били близкото пространство 
„извън“ града – това са хълмовете от града-метрополия. Там е некрополът. Диало-
гът между хълмовете е диалог на различни нива – пространствено-времево, мито-
логично, социално, политическо. 
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Изображенията от монетите са проблемни за идентификация. Неоспорим 
остава големият култ към Аполон на Джендемтепе, който води диалог във вре-
мето с Херакъл, заемащ култово другия съседен хълм – Бунарджика. Почитта 
към божествата е придружена и с административно-политическо съответствие. 
Известно е, че филите ( градските общини, обединени на териториален прин-
цип) на Филипопол са девет – това е най-големия брой на вътрешносъставни 
части в тракийски град. Известни са и имената на някои от тях – Кендрисеида, 
Хебреида, Родопеида, Евмолпеида, Орфеида – всички те са от тракийската тра-
диция и още веднъж доказват тракийското доминиране в населението. ( Виж: 
Попов, Д. Тракология., 155) И докато името на Артемида е взето за една от най-
големите фили, то името на брата й близнак, толкова уважаван чрез статуи и 
култови сгради, не е изрично документирано. Дали това е „ирония на истори-
ята“, която не ни е предоставила извори или съвпадението не е случайно?! А 
може би това е така, защото култът му е общ, както общи са и игрите в негова 
чест – игрите на Аполон Кендрисийски са засвидетелствани с категоричност за 
Филипопол. Бихме приели за възможно наименованието Кендрисийка фила да 
има за свой патрон точно Аполон. А може би логиката на „липсващото“ му име 
е същата, която не използва и името на Херакъл, извисяващ се над Бунарджика, 
като покровител на фила? А в източната част на заличеното в наши дни Марково 
тепе е имало важен саркофаг, свързван от по-късно население с Крали Марко и 
коня му, но „забелязан“ още от ХІ век от Ана Комнина. Така остават без особе-
на почит в наименованията на административно-политическите структури на 
филите  имената на най-почитаните Аполон, Херакъл, Тракийския бог-конник ( 
символизиран в образа на Крали Марко – по Попов, Д. Тракология, 223;) 

Настъпилите етнически и политически 
промени през средновековието, които включ-
ват града във Византийската, а по-късно и в 
българската държава, налагат ново религиозно 
разбиране за човека, природата и обществото. 
Християнството се налага като единствена 
официална религия и мястото на нимфите се 
стеснява само в народните вярвания. Езичес-
ките божества претърпяват промени, които ги 
преобразуват в християнски светци или в тех-
ни функции.

Османският период ХІV-ХІХ в. насочва вниманието на жителите и посе-
тителите на Филибе ( Пловдив) в други посоки. Хълмовете са споменавани ми-
моходом и без детайли. Въпреки лаконичността на разказите, споменът за ним-
фите-дриади остава. Евлия Челеби в своите „Пътеписи“ през ХVІІ в. изброява 
девет „синкави“ и стръмни тепета ( Виж: Непресъхващи извори..., 229 с), между 
които не можем да идентифицираме наименованието на хълма на Херакъл от 
античния период.

Забравата е покрила основни пластове от миналата роля на хълмовете. Бо-
говете-покровители са заличени. Но забравата им не е окончателна присъда за 
хълмовете, които съществуват в новите времена по различен начин. Хълмовете 
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носят спомена по свой начин. Епохата на модерността навлиза и във Филибе и това 
постепенно разраства обитаваните площи.

По това време хълмът вече става обитаван – там е турската махала, а в прос-
транството между трихълмието и Бунарджика е разположено турското гробище. 
Сигурен маркер за разпознаване на хълмовете е часовниковата кула на Сахаттепе, 
която за векове е най-голямата забележителност за посетителите на града. Джен-
демтепе и Бунарджикът изглеждат голи и самотни, някак встрани от по-динамично 
развиващото се околно пространство. Имената им носят турските значения на роля-
та, която променящите се обитатели са запазили като тяхна същност. Бунарджикът 
е наречен на кладенеца-извор (бунар), който е бил в източните склонове на хълма и 
продължава и до днес е във водосборната зона на града. Това име на хълма е запа-
зено до ден днешен, макар и носителите на смисъла му вече да не са основен етнос 
и фактор в настоящето. Както историческата съдба на града е оставила етническа 
пъстрота, така и миналото е белязало топографията с инертни и консервативни на-
именования.

Освобождението на България 1878 година въвежда нови условия в развитието 
на града и околностите. Турското Филибе е заменено от българския Пловдив, който 
с бодри и амбициозни крачки търси реализация на планове и мечти.

В края на ХІХ век обликът на хълма целенасочено се променя. Градският съвет 
на Пловдив на 25. VІІІ.(6.ІХ) 1881 г. взема решение за залесяване и тогава се появя-
ва гъста растителност.

А през ноември 1881 година става освещаването на “руския паметник“, който 
дава нов облик и смисъл на хълма. Вестник „Марица“ брой 322 от 22 ноември 1881 
г. съобщава: „Завчера, в неделя, според както бяхме известили, станъ освящението 
на въздигнатий връз Бунарджика памятник за въспоминание на падналите около 
Пловдив храбри руски войници.“

Годините до Втората световна война не променят много съдбата на хълма. През 
1909 година цар Фердинанд определя хълма за ловна зона, но това не променя съ-
ществено живота. Интересен е въпросът за конструирането на статута на Бунар-
джик или вече Хълм на освободителите. Старата Помашката и Турската махала 
през Османския период на Пловдив е обект за нови планове. В началото на 20-ти 
век има проект част от хълма да бъде предоставена за построяване на царски дворец 
на Фердинанд. След множество спорове и дори скандали, в крайна сметка пловдив-
ските общинари отказват да дадат земята за дворец на тогавашния цар и хълмът 
остава публично пространство. 

Истинската промяна настъпва през периода на социализма.
Социализмът наслагва върху градското пространство още един пласт, легити-

миран чрез артефактите и символите (паметници, имена на улици и предприятия, 
площади и квартали) „на борците против капитализма и революционерите“. Във 
всички български градове се търси вписване на новите идеологически реалности в 
националния разказ за героичните български ханове, царе и възрожденци.

Градът отново е „град в преход“. Създават се нови места на паметта, като съ-
щевременно се „премахват“ на горните пластове от градското пространство, които 
не подхождат на новите внушения.

Пака през 1954 година над Пловдив започва да се издига паметника, който мно-
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го бързо придобива особено място в идентификацията на града.Архитекти на па-
метника са Борис Марков, Петър Цветанов, Асен Марангозов. Скулптори са Васил 
Радославов, Александър Занков, Георги Коцев и Иван Топалов.Величествената фи-
гура на съветски войник е стъпила в гордо спокойствие върху пиедестал с формата 
на пресечен конус, изградена от сиви гранитни блокове. Мащабите на паметника са 
внушителни. Върху пирамидата са вградени релефите „Посрещане на съветската 
армия“(склуптор Александър Занков) и „ Боят“ (склуптор Б. Коцев). Ръководител 
на творческия колектив, създал паметника, е арх. Борис Марков. Мястото за издига-
нето на монумента е избрано с личното присъствие на съветската склупторка Вера 
Мухина. В творческият екип били включени известните български архитекти Ни-
кола Марангозов и Петко Цветков, склупторите Александър Занков, Георги Коцев 
и Васил Радославов. Изпълнители на фигурата са проф. Любомир Далчев, Тодор 
Босилски и Александър Ковачев.Барелефите и каменните гирлянди са дело на В. 
Кадийски и Г. Михов. Ангажирани били и най-добрите пловдивски каменоделци. 
(Мотърников, Р. Паметникът Альоша – мястото му в сърцето на града. – В: Лятня 
практика по етнология „Местата на Пловдив –публични пространства и употреби“ 
, Пловдив 10-17 юли 2007 г.; http://uni-plovdiv.bg/logos)

Изграждането на фигура на съветски войник като символ на Съветската армия 
е нарочно търсен символ, който има общоевропейски паралели в социалистически-
те държави. Но фигурата на пловдивския Альоша има своя известен днес човешки 
прототип, което го прави специфичен. Това е Алексей Скурлатов и живее в Алтайс-
кия край, в отдалеченото селце Налобиха в Косихинския район.

Но дори и преди този факт да стане общоизвестен през 1981 г., пловдивчани 
вече са нарекли Паметника на съветската армия освободителка – „Альоша“. Така 
Пловдив  персонифицира стандартния за социалистическите страни монумент след 
Втората световна война чрез гальовно, умалително име. Това е единствения пер-
сонифициран паметник в Европа, свързан със Съветската армия и  внушението за 
силата на новото блоково разделение на света. Култът към новия лидер на света, до-
миниращ в Източна Европа,  получава специфично място за поклонение в Пловдив. 
Гранитен войник, облечен в униформа и плащ, държащ в ръка автомат с насочено 
надолу дуло се извисява над града и става нов височинен маркер в пространството 
му. Обърнат на изток – към чуждата столица Москва, той маркира геополитическа 
ориентация за десетилетия. Този чужд войник обаче успява да стане и някак „свой“ 
за пловдивчани, получавайки име. Альоша естествено заема мястото си като един 
от новите символи за политическото, идеологическото и социално обвързване със 
СССР. 

Промените в политическите и социалните условия след 1989 година постави-
ха естествено идеологическите паметници в дебата на обществото. Пловдив също 
става място на търсене, конструиране, придаване и приемане на идентичности на 
града. В началото на 21-ви век, повърхността на градското пространство „загуби“  
един свой пласт - мемориалните места на социализма загубиха актуалност. 

Могат да се обобщят три варианта на преосмислянето на тези паметници като 
наследство: демонтирани паметници и паметни плочи - в момента много от скулп-
турите са в един двор, обрасли с трева; преосмислени паметници - най-ярък пример 
за това е паметникът Альоша; и паметници, които все още не са „намерили“ своето 
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дискурсивно ре-конструиране. 
След 1989 година паметникът на Альоша става фокус на политически страсти. 

Създаден е „граждански комитет, който настоява за бързо „сваляне „ на паметника. 
През 1993 година кметът Спас Гърневски приема решение за демонтаж на памет-
ника. Руската диаспора в Пловдив отговаря с митинги и протести. През 1996 година 
градският парламент приема решение за сваляне на паметника, но окръжният съд 
го отменя. Окончателната дума е на Върховния съд на България, който утвърждава 
статута му на паметник на Втората световна война, който не може да бъде разру-
шен.

Идеологическите мнения за съвет-
ския паметник остават на заден план 
за тези пловдивчани, които най-често 
катерят стръмните склонове на Бунар-
джика.

Паметта на хълма днес е различна 
за обикновения човек, изкачащ го за от-
мора и официалните институции и ме-
дии. Нашите интервюта показаха липса 
на интерес и незнание за споровете око-
ло бъдещето на Альоша. Отшумялите 

дискусии от 1993-2005 година вече не са актуални и дори не са запомнени. Но неза-
висимо от възраста и пола, всички запитани са категорични – паметника на Альоша 
има място в настоящето и бъдещето на града. Независимо от това, че символизира 
чужда армия, той е част от историята и е символ на Пловдив.

Историята на Пловдив е история на завоеватели, които се сменят в господство-
то си над тия земи. Култът към военната сила е постоянен, присъщ и за траки, и за 
римляни и византийци. Херакъл се сменя с Херкулес, а след това хълмът „чака“ но-
вите символи на силата. До 1881 година, когато се появява паметника на Царя- Ос-
вободител Александър ІІ. А през 1957 година върхът получава нов свой герой – 11 
метров гранитен съветски войник, обърнал поглед наизток, към Москва. За разлика 
от вече забравените стари символи на войнската сила, той ще стане много бързо 
непоколебим символ на града и жителите му. Гальовното име Альоша пази спомена 
и разказите за весел съветски богатир, обещал да пази от кръвопролития българите. 
Легенда, напълно вписваща се във вековните  представи за „братушките“. Песента 
на руски за Альоша ще стане десетилетен химн на Пловдив и ще поздравява ежед-
невно слушателите на радио Пловдив. А паметникът ще посреща официални и лич-
ни празници, които остават, макар и помрачени от някои политически страсти.

И днес хълмът посреща изгреви и изпраща залези, извисявайки над всичко гра-
нитната фигура на чуждия войник Альоша. И пловдивчани не искат да се „освобо-
дят“ от него. Те са го приели като свой и дори желаят да остане техен символ. и утре 
– независимо от политическите пристрастия.
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Поощрителна награда
Автор: Златина Неделчева

НГХНИ „Константин Преславски“, Варна
Научен ръководител: Марийка Георгиева

По следите  на един тъжен спомен
„Преселници“- съдбата на нашите деди след 

Крайовския договор
“Миналото е паяжина, която ме оплита. Като мушица заблудила се в полета 

си, отчаяно се опитвам да се измъкна, гневя се, дърпам се, търся изходи. Но ниш-
ките на миналото са лепкави и знам – каквото и да направя, те ще задържат крил-
цата ми. Аз съм в този капан от самото си раждане... както и ти.“ Прочетох тези 
редове на Вихра Василева (Сп. „За хората“, бр. 271, 11 Септ. 2010г.) и ги припознах 
за свои. Много отдавна се опитвам да разбера и облека в думи собственото си усе-
щане за минало. То е част от духовната ми същност, но всеки опит да го опозная и 
предам на другите излиза неуспешен. Най-трудно говорим за себе си, може би зара-
ди това, че най-малко се познаваме. Обикновено съществуваме чрез другите около 
нас. По тази причина в мен има тъга, която идва от спомени, трупани в детството. 
Те са свързани с разказа на моя дядо Илия Неделчев, за неговите патила и спомени 
за бедите на неговите предци. Той ми разказваше неща от живота на дедите ми, по-
казваше ми снимки, не пропускаше подробности. Така в мен заживя тъжния спомен 
за прогонени хора, напуснати домове, изоставени ниви, студени проливни дъждове, 
премръзнали деца, тъжни залези, затънали каруци в калта.

Така заживях с представи за миналото, които съдържат несправедливост, наси-
лие, болка. Това усещане за незаслужено страдание ме „сроди“ напълно с предците 
ми. Не разбрах много неща от разказите на дядо, но ги запомних дори с малките 
им подробности. После започнах да ги записвам, защото се боях, че ще ги забравя. 
Времето наистина носи забрава. Суетата и чисто човешките ни желания също са 
свързани с нея. Една неосъзната боязън от преходност ме накара да запиша разка-
зите на дядо. После, с времето, се роди въпросът „защо“. Защо животът на хората 
крие превратности – тъжни, понякога фатални? Защо обстоятелствата дамгосват 
безмилостно живота ни? Защо не можем да се противопоставим на злото и да си 
дарим по-щастлива и спокойна житейска участ? Защо точно на моите предци са се 
случили преселническите неволи? С тези много „защо“ вървях към един болезнен 
и до днес национален спомен – за хората в Добруджа през първата половина на ХХ 
век. Моята лична съдба и тази на предците ми се оказа част от общонародната участ. 
Към разказите на дядо добавих и спомени на други хора свързани с Добруджа и 
нейната превратна, изпълнена с драматизъм история. Търсех корените на злото, а те 
се оказаха дълбоко заровени в „голямата политика“ на т. нар. Велики сили. Сложна 
дипломатическа игра, прерастнала във войни, в основата на която стоят користни 
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егоистични цели. 
Историографията ни е натрупала голям брой научни изследвания, които ми поз-

волиха да поставя моята лична история в рамките на общонационалната ни съдба. 
Това бе и моята първа цел на настоящето изследване – да проследя Добруджанския 
въпрос от раждането му през 1878г. до Крайовския договор от 1940г.; с помощта на 
сериозните научни изследвания да разбера неговото зараждане и развитие.

Втората цел, която си поставих, бе да преподредя спомените за това болезнено 
и съдбовно за предците ми време. Срещнах се с нови хора, чиито разкази съвпадаха 
с тези, които пазеше моят дядо. В същото време обаче бяха и толкова различни. Чрез 
общото и личното, индивидуалното исках да се добера и по възможност да опиша 
истината за едно страдание. Давах си сметка, че онова, с което се заемам, е и емо-
ционално предизвикателство. Ще ми се наложи в хода на изследването да остана 
безпристрастна. По тази причина реших да оставя спомените „да говорят“. Що се 
отнася до моя анализ той да бъде максимално безпристрастен, за да стане скромна 
част от една горчива истина за българския народ. 

Докато пишех редовете на моето изследване постепенно ме съпътстваха думи-
те на Люба Радославова („Южна Добруджа в българската история“. В., 2005г.): „ 
Разказах всичко това, което знам за моите близки роднини, тъй като съм убедена, 
че без минало, без нашите прадеди, ние сме нищо. Едно поколение сменя друго и 
всяко от тях си има своя памет. Без нея не ще разберем дали е достойно мястото 
ни в живота. Ето защо трябва, длъжни сме да знаем и пазим историята на свое-
то семейство, на своето родословие“ (стр. 222).

Вярвах й...
Възвръщането на Южна Добруджа  през 1940 по силата на Крайовската спо-

годба увенчава с успех дългогодишните усилия на българската външна политика. 
Но радостта на българския народ в Северна Добруджа е помрачена от клаузите на 
договора свързани със задължителното им изселване от родните места. Цар Борис 
и правителството на Богдан Филов напрактика обезбългаряват една земя, призната 
и от самите румънци през 1878г. за българска, когато те протестират, че им се дава 
и отказват да я приемат. Това е в абсолютен разрез с българските национални инте-
реси, излишно проявена щедрост, благосклонност и либерализъм към исканията на 
румънската страна, според видни представители на северно-добруджанската общ-
ност. За сключването на Крайовския договор в този му вид, заслугата не е само на 
румънската държава, а и на хитлеристка Германия.

Още при сключването на спогодбата е ясно, че е предвиден изключително неб-
лагоприятен сезон за изселване: края на есента и началото на зимата ще заварят 
близо 67 000 мъже, жени и деца на път с цялата им покъщнина в откритите за студа 
и дъждовете пространства между Дунав и Черно море. Предстои дълга зима в още 
неуредени жилища, в откъснати райони.

Въпреки многобройните протестни ноти и подписки на видни българи по оно-
ва време, изселването на хиляди български семейства става факт. Народната памет 
в цяла Североизточна България е съхранила спомена за есента на 1940г. И до днес 
в селищата където са настанени северодобруджанци, хората се делят на „преселци“ 
и „тукашни“. Така наречените „преселци“, претърпяват хиляди мъки и трудности 
по пътя към адаптирането си в новите условия. Въпреки, че целокупното българско 
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население в Североизточна България и държавата от своя страна полагат много гри-
жи за тях, положението им не е особено добро поради настъпилата Втора световна 
война и промените след 1944г. На фона на глобалните исторически събития личната 
съдба на всеки един от изселниците, които разказват преживяванията си е само кап-
ка в морето, но никой не би могъл да отмине с равнодушие тези тягостни спомени.

В края на 19 и началото на 20 век, безспорно една от най-коментираните об-
ласти на България е Добруджа. Преди Руско-турската война никой от Балканските 
народи не проявява интерес към Североизточните части на държавата. Но след Ос-
вобождението като компенсация за Румъния, със Санстефанския договор Русия й 
предлага Северна Добруджа.

Несъгласието на румънското правителство да се задоволи само със Северна 
Добруджа води до поставяне на проблема на Берлинския конгрес. България е при-
нудена да отстъпи земите си от „една точка на изток от Силистра, която ще бъде 
определена от една европейска комисия, и оттам се върви към Черно море на юг от 
Мангалия, която се дава на Румъния“. Така Добруджанският въпрос се превръща в 
една от основните раздорни теми по онова време.

След кратко затишие на споровете в периода от 1878 до 1912, проблемът отно-
во е поставен от румънската олигархия като този път те претендират и за южните 
части на Добруджа.

И така след дълги години в спорове 
се стига и до нападение на румънската 
армия на 29 юни 1913г. Избухналата то-
гава Междусъюзническа война между 
България, Гърция и Сърбия става ос-
новната пречка за държавата да опази 
териториите си. С Букурещкия договор 
подписан на 10 август 1913г. Южна Доб-
руджа също преминава в границите на 
Румъния.

И днес като паметник на тази срам-
на за България договореност, близо до 

шуменското село Загориче, стои камък, който е бележел границата й с  Румъния. 
Съвсем на близо е кантона, където се е помещавала граничната застава. Сега тя се 
стопанисва от семейството на Салиме. Тя разказва, че някога избата на кантона е 
била предназначена за участък, където са затваряли бежанците, тръгнали да преко-
сяват границата.

По време на Първата световна война България напада със своята армия и Румъ-
ния е принудена да подпише договор заедно с ратификация, с които връща Южна 
Добруджа. А останалите земи остават под управлението на четирите съюзни дър-
жави по онова време.

Но истинската катастрофа за държавата настъпва при подписването на Ньойс-
кия договор. Независимо от правата на България върху земите й през 1919 година 
Румъния поробва според статистиката 282 007 жители на Южна Добруджа, от които 
47% са българи.

Румъния започва денационализация върху останалото българско население и 
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колонизация на Южна Добруджа с румънци, цинцари и куцовласи. Също така Ру-
мънската държава слага ръка върху 1/3 от обработваемата площ на Добруджа. За 
времето на активна асимилация си спомня Илия Неделчев от  с. Башкьой, област 
Тулчанска: “Бяхме най-голямото село в околността. Името му показва това. То 
идва от турското „баш“ т.е. най-голямото, първенец. Само българи бяхме в на-
шето село, само българи! В училище обаче ни караха да учим на румънски. Учебни-
ците бяха на румънски и ние учихме румънските числа и букви. Когато отивахме 
на магазин или някъде на обществено място също трябваше да се държим като 
румънци. Ние обаче си говорехме в къщи на български и си спазвахме нашите си 
традиции и обичаи, защото много добре си познавахме корените и си знаехме, че 
сме си българи и никакви други. Моите дядовци са  били от Ямболско и подгонени 
от турците са потърсили убежище в Русия. Там обаче не им харесало и затова се 
върнали и се установили в с. Башкьой.“

Борис Шопов от град Тулча знае от баща си: „Някаде около 1918-1919г. румън-
ците започват да заселват масово македонци, за да ги румънизират.“

През годините България не се примирява с несправедливостта на Ньойския 
договор. Държавата непрестанно търси начини за връщане на иззетите земи и ос-
вобождаване на българите в румънска земя. Съветският съюз защитава тезата си, 
че България има както исторически, така и икономически права над Добруджа и 
подкрепя държавата.

През пролетта на 1940г. Румъния се оказва абсолютно изоставена и изолирана 
от всички държави които са я подкрепяли до момента. Англо-френският блок и Гер-
мания също признават правата на България по добруджанския въпрос. Тези проме-
ни принуждават румънското правителство да подобри отношенията си с България.

Тя от своя страна също усеща момента, в който трябва да се реши този проблем 
и така на тайно съвещание на Външното министерство на 4 април 1940г. добру-
джанският въпрос е определен като най-важната задача на българската политика. 
Съставена е програма по която да се възвърнат териториите на държавата. 

Постепенно всички бивши съюзници на Румъния се обръщат срещу нея и тя се 
чувства смъртно заплашена.

След продължителни разговори между страните постепенно се навлиза в край-
ната фаза на преговорите. И така на 7 септември 1940г. в Крайова се подписват 
договор, приложения към договора и няколко спогодби които уреждат дипломати-
ческите отношения между България и Румъния.

Крайовският договор определя границата между двете страни като според него 
„новата граница ще тръгва от Дунава непосредствено под Силистра, за да стигне до 
Черно море на 8км. южно от Мангалия“. Договорът предвиждал също да се изселят 
българите от Северна Добруджа в Южна Добруджа, а Румъния да приеме настане-
ните през двайсетте години на ХХв. колонисти.

Обществеността в България приела с възторг настаняването на севернодобру-
джанците в пределите на Южна Добруджа. Положили се много усилия за адапти-
рането на преселващите се, с което се считало, че те ще се съхранят от румънската 
асимилация. Някои от тях изживели трагично откъсването си от родните огнища 
и изоставянето на имотите оросени с тяхната пот. Други поради бедност и непри-
мирение с румънските порядки потеглили за Отечеството с радост и надежда. За 
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отражението на решенията на Крайовския договор върху населението, най-добре 
говорят разказите на участниците в преселението.

Илия Неделчев е бил 11 годишен, когато заедно със семейството си се преселва 
от родното село Башкьой в Южна Добруджа. Той ясно си спомня за този период 
от живота си: „Масовото преселване започна през есента на 1940 год. Аз съм ро-
дом от село Башкьой, Тулченска област. Преди потеглянето ни към България мина 

комисия и оцени имотите и земите ни, за да 
получим равностойни отатък новата граница. 
Разбрахме, че ще ни настаняват по къщите на 
румънците, които ще дойдат на нашите места. 
Малко преди да отпътуваме пристигна румъне-
ца Николае, който със семейството си щеше да 
се настани в нашата къща. След доста години 
установихме, че съвсем случайно в България ние 
сме попаднали точно в неговия български дом, 

та излезе, че сме се разменили.
С баща ми тръгнахме от румънско с каруцата, както направиха и повечето 

мъже, и пристигнахме след около 4-5 дни. Брат ми пък потегли с овцете и пътува 
около 20 дни. 

Настаниха ни временно в къща в село Межден, за да изкараме зимата. Дадо-
ха ни и храна за животните. Чак през пролетта започнахме да се установяваме. 
Обикаляхме от къща на къща докато намерим най-хубавата, с най-плодородните 
земи към нея“. 

Стояна Георгиева Антонова е родена през 1931 г. в с. Алифак (в пределите на 
днешна Румъния). Тя също е била невръстно дете, когато се е преселила със се-
мейството си. В нейното съзнание тези дни са се запечатали като трагична част от 
живота й:

„Стояхме на открито три дни и ни валя силен дъжд. В една нощ стана силно 
земетресение и сградата в близост, на която се намирахме, започна да се събаря. 
Дунавът страшно бучеше. Мама плачеше и нареждаше: „Отвори, Боже земята, 
живи да ни погълне“. На третия ден ни качиха на шлеп и един кораб ни повлече сре-
щу течението на реката. Багажът ни беше струпан горе на палубата, а хората 
стояха долу в хамбарите. Когато тръгвахме ние плачехме. Плачеха и дошлите да 
ни изпратят на пристанището румънци. Жалост няма. Слязохме на пристанище-
то в Тутракан, където ни посрещнаха с топла бобена чорба. Бяха дошли с много 
каруци да ни чакат. Ние от Алифак беше определено да се заселим в село Хаскьой, 
което сега се казва Добротица, а тези от Касъмча отидоха в Главиница.“

След добруджанската спогодба се уреждат и финансовите въпроси между стра-
ните. България е принудена да заплати сумата от 850 000 000 леи срещу стойността 
на личните имоти на румънските изселници. По този начин държавата се лишава 
от така необходимите средства за укрепване на Южна Добруджа. На някои българи 
им се налага да се откупят за да могат да се преселят в пределите на родината си. 
За това свидетелства разказа на Иванка Желева от Башкьой: „В нашето семейст-
во вестта за преселването към Южна Добруджа се прие с голяма надежда. На 
нашите родители им беше дошло до гуша от несправедливостите, които трябва-
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ше да понасят и затова бързахме час по-скоро да идем в българско. Цялата рода 
стегнахме багажите, натоварихме ги на каруците и едно по едно семействата 
от рода тръгнаха към България. Взимахме всичко, което може да бъде пренесено, 
даже и издълбаните от камък корита. Тогава за моето семейство възникна голям 
проблем. Баща ми беше мобилизиран в армията и не искаха да го освобождават. 
Казваха, че щом като той служи, значи ние сме румънци и неможем да замина-
ваме. Тогава се наложи баща ми да ходи в Крайова и да се самооткупи, за да го 
освободят. Така постъпиха и много други като него.“

Историята на Борис Шопов от град Варна, също преселник от Северна Добру-
джа е както сходна така и различна от тази на останалите свидетели на този исто-
рически момент. Той идва в България от град Тулча. На 96 години ясно си спомня 
дори и адреса си в Румъния: ул. „Махмидия“ №81. Не е забравил и най-малки под-
робности от този преломен момент в живота си: „Описването на имотите в Тулча 
стана през 1940. През града премина румънска делегация. Описването на имоти-
те продължи около 2 месеца. Ние имахме много земи и лозя в Румъния. Гледахме 
поне по 10 прасета, 500-600 овце и други животинки. Бяхме 12 деца – 7 братя и 
5 сестри. Много работехме и големи добиви изкарвахме. Като вземехме да берем 
лозята, 25 човека 20 дена ги беряхме. А като казаха да се изселваме, какво мислите 
можехме да вземем? Да не дава Господ, на най-големия си враг не го пожелавам 
това преселването! Лоша работа ви казвам! Първи към България поеха баща ми 
и майка ми. С три кораба превозиха част от преселниците, два от които са „Бур-
гас“ и „България“ От Тулча до град Сулина по Дунав и оттам по море. Майка ми, 
булите ми и три от сестрите ми пътуваха с кораб, а баща ми и братята ми по 
суша с добитъка.“ 

Благодарение на корабите, които страната изпраща, хората успели да пренесат 
от Румъния повече багаж.

 „Хората от кораба, на който беше майка ми бяха стоварени във Варна и 
настанени в сградата на сегашното училище „Димчо Дебелянов.“ След това с ка-
миони ги извозиха до Балчик.  Аз потеглих последен от семейството с каруцата. 
Тогава бях на 27 години. Платихме на други хора от селото да карат останалите 
каруци и така се образува цял конвой. Тръгнахме в 12ч. и стигнахме първо до Албан, 
после до Башкьой и така до Силистра. Пътувахме цяла нощ към града. Там мит-
ничарите ни направиха проверка и където си записан в България там те пращат. 
Потеглихме към Балчик където родителите ми вече се бяха настанили в къща.“

За разлика от останалите села, където са се установили преселниците, в Балчик 
живяли само по едно семейство в къща. Но пък местните хора не ги приели така 
гостоприемно. 

„Наричаха ни „преселци“, страняха от нас, не позволяваха да се женят пре-
селци за местни. Сплотихме се единствено с останалите хора от Тулча. Те не бяха 
много - около десетина семейства.“

При потеглянето от Румъния към България, хората вземали документите си за 
преселване, с които получавали и чек с пари, за да се устроят добре като пристигнат. 
Около 1942 год. започнало обезпечаването със земите. Семейството на Борис Шо-
пов получило около 750 дка в село Гурко. 

„Много ни беше трудно да се пригодим към новите условия. Добре че бяхме 
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малко по-заможни. Обаче като цяло беше голяма мъка и голяма беднотия в ония 
години. Имаше един чорбаджия Стойо Димитров. Той притежаваше няколко фаб-
рики за лен в Добрич и Шабла. Плащаше на баща ми по 1500 лв. за наем на част 
от земите ни. Въпреки всичко ние не бяхме щастливи. Комунизмът тогава ни от-
немаше от животните и реколтата. И така баща ми реши да се върне в Румъния, 
където бяха останали и две от сестрите ми, омъжени за румънци. Той си искаше 
старата къща и земи.“

Някой от българите в Северна Добруджа не се решават да потеглят към Бълга-
рия по различни причини: привързаност към родния дом, смесени бракове, други 
се поддали на агитациите на румънското правителство, че животът в Румъния е по-
добър от този в България. И днес сърцата на останалите там се разкъсват от мъка, 
като си спомнят за раздялата с роднини и приятели. Елена Минчева от град Русе 
разказва за срещата си с един такъв българин в Букурещ:  „Преди около тридесет 
години ни се наложи да пребиваваме в Букурещ във връзка с лечението на дъщеря 
ми. Там потърсихме за помощ и съдействие Димитър Станков, първи братовчед 
на свако ми Илия. Оказа се, че той отдавна не е Димитър Станков, а Станку 
Димитриу. Посрещна ни топло и радушно и още като стисна ръката ми, въпреки 
че не се познавахме, очите му се насълзиха. Не беше забравил с годините бащиния 
език и това ни улесни надълго и нашироко да си разказваме за живота от двете 
страни на границата. Неговите деца и внуци растяха като типични румънци и не 
знаеха български. Докато разговаряхме по лицето на стареца току се търкаляше 
по някоя сълза.“

Вижда се, че на никого избора не е бил лесен – нито на преселниците, нито на 
останалите в пределите на Румъния.

Тръгнах по следите на един тъжен спомен, водена от преживелици в детството, 
които са неотменна моя духовна същност. Исках да я разбера. Така емоцията да за-
живее в мир с разума, с разбирането.

Първата цел на моето изследване е разказ за историята на Добруджа в опреде-
лен период от време. (1878-1940г.). В нея няма мои „приносни“ елементи. Аз съста-
вих кратък разказ по изследванията на големите историци. Не можех да не направя 
това, защото събраните от мен спомени щяха да се разпилеят. Остана ми ползата 
от прочетените научни книги. Направени с научен хъс и чувство за отговорност те 
изградиха у мен усещане за ръста на българската историческа наука. Помогнаха ми 
да стигна до следните съществени заключения. Безспорно подписването на Крайов-
ският договор е важна стъпка при решаването на един от големите национални въп-
роси. Връщането на Южна Добруджа в пределите на България е един справедлив от 
историческа гледна точка акт, но изселването на десетки хиляди българи от Северна 
Добруджа е решение, което буди възмущение. От позицията на времето, в което 
живеем се изказват мнения, че едва ли толкова многобройно население би могло да 
бъде асимилирано, след като при 60-годишното румънско господство, то е запазило 
своето българско самосъзнание. По този начин за нашите дипломати отпадат вся-
какви възможности за претенции върху изконният български край Северна Добру-
джа. По-голямата част от изселниците преживяват изключително трудно раздялата 
с родния край. Объркват се съдбите на хиляди семейства и раните от преживяната 
болка съпътстват някои от тях до последните им дни. От друга страна Крайовският 
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договор е последният, който прекроява границите на България и от тогава насам тя 
не е имала възможност да предоговаря територии. Това води до извода, че ако не 
беше изселено българското население от Северна Добруджа, може би то вече щеше 
да бъде румънизирано.

Работата със спомени на очевидци бе втората цел на изследването ми. Убедих 
се, че те са емоционалната страна на историческата истина. Историята отлежава 
в конкретните житейски съдби. Мой дълг бе да ги предам и отново да ги преживея.

Живи са все още свидетелите на този трагичен момент от нашата история, 
живи и болезнени са и техните спомени. За нас техните синове и внуци е важно да 
съхраним историята такава каквато ни е разказана от тях и да я предадем на нашите 
синове и внуци. Да познават този исторически момент белязъл населението на цяла 
североизточна България и да не забравят, че Североизточна Добруджа е била бъл-
гарска земя с важна роля в 13-вековната история на нашата родина.
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Поощрителна награда
Автори: Рафаел Коджаманян, Димитър Димитров

ПГХТТ, Пловдив
Научен ръководител: Донка Радева

Джендемтепе
забравени следи на свещенени култове

„Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави – няма 
нищо ново под слънцето. Случва се да казват за нещо:“виж, това е ново“, но то е 
било вече през вековете, що са били преди нас.“

книга на Еклисиаста, глава 1: 9, 10-15

Животът е текъл от хилядолетия покрай бреговете на р. Марица. Сменяли са се 
етноси, владетели, вярвания. От първите човешки общества, оставили материални 
следи до днес са минали осем хилядолетия. Животът, динамиката, ценностите, об-
ществата са като че ли коренно различни. 

Пловдив изгражда историческото си съществуване върху съюза на реката Хе-
бър и хълмовете, придали специфичния облик на хилядолетното му съществуване. 
Укрепеното трихълмие (Небеттепе, Джамбазтепе и Таксимтепе) е градът-акропол, 
център на политически и социален живот не само за близката околност, но и за 
областта. А Джендемтепе, Бунарджика, Сахаттепе са били близкото пространство 
„извън“ града – това са хълмовете от града-метрополия. Там е некрополът. Съвре-
менният град е заличил много от старите маркери. Въпреки това следите на мина-
лото съществуват и в нашето време. 

Името на Джендемтепе (Джин-дем тепе) е най-упоритият маркер за минало на 
този особен, зареден със свещени функции, хълм. Нимфите и Аполон присъстват 
като митологическа и историческа среда в миналото на това място и като че ли до 
днес нашепват стари напеви, част от магията на живота... 

Дали можем да научим повече? Възможно ли е да разкрием скрития разказ на 
предишните поколения, чиито „фрази“, „думи“, „смисъл“ все още са се съхранили 
в различни артфакти. Има ли начин забравеното да бъде припомнено? И кое е сред-
ството, което би ни помогнало? 

Материалните и документирани писмени и устни извори са част от историчес-
кия подход, но той би бил безполезен без опит да разберем духа на създателите им. 
Интересът към миналото на Пловдив е застъпен в множество исторически, мемоар-
ни и туристически издания. 

Настоящата разработка следва хронологическите периоди от развитието на 
хълма през историческите периоди и търси обяснения за паметта и забравата, която 
го следва през хилядолетното му съществуване край и в чертите на града. Особено 
интересно бе търсенето на съвременните функции на т.нар. Младежки хълм, носещ 
символи на модерността (антени за сателитна комуникация), но заедно с това съх-
раняващ уникални растителни видове. Единственото „липсващо“ нещо в съвремен-
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ния ритъм на хълма е материализиран исторически спомен – за разлика от всички 
други хълмове на града, които имат „исторически“ обекти, на Младежкия хълм та-
кива липсват. Споменът за миналото сякаш е напълно „изтрит“ и само панорамата 
от върха на хълма разкрива връзката с миналия живот на тези територии – паметни-
ците на „Стария град“, Альоша и Сахаттепе са като на длан и „излъчват история“. 
А Младежкият хълм остава „мълчалив“ в своята странна „амнезия“. А може би 
нимфите и Аполон са постигнали така онази необходима хармония, за която не са 
необходими видими форми?!

Джендемтепе днес започва и историята си като свещен хълм на бесите.
Люлченият период на Пловдив, вечният град на България, започна в VІ хиля-

долетие преди Христа. Тогава са документирани и първите следи от човешко обита-
ване в района на съвременния град. Това са няколко селищни могили с дебели кул-
турни наслоявания. Животът в тях продължава от неолита през каменно-медната, 
бронзова и старожелязната епоха. Такива са данните за Ястепе в днешния квартал 
„Лаута“, в двора на текстилния комбинат „Марица“ на ул.“Брезовска“, на върха на 
Джендемтепе, на Небеттепе... От тях най-дълъг живот има животът на Небеттепе. 
А укрепеното селище на бесите тук от VІ – първата половина на V век пр. н. е. на 
хълма става център на политическата власт на бесите над Пловдивксото поле. (Ке-
сякова, Ел, Пижев, А., Шивачев, Ст., Петрова, Н. Книга за Пловдив, Пловдив 1999, 
17-20с; Джамбов, Хр., Алваджиев, Н., Терзийски, Ив., Паметта на един град, изда-
телство „Хр.Г.Данов“, 1972, 1-141, 9-10;)

Опитът на Ал. Фол за анализ налага интересен извод: най-древното название на 
страната на траките е извлечено от основата „Перке“, която носи индоевропейското 
семантично равнище значение на „дъбрава“, „страна на дъбовете“ и не противоречи 
на образа на „поразяващия бог“, който обитава тъкмо такива дъбрави (свещени мес-
та) в скални масиви. По-късно култовите места, почитащи този бог, се превръщат в 
центрове на слънчевия бог Аполон. (Виж: Фол, Ал. Тракийският орфизъм, С., 1986, 
1-244, 13-16). 

Между племената, най-рано документирани от гръцките автори, е и племето 
„беси“, което се свързва и със селището на хълмовете на нашите територии. Хе-
родот (V в. пр. н. е.) е най-подробен. Когато Ксеркс преминава през Балканския 
полуостров, преминава през земите на „пети, кикони, бистонци, сапеи, дерсеи, едо-
ни, сатри“, от които само последните отказват да последват завоевателя. Херодот 
допълва: „ Сатрите, доколкото ни е известно, още не са били покорени от никого; 
само те от траките са запазили свободата си до ден днешен, понеже живеят по ви-
соки планини, покрити с разнообразни гори и със сняг, и са войнствени.“(Херодот, 
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История, VІІ, 110, 111; В:Сб. Непресъхващи извори – документални материали из 
историята на Пловдив и Пловдивско, Пловдив 1975, 22 с). Войнствените сатри и 
техния жречески род са обитателите, които поставят началото на селището на Не-
беттепе и околностите му.

Реконструкцията на стария вид на района е от сайт www.retrobulgaria.com. На 
нея Небеттепе и Джендемтепе маркират пространството, което векове наред ще 
бъде обитавано от етноси с различни култури. Показаният ракурс към хълмовете е 
удобен за разпознаване на хълмовете-маркери за града. Обитаваните и застроявани 
хълмове се разграничават ясно. 

Митологичното начало на хълмовете е от времето, когато силените отвли-
чат нимфи. В монетната колекция на нашия училищен клуб „Клио“ има монета, 
която идентифицирахме преди време като принадлежаща към типа „силен отвли-
ча нимфа“. (Виж.: в. „Клио“, юни 2008, 4 бр, 2с; www.klio.hit.bg). Проучването и 
информацията, която събрахме, дава интересни нюанси към историята на нашите 
земи и по-специално, към разбирането за отношенията между хората (силени) и 
нимфите от митологичното време „когато Бог ходеше по земята...“ и когато нимфи-
те са по-слаби от човеците.... 

№ Лице Раверс вид монета материал размер брой

1. тракийска
сребро,
8,4683 г
статер

21 1

Датирането им е в периода около края на V в. и първите десетилетия на ІV век 
пр. н. е. Тези анонимни парични знаци са напълно в духа на религиозните предста-
ви на бесите.

За разлика от синхронните монети на одриските владетели Спарадок, Севт ІІ, 
Хебризелм, Котис и др., секли незначителен брой сребърни и бронзови парични 
знаци, тези свързани с бесите монети „силен отвлича нимфа“ са сечени интензивно 
в един доста продължителен период от време. Те са изработени от сребърна сплав, 
съдържаща оловни примеси, заради което са приемани като монети от благородна 
сплав с висока номинална стойност. 

Композиционната група, лице на монетата, е своеобразна идеограма, синте-
зираща основната на космогонията на сатрите и жреческото им племе – бесите. 
Силенът (в други близки версии кентавър, сатир...) и нимфата се свързват с Диони-
сиевия култ. Липсата на надписи е съответна на особеното политическо устройство 
на бесите – за разлика от одрисите, те не са ни оставили нито едно име на владетел 
или човек с подобен статут. Бесите държат на представата за свещената си роля 
и особената си сила. Те нямат владетели, а са прорицатели и тълкуватели на Ди-
онисиевата воля и тайнствена загадъчност обвива не само самоличността им, а и 
изпълняваната от тях политическа роля. (Виж: Юрукова, Й. Монетни съкровища в 
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българските земи в седем тома. Т.І. Монетите на тракийските племена и владетели, 
С., 1992, 1-336, 26-33;)

Доминиращите военни лидери владеят Небеттепе и укрепленията, докато мес-
тната околност е разположена около останалите хълмове. Между тях хълмът на 
нимфите, наречен през османския период Джендемтепе.

Свещенният хълм на нимфите дриади и Аполон е естествената противопо-
ложност на Небеттепе – хълмът на управляващите светски господари. Противопос-
тавяне – част от вечна хармония между хора и богове, между смъртен и вечен свят. 
А хълмовете остават най-точното място, от което може да се осъществи контактът 
между световете.

Показания по горе опит за възстановка използва много от известните данни за 
Филипополис през Античността. Трихълмието е вече обградено с крепостна стена, 
чиито остри кули маркират укрепеното пространство на този „най-красив“ за вре-
мето си град. Корабът по Марица, отпечатан върху някои от монетите на Филипо-
пол, разполага с два видими пристана, на които може да акустира. Хълмът на ним-
фите е овенчан със статуя – вероятно на Аполон. Забелязва се и част от акведукта, 
доставящ вода в обитаемата част на града.

Данните от древността са донякъде потвърдени и от направените на хълма раз-
копки. На равната площадка на самия връх са открити основите на култов паметник. 
Върху разрушените зидове на стар езически храм, посветен на Аполон Кендрисос, 
през V-VІ в. по-късно е издигата старохристиянска базилика с внушителни разме-
ри. А в подножието на хълма е намерена мраморна статуя на бог Аполон, който е 
имал много почитатели сред филипополските жители. (Джамбов, Хр., Алваджиев, 
Н., Терзийски, Ив., Паметта на един град, Пловдив 1972, 75с). Независимо че там 
бяха разкрити основите на една от най-древните християнски базилики, както и на 
част от храма на Аполон Кендрисийски, политическата воля не е позволила съхра-
няването на намереното.

Сред монетното богатство на Пловдивския археологически музей особено мяс-
то заема една антична филипополска монета, на която е гравирано Джендем тепе. 
Гравьорът е изобразил храм на Аполон със статуя на божеството и Тракийския кон-
ник отдясно. В ляво е гравиран друг храм в пълен профил . Всъщност това са фаса-
дите на храм, чийто основи са открити от археолозите. В по-долния план на гравю-
рата, т.е. в подножието на хълма, се очертава друг, по-малък храм, с четири колони 
и триъгълен фронтон. В средата на композицията, е представена статуя на Аполон 
върху колона с коринтски капител. Под колоната се намира жертвеник . Авторът 
на тази сложна композиция не е пропуснал да обозначи по десния склон на тепето 
въздушния мост (акведукта), който е снабдявал града с питейна вода от Родопите . 
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(Възстановка на част от акведукта сега може да се види около Коматевския транс-
портен възел). 

Данните от монетите са изображения, които са проблемни за идентификация. 
Неоспорим остава големия култ към Аполон, който води диалог във времето с Хе-
ракъл, заемащ култово другия съседен хълм – Бунарджика. ( Виж: Повол, Д. Трако-
логия., 155)

Пространствената връзка на Хълма на нимфите-дриади с култовете на Аполон 
и Тракийския конник (Марково тепе) отразява взаимосвързаност и в култа. Част от 
оцелели архаични следи е и връзката на Крали Марко със самодивите в песните, 
които му се посвещават. (Попов, Д. Тракология, 224)

Хълмът на Аполон 
е оставен векове наред 
в забрава. Античността 
е щедра в уважението си 
към хълмовете на Пловдив 
– посвещава им култове и 
ги увенчава със статуи и 
култови постройки. Рели-
гиозните представи на тра-
ките отреждат специално 
място на тези природни фе-
номени, съчетаващи скали, 
извори и специфична рас-

тителност.
Настъпилите етнически и политически промени през средновековието включ-

ват града във Византийската, а по-късно и в българската държава. Християнството 
се налага като единствена официална религия и мястото на нимфите остава само в 
народните вярвания. Езическите божества претърпяват промени, които ги преобра-
зуват в християнски светци или в техни функции. Обезличаването и избледняването 
на вярванията довежда до забрава на старите култове. Така забравата обхваща хъл-
ма на нимфите за много векове напред. 

Османският период ХІV-ХІХ в. насочва вниманието на жителите и посетите-
лите на Филибе (Пловдив) в други посоки. Хълмовете са споменавани мимоходом 
и без детайли. Въпреки лаконичността на разказите, споменът за нимфите-дриади 
остава. Евлия Челеби в своите „Пътеписи“ през ХVІІ в. изброява девет „синкави“ и 
стръмни тепета (Виж: Непресъхващи извори..., 229 с), между които можем да иден-
тифицираме наименованието на хълма на нимфите, познат обикновено под името 
Джин тепе (Хълм на духовете), постепенно променено на Джендем тепе (от турски 
адски хълм). Наричано е още и Чигдем тепе — Хълм на минзухарите. 

Имената на хълма съхраняват античното минало, свързано с нимфите, но пре-
дадено от друг начин на възприемане и тълкуване на природните сили. Нимфите 
вече са „духове“ и естествено мястото се свързва с ада – края на човешкия свят. 
Уважението на природните сили присъства в признанието на минзухарите, станали 
отличителен белег на хълма и отразили се в третото му известно през периода наи-
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менование. 
През 1573 г. френският дипломат и пътешественик Филип дьо Френ-Кане от-

белязва, че Филипопол е „разположен в много красива и приятна местност върху 
четири хълма посред една широка равнина на брега на Марица.“(Филип дьо Френ-
Кане. Пътуване в Ориента..., Париж 1597 (Откъс), В:  Непресъхващи извори..., 215) 
А Стефан Герлах, посетил Филипополис през 1578 г. подробно описва разположе-
нието, природните дадености и историческите паметници на града. Седемте хъл-
ма са посочени със специфичните им белези, но без идентифициране на имената 
им. (Стефан Герлах. Дневник... 1674. Откъси. В: Непресъхващи извори..., 219-222.) 
След трите хълма, в които разпознаваме стария Тримонциум, особен интерес пред-
ставлява описанието на четирите хълма, описани след това. „ На четвъртия хълм не 
се вижда нищо“(Пак там, 221), което е описание на хълма, на който по-късно ще се 
издигне часовника, дал името Сахаттепе. „На петия хълм … има едно кладенче, и 
край него една къщичка или кьошк на един турчин.“(Пак там, 222) Това описание 
вероятно визира Бунарджика, който и до днес е част от водосборната зона за во-
доснабдяване на Пловдив и използва водите на забелязаното „кладенче“. „Шестият 
хълм е малък и има долу една четириъгълна яма, издялана в скалата.“ (Пак там, 222) 
Тук явно си има предвид Марково тепе, изчезнало вече, но „белязано“ с вдлъбнати-
на, оставена от коня на Крали Марко. „На седмия хълм има един кладенец и гроб, в 
който, както и в другия, за който споменах, според мнението на тукашните жители е 
бил погребан някакъв голям владетел...“ (Пак там, 222) Логично е да предположим, 
че тук е описан Джендемтепе. 

Пространствената връзка между хълмовете, посочена в Античността чрез бо-
жествените персонификации Херакъл ( Бунарджика), Аполон (Джендемтепе) и 
Тракийския конник ( Марково тепе), продължава, но е останала без символите си. 
Забравата е покрила основни пластове от миналата роля на хълмовете. Боговете-
покровители са заличени. Но гробовете им не са окончателна присъда за хълмовете, 
които съществуват в новите времена по различен начин.  

Разгледаните от нас извори изчерпват познатата информация за ролята на хъл-
мовете като цяло и в частност на Джендемтепе (стария Хълм на нимфите и Аполон). 
Той е между мимолетно споменаваните хълмове, за които данните са лаконични и 
несигурни. Необитаемият и най-висок хълм остава в анонимност. И докато градът 
се разраства пред ХVІІ-ХІХ век около хълмовете и по двата бряга на река Марица, 
Джендемтепе остава извън обитаваната градска среда. И това е най-трайната му 
характеристика през всички тези векове. Може би този факт налага още по катего-
рично зловещите наименования  Джин тепе (Хълм на духовете), постепенно про-
менено на Джендем тепе (от турски адски хълм).  Хълмът остава пространството, 
оставено за действието на враждебните духове и близо до ада ...

Новата роля на Джендемтепе 
Джендемтепе е включено отново в обществения живот в края на ХVІІІ и на-

чалото на ХІХ век, когато чифликът на Мехмед Молла е купен от Стоян Чорбаджи 
Големия и братя Гешови. Пловдивските първенци го купили не за изгода. Тези хора 
искали това място за своите събирания. Останките на този чифлик са стояли доско-
ро на днешната улица „Велбъжд“. (Виж: Джамбов, Хр., Алваджиев, Н., Терзийски, 
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Ив., Паметта на един град, Пловдив 1972, 76с).
Така във времената на пробуждане на българската нация Джендемтепе се съ-

бужда за нов живот. Този хълм, намиращ се извън рамките на града, става удобно 
място за срещи и съзъклятия и се свързва с важната роля, която Стоян Големи Чалъ-
ков играе в съдбата на българите.

Хълмът след Освобождението се променя. Джендемтепе остава гол хълм 
през вековете. Между него и Бунарджика имало големи дъбове и брястове, оста-
нали от някогашна гора, покривала тези места. Змиите, обитаващи тия места били 
изключително множество – пепелянки, усойници, смокове, а и гущери.

А след Освобождението градския съвет взел решение за тепетата да се полагат 
повече грижи. Така на 25. VІІІ (6.ІХ) 1881 г. станало първото залесяване на Бунар-
джика и Сахаттепе (Алваджиев, Н. Пловдивска хроника, 11с). Джендемтепе останал 
без внимание при залесяването, но пък скоро се утвърдила друга новост, свързана с 
него – появили се сгради в източните му склонове, в които се настанила Държавна 
болница, за която пловдивчани с гордост разказвали, че има 150 легла. (Пак там, 
20с)

Фотографиите от края на ХІХ век и началото на ХХ век показват разрастването 
на града и настълението на жилищните постройки към тепетата. Марково тепе е 
сериозно намаляло, Джендемтепе и Бунарджика изглеждат „голи“, не се забелязва 
ефекта от залесяването. Само няколко десетилетия по-късно пространството между 
хълмовете е още по-гъсто застроено. Но хълмовете стоят незастроени, без построй-
ки по тях.

Въпреки промените в началото на ХХ век, Джендемтепе остава символичен 
маркер на крайно градско пространство. Споменът за чифлика на Стоян Чалъков е 
заместен от гордостта с новопостроената 1881-1885 г. Държавна болница. Но и две-
те дела са потвърждение на позицията на хълма, схващан като край на града и като 
„закътано“ далечно място, далеч от градската общност.

В потвърждение на зловещото си име Джендемтепе е предпочитано място и от 
самоубийците. Когато е било в края на града, тепето е било любимо свърталище на 
разбойници и крадци. През 1909 г. цар Фердинанд нарежда в радиус от 7 км около 
Джендема да се вдигнат мрежи. Заградената територия е превърната в ловен резер-
ват с елени, фазани и сърни, които царят и неговите гости отстрелвали. Калдъръ-
мените алеи на тепето, строени от немски инженери, са непокътнати. По време на 
Втората световна война на тепето е била разположена зенитна батарея на Вермахта. 
(Здравко Тодоров, Елена Янева, standart@plovdiv.itdnet.net )

Ритъмът на събитията през втората половина на ХХ век коренно променят не 
само представата за пространствената роля на Джендемтепе, но и социалното пред-
назначение на хълма. След 9.ІХ. 1944 г. се налага и новото име. Античният Хълм 
на нимфите Дриади, наричан през османския период Хълм на духовете или Адски 
хълм, сега ще вземе оптимистичното и бодро име „Хълм на младежта“ (Младежки 
хълм). И макар че десетилетията на социализма отминаха и оставиха смесени чув-
ства и противоречиви оценки, хълмът продължава да носи наистина новаторски и 
много младежди заряд.

Днес хълмът носи името „Младежки хълм“, но пази и спомен от нимфите-
дриади, покровителки на дърветата и растенията, на природното богатство. Рас-
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тенията, които и до днес виреят тук са уникални. Естествено находище на редки 
растителни видове, между които и българските, и балкански ендемити - четинеста 
звъника, подуточашково клинавче, румелийска жълтуга. В него се срещат най-мно-
го първични видове, поради относителната му изолираност, географско положение 
и стръмни склонове. Известни са редките растителни видове - родопска мерендея, 
подивяла акация, южна копривка, хинап, див рожков и др. На хълма обитават и спе-
цифични животински видове - зелена крастава и кафява крастава жаба, зелен гущер, 
смок мишкар, ушата сова, скорец, полска чучулега, черешарка, катерица, къртица 
и др.

От 22.12.1995 г. той е обявен за природна забележителност. Още през 2003 г. 
община Пловдив възложи изготвянето на Планове за управление на защитените те-
ритории на Хълма на освободителите, Младежкия хълм и Данов хълм. 

Тепето е любимо за алпинисти и екстрасенси. Катерачите го предпочитат за-
ради стръмните и скалисти склонове в южната му част. Екстрасенсите твърдят, че 
това е най-подходящото място за зареждане с енергия. Всяка събота и неделя в под-
ножието на хълма се събират и притежателите на расови кучета. Огромната поляна 
е подходяща за тренировки и игри с четириногите.

На площадките от източната страна на хълма в ранните часове на утрото по-
читатели на езически култове оставят странни рунически символи, част от особен 
култ към слънцето и природата.

Идеята бившият Джендемтепе да се превърне в център на младежите е целе-
насочено изпълнявана десетилетия наред. Паркът в южното подножие на тепето е 
направен така, че забавленията за децата да са наистина интересни и привлекател-
ни.

Детските катерушки са съчетани с каскада от езерца и мостчета, които прив-
личат интереса, независимо дали имат вода или не.В близост е малка кокетна пос-
тройка – бивш „Пионерски дом“, а сега „Център за работа с деца“, който има поза-
немарен вид. 

Голямата атракция на Хълма на младежта е Детската железница, която десети-
летия вози малките пловдивчани. Тя е открита през 1979 г. и две десетилетия радва 
децата и гостите на Пловдив, но в края на века потъва в разруха. Резултатите от 
възстановяването са блестящи, а и досега композицията на влакчето, възстановено 
през 2007 г. още се движи и приема пътници. Влакчето е с капацитет 50 места. Със-
тавено е от локомотив и три вагона и изминава трасе от около 1 км.

Младежкият хълм е място и за неорганизирани забавления. Стръмните му пъ-
теки са удобни за екстремни спортове като например каране на колело... На самия 
връх, има импровизирана гимнастическа висилка за упражнения. Многобройните 
алеи и пътеки на хълма са удобни за кросове и желаещи се намират по всяко време. 
А в подножието на хълма са тенискортовете на спортното дружество „Железни-
чар“.

Изобилието от възможности за спорт прави Младежкият хълм наистина хълм 
на младежите от всички възрасти.

Модерният ритъм на върха личи и визуално чрез високите антени, извисили 
се над него. Към първоначалните антени за радиотелевизионно разпространение с 
всяка измината година се добавят нови и нови. 
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Младежкият хълм на Пловдив днес излъчва необикновена жизненост. Приро-
дата и хората са постигнали хармония, в която древността е забравена, но знаците 
й са навсякъде. 

Свещенният хълм на пророците беси отдавна не е култово почитание към бо-
жествените сили. Времето, в което „силените отвличат нимфи“ е отминало. Споме-
нът за Аполон, покровител на нимфите и пророците, е изчезнал. Траки, римляни, 
византийци, славяни, българи, османски турци – това са само част от етносите, ос-
тавили свои следи в развитието на пространството и града.

Въпреки промените, старият свещен хълм на нимфите запазва следи от тяхното 
присъствие и днес – това са уникалните растителни и животински видове, които го 
превръщат в защитен природен обект.
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Поощрителна награда
Автор: Симона Кръчмарова

22 СОУ „Г. С. Раковски“, София 
Научен ръководител: д-р Морфи Скарлатов

Людмила Живкова – близка и далечна
Има личности в развитието на човешкото общество , които подобно  на падаща 

комета в тъмния небосклон, краткотрайно, но силно осветяват наоколо и сетне изгарят, 
раздали надежда, завинаги!

Когато иде реч за незабравимата Людмила Живкова, независимо от каква полити-
ческа и културна полоса я споменаваме, то за нея винаги остава още нещо да се каже 
повече. И при това, без значение, дали ще се отзовем доброжелателно, или ще кри-
тикуваме деянията на онази, до духовната височина на която, трудно бихме могли да 
достигнем.

Хората, които я помнят и които работиха с нея, с 
малки изключения, са останали верни на идеала й за 
изпълнението, на който тя посвети живота си – да се 
издигне българската нация на едно по-високо духовно 
ниво и да заеме полагаемото й се място в световната 
история за което претърпяхме толкова несгоди в жи-
вота си.

Людмила Живкова учеше, че ние като народ с пра-
во заслужаваме повече признание и уважение, защото: 
Нашата нация си извоюва сама в световната история и 
в географията място за своя държава и оцеля въпреки 
всичко и всички. Ние пренесохме и предадохме на сла-
вянските народи православната религия и славянското  
четмо – дар Божий, получен от пресветите братя Кирил 

и Методий. Богомилската българска ерес-религия предреши съдбата на цяла Западна 
Европа и на голяма част от човечеството.

Така започнаха “ еретическите вълнения“ на френските Катари и Албигойци, дове-
ли до 30-годишната религиозна война. Под влиянието на богомилското учение  се преве-
де от латински и Библията на простонароден немски от Мартин Лутер, което спомогна 
и  разцепи  католическата църква и на сцената на историята се появи протестантството, 
което шества с успех и днес в световното пространство. Под  влияние на  българското 
учение назря и последва и буржоазната революция в Англия.  

И доста по-сетне последва и Френската революция, взела за мото идеалите на Бо-
гомилството – Свобода, Равенство, Братство!

Бях чела за огромната работа, свършена от Людмила Живкова, насочена към връ-
щането на достолепността на нацията. И чувствах, че тя заслужено от множеството  на 
народа ни е  уважавана, от малцинството  – отречена, а от сегашните поколения –заб-
равена.

Като млад човек,  въодушевена от живота и примера на Людмила Живкова, реших 
да се възползвам от възможностите, предоставящи се от Фондация “Ценности “ и учас-
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твах в Шестото издание на конкурса: “ Паметни места, събития и личности – почитани, 
отречени, забравени“.

За да бъда изчерпателна и точна в моите изследвания, се запознах допълнително 
с много информация за живота и дейността на Людмила Живкова, проведох широки  
проучвания и анкети, които надлежно приложих. Преобладаващо бях сред моята среда 
– ученички и ученици от различни училища в София. На улицата провеждах анкети и 
беседвах с непознати, случайно минаващи българи, свързах се с хора, работили предано 
до нея, за изпълнението на идеалите й, с членове на семейството и тези от най-близкото 
обкръжение, от кухнята, където са били взимани решения, за да бъдат след това  изпъл-
нени. Срещнах се и с известни представители на българската интелигенция, културове-
ди, книжовници, политици и общественици. 

След като с обич и задоволство, завърших моята презентация, посветена на живота 
и делата на Людмила Живкова, сега считам, че колкото и много да е писано за нея, нап-
равеното от мен проучване, по брой на автентични мнения, широтата и разнообразие, 
няма подобен аналог.

Никога не съм си поставяла задача да бъда нейн биограф. И да искам, това е невъз-
можно, за съжаление! Скромно се надявам обаче, че проучването ми, отразява чувства 
на съвременните българи към личността й,  30 години след нейната кончина.

И така, какви дела е оставила зад себе си и каква  личност, в моето виждане, е Люд-
мила Живкова?

Людмила Живкова е широко скроен и невероятно любознателен човек. Въпреки 
многобройните  и сериозни отговорности, тя винаги намира време и дисциплинирано  
чете. На нея особено допадат историята, различните философски учения и битността 
на християнството, будизма, хиндуизма, джайнизма, мюсюлманството и същността на 
философо-естетичното направление на суфите, оказало голямо влияние на различни ев-
ропейски школи, китайското дао, конфуцианството, съдбовната за Европа - наша, бъл-
гарска християнска ерес - религията на Богомилите. Тя ги знае и разбира както малцина 
у нас.

Дълбоко погрешни или тенденциозни са твърденията на някои български личнос-
ти, които доказват, че тя е била адепт на “мистични източни религии“. Както всяка по-
литическа доктрина , която е синтез на някоя обща философия, има конкретни задачи и 
начертани крайни цели, така и религиите имат в основите си, своята изстрадала фило-
софия, която често е с решаваща трайна роля в живота на човешкото общество. 

За Людмила Живкова те са чиста проба наука, която трябва да бъде разбрана и да 
се извлече от нея полезното и рационално. Днес, без съмнение, животът го доказа, че е 
така.

От съприкосновението с другите, прави впечатление, че хората, които са имали 
пряк досег с нея, считат Людмила Живкова за толерантен ръководител, взимащ под вни-
мание мнението на другите, имащ доверие в способностите на хората и затова възлага-
ща задачи, с презумпцията, че те ще бъдат съвестно изпълнени. Тя следи изпълнението 
им, знае за хода на нещата, не забравя да бъде благодарна и оценява по достойнство 
заложбите на хората.

Битува мнението, че малко или почти никои от пълноценните й сътрудници не я “ 
предаде “, независимо при какви обстоятелства е ставало въпрос за това. Тя се е радвала 
и продължава да има   постоянно предано и положително оценяващо я обкръжение от 
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можещи и сериозни служители и почитатели. Малко бивши и съвременни ръководите-
ли могат да се похвалят с такова известност, уважение, вярност и любов.

С времето, според обстоятелствата и политическите тенденции, за Людмила Жив-
кова се говори или активно или стойността на деянията й минава на заден план и като че 
ли понякога се забравят. А познанията днес за нея в средните училища, подрастващото 
поколение и младежта е плачевно оскъдно. 

Например, в съзнанието на учениците от Националната гимназия за древни езици и 
култури “ Константин Кирил Философ“ Людмила Живкова е спомогнала за създаването 
на тяхното 34-годишно високо престижно училище. Г-жа Гергина Тончева–директор на 
гимназията от самото й съществуване, при проведеното интервю с нея, много високо 
оценява ролята на Людмила Живкова за съществуването на Националната гимназия за 
древни култури езици – единствена по рода си на Балканите.

Проф.,член-кореспондент и д-р Любен Димитров пък счита, “ че имах чувството, 
че в онези времена тя правеше най-много за развитието на българската култура и отва-
рянето й към света...“

Дъщеря й, Жени Живкова я обрисува като майка така:“ Беше добра, обаче строга 
майка...взискателна към нашето възпитание. Тя държеше много да бъдем всеобщо об-
разовани, културни, неразглезени и посещавахме редовно различни концерти, изложби 
театрални постановки.“

Проф. Елит Николов, работил близко до Людмила Живкова отговаря така: “ Не 
мога да говоря за смисъла и целите на всичките нейни начинания като председателка 
на Комитета за култура. Осмелявам се обаче да ги обобщя в една основна обществена 
цел – да се прояви и разгърне заложеното у всеки човек  -  неговото творческо начало..... 
Тя съпровождаше / целта – б.м. / и дори я изпреварваше с активизиране на духовното 
начало, доказало своята сила и действена мощ през цялата история на нашия народ.. И 
не само на нашия. “

Д-р Морфи Скарлатов – специалист по въпроси-
те на източните истории, култури и религии, открил и 
бивайки първи наш директор на Културно-информаци-
онния център в Делхи и дългогодишен близък сътруд-
ник и съратник на Людмила Живкова, има категорично 
мнения за нея: “ Тя искаше да настигне  пропуснатото 
от нашия народ, да му даде кураж  и да му покаже, че 

духовното ни място е сред първите!“
Не бих се спирала подробно на контактите и разговорите относно личността на 

Людмила Живкова водени с личности като Любомир Левчев, г-жа Евелина Савова 
– бивш дипломат в Мексико, г-н Веселин Сейков –кореспондент на БТА в Индия и 
други, които с носталгия и любов си спомнят за дейността й и за надеждите й да стане 
България по-добра.

Що се касае за мненията на десетките деца оттогава, дошли в България, за да участ-
ват Световната асамблея „Знаме на мира“. Тези деца са от далечни страни като Мексико, 
Никарагуа, Ангола, Индия, Русия, Португалия, Египет от цял свят, а сега са отговорни 
люде, на високи социални и политически постове. “Знаме на мира“ е мероприятие, ко-
ето за наша гордост и радост, продължава и досега. Други от хората, с които се свързах 
бяха свързани с тържествата по време на годините, посветени на Леонардо Да Винчи, 
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Николай Рьорих и Владимир Илич Ленин. Всички обвързани с тези събития и то без 
изключение считат, “че Людмила Живкова е ентусиазирания инициатор на провеждане-
то на мероприятия, които имат за задача да съберат хората заедно, да ги направят да се 
обичат и да бъдат ревностни строители на доброто бъдеще“.

Людмила Живкова без съмнение е незабравима страница от българската история 
– приживе построила за народа и себе си деяния и паметници, които и до ден днешен 
са ненадминати / независимо от хилядите злонамерени приказки по нейн адрес/. Благо-
дарение на надеждите си и предвидливостта тя стана инициатор и остави на българите 
и България културни паметници, които днес все още достойно ни “ измиват лицето “ 
пред чуждите, като: Националният дворец на културата; паметникът на Хан Исперих  
над Шумен – Създателят; комплексът “ Камбаните “ – с камбани от 74 страни, та чак от 
Япония, Бутан, Хималаите, Шри Ланка, Аржентина и Куба - подобни комплекси има 
само още 2 в света; Международната детска асамблея “ Знаме на мира “; годините, пос-
ветени на Леонардо Да Винчи, Николай Рьорих и Ленин; ротондата “ Свети Георги “ зад 
хотел Шератон, Националната галерия за чуждестранни изкуства зад храм-паметника 
“Свети Александър Невски“, която в момента са достроява и ще бъде българския Лувър 
в бъдеще; паметникът на Незнайният войн, до базиликата “ Света София“; Национална-
та гимназия за древни култури езици; паметникът на “ Патриарх Евтимий“ във Велико 
Търново; комплексът Мадара; Рилският манастир – превръщането му отново в средище 
на българската духовност. И много други добронамерени деяния, продължаващи и до 
днес като изпращаните зад граница с стипендии български талантливи младежи.

Тя отвори българщината за света. Контактите й с Индира Ганди – тогавашната  
незабравима ръководителка на 1-милиардна Индия; д-р Светослав Н. Рьорих – син на 
Николай Рьорих – философ, мислител и автор на Пакта на мира прието ООН в 1939 
год.; добрите отношения с Мексико дължим на дружбата й с президента Хосе Лопес 
Портильо; с Далай Лама – духовният  водач на тибетския народ;  с генералния секретар 
на ЮНЕСКО – Мохамед Мохтар М Боу; с министъра на културата на СССР – Пьотър 
Демичев и много други.

Много и интересни документи успях да открия за личността и дейността на Люд-
мила Живкова по време на работата си в Държавния архив, където ми беше предос-
тавена не толкова пълна информация. Беше ми заявено, че все още продължава да се 
подреждат, осмислят, преценяват и съответно ориентират по направления и области, 
документация свързана с живота и дейността на Людмила Живкова.

Бих искала да опиша цялата литература, която съм ползвала, но това в момента не е 
и необходимо. Ще посоча само, че надлежно съм подредила имената и адресите , автен-
тичните отговори на всички с които съм имала интервюта, срещи и разговори.

Смея да твърдя, че проучването ми обхвана българи –от ученици, младежи, хора от 
народа до висините на водещата ни интелигенция – нейни приятели и критикуващи я.

От душа и сърце искам да споделя и съм горда, че ние българите има с какво да се 
гордеем – имали сме и пак ще имаме светли люде, които да ни водят напред.

Освен със славните исторически победи и с достолепните радетели на българщи-
ната ние имаме съвременни наши светила като Людмила Живкова, на която трябва да 
се издигне паметник, а не да допускаме заедно с другите наши водители, дали всичко 
добро и живота си за светлото бъдеще на българите, да не си спомняме за тях, в тази все 
повече покривана от пепелта на забравата действителност.
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Поощрителна награда
Автор: Йована Маркова

ПГХТТ, Пловдив
Научен ръководител: Донка Радева

По Ботевски живеем ... (от френския колеж „Св. Ав-
густин“ до феномена футболен клуб Ботев-Пловдив)

„Не сме сами, защото с нас е Той,
и в сърцата всички Ботев ние носим,
готови сме да тръгнем с него в бой,
в последен бой, съчувствие не просим.“
(листовка, неизвестен автор, 2010 г)

Нашето съвремие предлага много възможности да погледнем на историята като 
част от нашия живот. Но освен „вкаменените следи“ на миналото, представяни от 
архитектурни и археологически паметници, ние наследяваме и духовно наследство. 
То е невидимо и имащо ясен посредник – поколенията, обитаващи едно и също 
пространство и образуващи особена културна общност с минало, настояще и бъде-
ще, осигурявани от поколенията, възпитавани в една и съща среда. В този смисъл 
ние носим дух и мислене, които получаваме от средата, която ни е възпитала по 
един или друг начин! 

Пловдив има свой особен дух! Той е в нас и с нас, прониква в мислете ни. Но и 
ние сме част от него – той нас обръща и ние него ... . Феноменът „Ботев“- Пловдив 
е особена реалност - нещо силно и истинско, независимо от крайностите в тълкува-
нията на съвременностите. Когато на стадиона звучи „Тих бял Дунав“ и „Горда Ста-
ра планина“, запят от трибуна Изток, когато се развяват знамена с лика на Христо 
Ботев, когато кънтят думите :“... и по Ботевски живеем“ усещаме историята по нов 
и различен начин! Тя е част от нас и нашите съвременници! И упорито подържаме 
отбора, независимо от неуспехите и отчаянието - разбираме какво е „силно да лю-
бим и мразим“! И вече почти 100 години е така! 

За да обясним феномена „Ботев“-Пловдив, трябваше да потърсим генезисът 
му. Оказа се, че то е сложно и обединява една игра, започнала във Френския колеж 
„Свети Августин“ с ентусиазма на няколко българчета, приели емоцията на играта 
и дори откраднали топка, за да бъдат по-добри. Имената на тези първи „ботевисти“ 
са известни, благодарение на Никола Алваджиев, легендарен летописец на плов-
дивската история и автор на множество книги за Пловдив. Оказва се, че той и тук 
е между първите – основател и участник в първия отбор през 1912 година! Така 
и започна настоящото изследване - насочихме вниманието си именно към Колежа 
«Свети Августин“. Това проучване ни даде не само знание по темата, но и множест-
во неизвестни факти, встрани от нея, които са интересни и отдавна забравени.

Последваха търсения в архивите, интернет, книги и дори случайни хора. Отк-



102

рихме интересни факти за историята на колежа, за неговите делници и празници, за 
неговите успехи и несгоди. Пловдивският исторически архив ни даде достъп до ог-
ромното документално наследство, което съхранява. А за нас остана възможността 
да съединим късовете информация и да се опитаме да свържем миналото, настоя-
щето и бъдещето. И разбирането за времето - това, което е в нас и ние сме в него!...

Генезисът започва в колеж «Свети Августин» в Пловдив. Създаването на фено-
менът «Ботев»-Пловдив има в себе си няколко основни предпоставки. В тях новос-
тите, проникнали в пловдивското общество от възпитаниците на френския колеж са 
от особено значение. В първите години след Освобождението паметта за саможер-
твата на загиналите за свободата е жива и мотивира поколението на първите строи-
тели на новото свободно общество. Така на 20 май 1884 г за първи път е отбезязана 
и годишнина от смъртта на Христо Ботев в църквата «Свети Георги» в Мараша. 
Организаторите отправили прошение до губернатора, но тъй като същия ден е бил 
празник на султана, то било отхвърлено. Още рано сутринта пред храма се събрало 
множество народ, а владиката – архиепископ Гервасий сам ги благословил с думи-
те:

„Султанът да си празнува неговия празник в Стамбул, а пък ние ще си пота-
чим паметта на оня, който е в сърцата ни!“ и повел множеството към конака, за 
да се „види що е дух народен“. И въпреки, че Г. Кръстевич изпратил офицери, за да 
сплашат непокорните, денят си запомнил.„ (В: Джамбов, Хр., Алваджиев, Н., Тер-
зийски, Ив., Паметта на един град, Пловдив 1972, 1-140, 90с). 

Този епизод е част от историята, но често ни се струва, че упорството в прес-
ледването на идеите ни дава енергия и в нашето съвремие! 

А през същата 1884 г. в Пловдив се появява и друг интересен елемент за гене-
зиса на изследваното явление – открива се католически френски колеж.

Никола Алваджиев в «Пловдивска хроника» посочва корените на открития 
през 1884 г френски колеж:„ Люлката на колежа била училището “ Свети Андрей 
“, отворено през 1864 г. от католическия свещеник Андрей Канов.(...) В 1883 г. , ко-
гато станало голямото изселване на турците, католическият орден купил конака 
на хаджи Ариф при Марица и го приспособили за колеж, откриването на който 
станало през 1884 г.“ (Алваджиев, Н. Пловдивска хроника. Пловдив 1971, с 105)

Наред с оркестрите в колежа се организират и хорове, които участват в църков-
ни служби и представления. Водеща е ролята му и в развитието на организирания 
спорт - атлетика, гимнастика, колоездене. Чрез колежа през периода oт една година 
футболът за първи път става достояние на пловдивската общественост. На особена 
почит сред преподавателите и учениците е и туризмът, който те практикуват в по-
лите на Родопите няколко години преди Алеко Константинов да се изкачи на Черни 
връх. Пловдивският католически колеж става средище и на редица благотворителни 
инициативи.

В периода 1906-1907г. в колежа е създаден първият футболен тим, който оказва 
заразително влияние върху младежите от Пловдив. През периода 1910-1912 годи-
на започват да възникват различни махленски отбори, които бързо изчезват след 
угасването на ентусиазма и амбицията на техните инициатори. При една такава об-
становка група ентусиазирани младежи, ученици от мъжката гимназия и френския 
колеж, увлечени по крайно интересната игра футбол, решават по подобие на уче-



103

ниците от френския колеж да създадат свой спортен клуб и сами, организирано, 
да спортуват. Така в началото на месец март 1912 г. те учредяват първото спортно 
дружество в Пловдив - «Христо Ботев»- футболно дружество. Съставен е учереди-
телен протокол, избран е и първият Управителен съвет, в който влизат: Стоян Ива-
нов Пухтев- председател, Ненко Георгиев Пенелов- заместник-председател, Петър 
Делев- секретар-касиер и Теньо Русев- домакин. Останалите учредители са: Никола 
Алваджиев, Димо Сидеров, Асен Мерджанов, Георги Каранешев, Бойчо Стоянов, 
Стефан Йовчев, Атанас Минчев, Борис Бакърджиев, Христо Димитров, Борис Со-
тиров, Слав Славов, Иван Петков, Богомил Икономов, Николай Николов, Георги 
Танев, Пейчо Попов, Ради Мурджев и Георги Радев.

Интересен е разказът на Никола Алваджиев за нача-
лото на футбола в нашия град: “ В 1911 г. бе започнало 
да се говори из града за някаква нова игра «футбал», или 
както я наричаха «ритни топка», която възпитаниците 
на френския колеж “Свети Августин “ вече играели. Хо-
дехме да ги гледаме. Стояхме с часове захласнати, не от-
късвахме очи от играчите (...) В началото на месец март 
1912 г. групичката от двадесетина момчета, живущи 
предимно откъм северната страна на Бунарджика, улица 
“Изворна“, в Орта мезар, в Мараша сложихме основи-
те на първото фугболно дружество „Ботев“- първо не 
само в Пловдив, но и в България. Състави се учредителен 
протокол, избра се настоятелство с председател Стоян 
Пухтев, подпредседател Ненко Пенелов, секретар Петър 

Делев, домакин Теню Русев, членове Никола Алваджиев, Димо Сидеров и Асен Мер-
джанов. В скоро време домакинът започва усилено събиране на членски внос (по 
няколко стотинки), но все още не можехме да си купим плондер. Намерихме му 
колая обаче – в топката един свински мехур, надухме го с уста, защото нямахме 
помпа и (...) футболният сезон в Пловдив бе открит!

За игрище ни служеше плацът на 21 – полк (...) Понеже нямахме противници 
в лицето на друго дружество, играчите се разделяха на два тима, за очертания 
на вратите поставяхме дрехите си, ритахме топката безсистемно, без правила, 
без съдия. Екипът на играча– дълги панталони, вехтички, бос, друг със скъсани, 
продънени обуща, трети обуваха ботуши, а един, за по-голям салтанат, слагаше 
... шпори!

Така протекоха първите месеци от живота на спортното дружество «Бо-
тев».(...). Направихме няколко срещи с колежаните, които от сърце ни помагаха, 
като ни показваха начините на играене и ни записваха някои от правилата. Топ-
ка все още нямахме, та грях не грях, откраднахме една от нашите приятели. Те 
разбраха, но се направиха на слепи. Обичаха ни тези момчета. Па и повечето от 
тях бяха синове на паралии бащи, та за тях бе лесно да си поръчат топки чак от 
Франция.

Постепенно се оформи и съставът на тима : вратар Борис Сотиров, беков-
Ненко Пенелов и Димо Сидеров, халфбекове- Сава Савов, Георги Каранешев, Асен 
Мерджанов, нападатели-Стоян Пухтев, Никола Алваджиев, Петър Делев, Теню 
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Русев, Атанас Минчев. След време дойде при нас и «центъра» Вахам Фъндъклиян 
от Цариград - голям играч, рутиниран, с пълен футболен екип. Как се чудихме и 
дивихме на тоз екип - блян за всеки от нас!

Така бе основано футболното дружество «Ботев» в Пловдив! “(Алваджиев, 
Никола Пловдивска хроника, 302-303 с) 

Днес страниците на историята не са затворени само в прашните стари книги, 
нито в стаите на Държавен архив-Пловдив, където има специален фонд с материали 
на ФК „Ботев“. Привържениците и любопитните за миналото разполагат с неверо-
ятна възможност в интернет-пространството. Там има един прекрасен сайт на фе-
новете, чрез менюто на който историята не съмо „говори“, но и се визуализира в об-
рази чрез публикуваните стари снимки и разказите на познавачите.( http://bultras.
com). 

Началото на организирания спорт крие невероятни възможности, които естес-
твено се съединяват с учебното дело. Тренировките си футболистите провеждат на 
широките ливади, застроени сега в квартал “Мараша“ и зад “Хълма на освободите-
лите“, а състезанията, доколкото е имало такива - на плаца на 21-ви Пехотен полк. 
Първият отбор, с който клубът мери силите си е този на Втора софийска мъжка 
гимназия.Поради избухването на Балканската война и затварянето на учебните за-
ведения, клубът е принуден временно да преустанови организационната си и спор-
тна дейност. След края на войната, членовете на клуба развиват трескава органи-
зационна работа сред учащата се младеж, което личи и от името на дружеството: 
“Ученическо футболно дружество- Христо Ботев“. По същото време за членове на 
дружеството се привличат и младежи от квартал “Филипово“ и живеещите около 
мъжката гимназия, които тогава са били членове на младежкото въздържателно дру-
жество “Хр. Ботев“. Една част от клубните членове са били такива и на гимнасти-
ческото дружество “Тракийски юнак“. Така започват първите стъпки на най-стария 
футболен клуб в България, когато футболът се играе без да се знаят правилата му, а 
тактико-техническите похвати са нещо непознато за младите футболисти.

Първоначално «жълточерните» отбори тренират на поляните до Тютюневата 
фабрика, на “Гладно поле“, на “Пепинерата“ (Сточна гара) или в Мараша. Офици-
алните срещи се провеждат на игрище «Колежа», което тогава е било супер модер-
но- със съблекални, официална ложа и трибуни. Няма сведения клубът да е плащал 
наем за ползването му на Френския колеж. Според католическата догма теренът е 
бил разположен в ориентир “изток-запад“, а местата за зрители са били на север и 
на юг.

През 1924 г. Управителният съвет на клуба, начело с адвоката Георги Хитри-
лов, взима решение за изграждане на собствено парк-игрище. Отправени са офици-
ални искания към градската управа за отпускане на терен. Възоснова на протокол № 
59/20.11.1925 г. Пловдивската община отпуска 36 декара общинска земя в квартал 
«Ухото» в Кючук Париж, югоизточно от Централна гара. За кратко време игрището 
е оградено с каменна стена, вдигната е официална трибуна с клубни помещения, а 
теренът е затревен. Първата официална среща на новия стадион се играе на 23 май 
1926 година.

По-късно клубното ръководство решава да постави монумент на клубния пат-
рон поета-революционер Христо Ботйов пред входа на новия дом. Основава се 
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фонд «Постройка на бюст-паметник на Христо Ботйов» за набиране на финансови 
средства. Проведен е конкурс за проект между млади български склуптори от София 
и Пловдив. На 13 март 1927 г., след проведен референдум между клубните членове, 
специално жури определя един проект от предствените седем - този на пловдивския 
склуптор Димо Вичев. На премирания автор е възложена изработката на паметника 
от специален мрамор, донесен за случая от Врачанския балкан.

Постаментът е официално открит на 2 юни 1927 г. с литургия и патриотичен 
ритуал. В навечерието на патрония празник, почетният член на клуба и изтъкнат 
пловдивски общественик Недко Каблешков издава специална брошура, а на самото 
тържество държи пламенна реч. На церемонията присъстват лелята на Ботйов и 
четника Иван Андонов, който прочувствено заявява:

“Не случайността постави паметника на великия българин на това място. 
Провидението е внушило на клубните членове да го вдигнат тук. Запомнете това- 
през Априлското въстание, когато в 
Пловдив са докарани заловени въстани-
ци, точно на това място османците ги 
избиват и то е напоено с толкова много 
българска кръв. Днес тук стои камен-
ния лик на певеца за свобода и величав 
борец на милото ни Отечество. Нека 
неговия дух ви окрилява винаги в спор-
тните битки за чест и слава на нашия 
град. Да живей България!“.

Клубът се сдобива с нотариален акт 
за собственост на парк-игрище «Ухото» 
през 1934 година, като по този начин се слага край на тревогите, че мястото може 
да бъде отчуждено по проект от 1918 г. за доразширяване ЖП-депото на Централна 
гара.

В годините от 1926 от 1947 жълточерният клуб играе 6 международни сре-
щи на това игрище- печели две, губи три и завършва веднъж наравно. През този 
период „Ботев“-Пловдив се налага като най-силния и най-популярен клуб в гра-
да. 

Първите хроники за привърженици на Ботев Пловдив датират от 1929 го-
дина. Тогавашните централни вестници (“Дневник“, “Зора“, “Утро“) твърдят, 
че през същата година близо 300 пловдивчани са посетили финала за Царската 
купа в столицата между техния отбор и този на Левски София. Двубоят завър-
шва 1:0 за “жълточерните“ и тимът от “Колежа“ за първи път в своята история 
става шампион на България. Многохилядна тълпа посрещнала футболистите 
и пътуващите привърженици на Централна гара в Пловдив и под звуците на 
«Шуми Марица“ и “Тих бял Дунав“ ги съпроводила до Военния клуб, където 
се състояло патриотично тържество за възхвала на успеха. През същата тази 
1929 година ботевистите се сдобиват с прякора си “канарчета“. Причината е 
в кафеза с пойни птички, подарен на клуба по време на турнето му в Турция. 
Дарът е бил направен от представители на българска диаспора в Цариград в 
знак на признателност за гордостта предизвикана от победите над местните 
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отбори.( http://bultras.com/)
              

През тези години се установява и нарочно търсене на връзка между духа на 
Ботев и духа на отбора и неговите привърженици. Честа практика е да се издава 
«Ботев лист» , подобен на публикувания лист от 1924 г.в сайта на феновете и достъ-
пен и днес там. В тези листове специално място намират стихове на Хр. Ботев и па-
тетични репортажи и описания за историята на клуба. Така се установява традиция, 
която поддържа историческа гордост и патриотизъм десетилетия.

След установяването на комунистическата власт в град Пловдив и в неговия 
спортен живот настъпват тотални промени.

През 1947 година клубната управа изработва план, според който съществу-
ващото парк-игрище “Ухото“ трябва да се превърне в модерен стадион с високи 
бетонови трибуни, волейболни и баскетболни площадки, тенис кортове и открит 
плувен басейн. За съжеление това не се осъществява. С едно решение на градско-
то физкултурно ръководство през 1949 г. стадионът в Кичук Париж е предаден за 
ползване на физкултурно дружество Спартак, а “Ботев“-Пловдив се премества да 
играе на Градския стадион (известен с прозвището си «Високата кула», а по-късно 
и «Голямата къща»).

През 1959 г. властите разрешават строеж на нов клубен стадион на мястото на 
старото игрище в квартал «Каменица». Първите строителни работи започват на 21 
юли 1959 г. Две години по-късно “Ботев“ Пловдив се завръща в своя исконен дом- 
«Колежа». Стадионът е открит с големи тържества на 14 май 1961 г. ,в присъствието 
на министър-председателя Антон Югов и многобройна партийна клика, а симво-
личната лента е прерязана от заместник-министъра на отбраната генерал Джуров. 
Празненствата завършват с приятелски мач срещу румънския шампиони.

Знаково пред централния вход е поставен бюста на Хр. Ботев с цитата «Той не 
умира», който става символичен за всички ботевисти.

Стадионът е известен с голямата си посещаемост. Рекордът за първенство е 
мач с Левски София (0:1) през 1966 г.- 37 000 зрители, но поради безредиците преди 
срещата и нахлуване на публиката на терена, “Ботев“ Пловдив е задължен от фут-
болната федерация впоследствие да играе дербитата си на “Голямата къща“.

В последното десетилетие за стадиона на Колежа се водиха борби и цареше 
неяснота. Но ето че през 2010 година дойде разрешението на сагата със стадион 
„Ботев“. Предаден е на клуба за 10 години, има нов управляващ екип, играе във „В“- 



107

група и е готов със своята публика за ново „начало“.
Така се получава едно инте-

ресно сливане на патриотизъм и 
спортен ентусиазъм. Спортният 
клуб „Ботев“-Пловдив започва 
свой живот, но обвързан с идеите и 
стиховете на Христо Ботев. Песни-
те, посветени на Ботев и стиховете 
му са „задължителни“ за привър-
жениците му. А Колежа и неговия 
стадион стават арената на емоции 
и футболни драми, които поколе-
нията помнят. Много от известни-
те пловдивчани с гордост участват 
в спортния живот на клуба.

Започнал историята си преди Балканските войни, ФК „Ботев“ държи на ко-
лективния дух и организира привържениците си с патриотични лозунги, които те 
истински поддържат през десетилетията“

Как „по ботевски живеем“? Възможно ли е да пазим духа на Христо Ботев 
днес?! Хиляди почитатели на отбора се опитват да го направят на дело.

Историята на футболния отбор „Ботев“- Пловдив би била само част от „ста-
тистиката“, ако днес тя не е част от „градските легенди“ и не мотивира хиляди свои 
привърженици. „Трибуна Изток“ е фокусирала страсти и традиции на поколения 
фенове, които предават любовта към отбора „по наследство“. Въпреки превратнос-
тите на времето, а може би точно заради тях, предаността на феновете е послович-
на. За добро и лошо, обичани и отричани, наказвани и обругавани, те са част от духа 
на отбора! Те изискват и задължават! Те прощават и упорстват! Обичат „на инат“, 
дори когато всичко е обречено! Защото любовта не приема обречеността!

А любовта създава свои творения. Това са множество песни, които агитките 
изпълняват, вдъхновявайки футболистите. Това е т.нар. хореография по време на 
срещи. Това са плакати и знамена, използвани в една или повече срещи. Това са но-
вите „арте-факти“, съставящи историята на клуба, но от „другата страна“ – страната 
на феновете и техните мечти, надежди и желания. Далеч сме от мисълта, че всичко 
е естетично. Но това също е част от историята. Затова е важно да разгледаме част от 
тези творения на „Трибуна Изток“ и фен клуба на отбора. 

        
През 2010 година отборът трябваше да стартира във „В“-група, уникално по-

ложение след драмата около собственика Христолов и неговото управление. Това 
обаче не намали подкрепата за отбора и дори засили стремежа на привържениците 
да бъдат с отбора. Но освен ефектите, знамената и факлите, агитката на трибуна 
„Изток“ задължително пее „Тих бял Дунав“ и химна на България. Това е част от 
духа на ботевистите и те държат на традициите.

Паметникът на Хр. Ботев е място, на което феновете се събират при важни мо-
менти от клубния и обществен живот. В деня на Ботев – 2 юни, тук винаги се оставят 
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свежи цветя и става импровизиран митинг. А по време на честване на националния 
празник 3 март пред паметника на Царя-Освободител на Бунарджика, представи-
телни части от привърженици застават компактно и пеят химна и „Тих бял Дунав“ с 
невероятен патриотичен плам. Така те чувстват своето място в моментите, в които 
българите трябва да помнят и уважават паметта на падналите за свободата.

Футболът е игра, изпълнена с напрежение, носеща слава и поражение, дос-
тойнство и чест. Футболът е велика игра именно заради това, че е дала още един 
повод на човечеството да обича. 

В нашето съвремие играта е станала далеч по-комерсиална. Парите изяждат 
романтиката в съвременния футбол и в съвремието ни като цяло. Именно затова 
обичам да казвам, че „Ботев“-Пловдив е едно късче романтика от миналото, което 
ние на всяка цена трябва да пренесем в безпощадното съвремие. Ботев изстрада 
своето бъдеще и ще пробъде. 

Нарамил своите романтични идеи в един свят останал без своите ценности, 
ФК „Ботев“- Пловдив ще бъде един рицар не печалния образ, който единствено със 
силата на своя чар и магнетичност ще кара хората просто да се влюбват в него, така, 
както е от 100 години, в нашия древен на години и вечен на идеи град Пловдив! 
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Поощрителна награда
Автор: Димитър Стоянов

ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора
Научен ръководител: Катя Атанасова

Загадката на 
Габаревската графиня

 След разгрома на Врангеловата армия в Ру-
сия в периода февруари-ноември 1920 г. стотици 
хиляди руснаци са принудени да напуснат стра-
ната, бягащи от железният юмрук на болшевиш-
ката тирания. Попаднали в прегръдката на емиг-

рацията, те се пръскат по света. Мнозина от тях решават да се установят в България, 
като православна държава, близка до Русия. Сред тях е и жена на име Елеонора Ал-
бертова Крюгер, която се устяновява в казанлъшкото село Габарево, заедно с други 
двама руски емигранти: д-р Петър Алексиев, за който по-късно се венчава и Жорж 
Павлович Жудин, за който се говори, че е неин брат.

Според архива на селото Елеонора Албертова Крюгер, или г-жа Нора, както 
я наричат почтително в селото и до днес, е родена през 1901 г. в Санкт Петербург, 
като дъщеря на Алберт и Мария Крюгер. Умира на 20 юли 1955 г. На 24 септември 
1924 г. се венчава с д-р Алексиев. Докторът също е споменат в архива на селото, но 
информацията отново е твърде оскъдна: роден през 1884 г. в Смоленск и починал на 
20 септември 1964 г. Жорж Жудин е роден през 1904 г. в Ростов и умира през 1930 
г. от туберкулоза.

В селото и до днес помнят тези трима несретници на емигрантската съдба, 
намерели тих пристан в него. Особено ярък е образът на госпожа Нора, която има 
особено важна роля, за културното развитие на селото. Тя е описвана като висока 
стройна жена, винаги елегантно облечена и с модна прическа - бухнала над ушите 
като перука, с подвит бретон над високото чело. Високо ерудирана и образована 
жена, тя владее руски, английски, немски, френски, италиански и дори един от мър-
твите езици – латински. Преподава на децата от селото уроци по различните пред-
мети, като го прави напълно безплатно. Приема наравно всички – както отчаяните 
двойкаджии, така и пълните отличници, дошли за да увеличат знанията си. В една-
та стая на скромната докторска амбулатория, където живее с мъжът си (околийски 
лекар) тя им преподава езици, математика, география и дори българска граматика. 
Момичетата обучава на добри обноски, бродерия, шев, ръкоделие и кулинария.

Самата госпожа Нора е всестранно развита личност. Рисува с акварел и маслени 
бои. Всички книги от библиотеките в Габарево и Казанлък са минали през ръцете й. 
Освен това тя става инициатор и огранизатор на много културни събития, провели 
се за първи път в селото, а някои за първи път в историята на страната. Дейността и 
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се резюмира по много добър начин от нейната ученичка Йорданка Трополова, която 
казва следното:

“Г-жа Нора имаше определена роля за повишаване културата и образовател-
ното ниво на децата от Габарево, които вземаха при нея уроци по различни пред-
мети - математика, френски и руски език и литература, рисуване, дори българска 
граматика. Посещаваха я както двойкаджии, така и отличници, амбицирани да 
затвърдят и умножат знанията си. Жилището, в което живееше със съпруга си, 
д-р Петър Алексиев, тя беше превърнала в своеобразна школа. Там децата се учеха 
и на естетика, разглеждаха рисувани от нея картини, добиваха музикална култу-
ра, слушайки изпълненията й на пиано. В казанлъшките средни училища се гово-
реше, че от всички селски деца от околията децата от Габарево са с най-солидна 
подготовка по математика, руски и френски език. Мисля, че тя е имала някакъв 
свой начин да “тества“ децата за тяхното въображение, за техните наклоннос-
ти и таланти и влияеше за ранното им професионално ориентиране.

 
В периода 1930-1932 г. обаче се случват едни от най-знаменателните събития в 

историята на селото. Госпожа Нора организира първия маскен бал и поставя на сел-
ската сцена една оперета и първият в историята на България детски балет. За това 
много ярко си спомня нейната ученички Кръстина Чомакова, родена в далечната 
1920 г: “През 1930 г., когато бях в четвърто отделение, тя даде заедно с една но-
вопостъпила учителка първия балет в Габарево, в който играехме ние, ученичките, 
като сама уши костюмите. Някога имаше една драпирана хартия, беше разтега-
телна и от нея тя ни направи разноцвети поли, блузки, направи ни една качулки с 
помпони. Нейният мъж свиреше на китара, а тя на пиано и те дадоха композици-
ята и такта. Беше голям успех!“

“Тя даде тези представления във времето, когато 
нямаше нито радио, нито телевизия. Тогава никой не зна-
еше какво е балет, какво е оперета, какво е опера. Тогава 
ние получавахме едно списание “Детска радост“, а после 
пуснаха едно по-сложно “Другарче“, но и в него нямаше 
много неща. Тя направи неща, каквито никой в България 
не беше виждал. За оперетката беше изработила кос-
тюмите на бръмрари, перуники, рози и т.н. Беше нещо 
фантастично, аз съм ходила в Болшой театър и да ви 
кажа, без да се изсилвам, че и там не съм виждала та-
кова нещо. И в Габарево никой не беше виждал такива 
фантазии и още повече, че тя сама нарисува цялата пос-
тановка, всичките декори и украсата. Тогава ние за първи път видяхме бенгалски 
огън и въобще беше нещо фантастично.““По Сирни Заговезни ние имаме едно съ-
битие, което наричаме с много грозно име - дудуна. Това е ден на маските, глав-
но кукери. Ние имаме най-забележителните кукери от цялата селищна система 
тука. И в този ден долу, при джамията, е дудуната и точно тогава тя организира 
с доктора този бал с маски, имаше само елитна публика - кой банков чиновник, кой 
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учител, кой офицер, все хора с образование. Балът беше под надслов “Единство на 
света“, имаше костюмирани като негри, като папуаси и отново всичко тя сама 
бе успяла да направи. Кога успяваше, кога смогваше да изработи всичко сама. От 
грамофона звучеше “По тихия, бял Дунав“ на Щраус. И когато откриха бала ще 
речеш, че това са хора от друг свят, друга култура. Беше в един голям салон на 
моята чинка и всичко беше в гирлянди. Хора бяха облечени в различни костюми и 
беше нещо фантастично. Тогава ми направи впечатление - тук валс и бал, а отвън 
нашите кукери с тъпана, маските - два свята почти на едно място, два свята с 
други култури...“

Много други нововъведения донасят на Габарево г-жа Нора и руският доктор. 
По това време тя прави първата коледна елха, от доктор Алексеев за първи чуват 
руските романси, Нора учи габаревци как да се аранжират цветята в градината и 
как да се засаждат чимширените храсти. До днес са запазени много от чимширните 
градини, които тя е създавала в селото. Някогашните деца от Габарево, сега хора на 
преклонна възраст, си спомнят онази новогодишна нощ в скромната стая на здрав-
ната служба, която Нора успява да преобрази - суровата балканска елха, украсена 
с приказни гирлянди, лъскави играчки - всички, изработени от нея, които тя после 
раздава на децата. Спомнят си онзи валс на г-жа Нора и д-р Алексеев под звуците на 
грамофона, който те танцуват, унесени в някой друг, различен свят - на спомените 
за величествените руски балове, бляскавите зали, които смайвали всеки от чуж-
дестранните гости със своя разкош и пищност. Но този свят вече принадлежал на 
миналото и вече бил безвъзвратно загубен. Сега в същите тези дворци вече нямало 
нито балове, нито приеми. Сега там се разпореждали новите царе на Русия- рево-
люционните деспоти, които по начина си на живот не се отличавали от предишните 
обитатели, въпреки че непрекъснато крещели за равенство и за държава на работ-
ниците и селяните. 

   Г-жа Нора и д-р Алексиев се отличавали по образование, култура, манта-
литет и маниери. Често се случвало г-жа Нора да каже на някой от своите ученици 
тези думи: “ За всичко е виновен Ленин!“.

   На тях с доктора им е било съдено да живеят 
бедно - изживяват своя живот по чужди домове. Кога-
то се заселват в докторската служба, те живеят на вто-
рия етаж, където няма дори течаща вода. На стената 
виси едно гюмче с примитивна мивка и когато водата 
свърши, трябва да се ходи до чешмата на двора. И това 
по всяко време на годината. Положението с отоплени-
ето и готвенето е същото. Много често, когато доктор 
Алексеев отсъства, г-жа Нора ходи сама за дърва и ги 
носи по многото стълби до втория етаж. Въпреки това 
тя е голяма домакиня - готви, чисти, пере сама. Спазва 
християнските празници и обичаи - за Великден боя-
дисва яйца, прави сладкиши. Нейни ученици си спом-
нят вкусната торта, която е приготвяла. С доктора жи-
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веели много скромно, но въпреки това тя винаги намирала средства да купи подарък 
на някой от любимите си питомци, а д-р Алексеев да купи лекарства за бедните си 
пациенти. През свободното си време Нора четяла, рисувала, бродирала или свире-
ла на виенското си пиано (купено със заем от банката, също като шевната машина 
“Сингер“). Родителите на децата от селото й имали пълно доверие и винаги пускали 
децата си на някой от излетите в Стара планина или в полетата около Габарево.

   Не само това обаче и до днес поддържа историята за госпожа Нора и нейни-
те мистериозни спътници жива. В началото на 90-те години на 20-ти век в българс-
кия печат избухва историята, че Елеонора Крюгер е дъщерята на последният руски 
цар Николай Втори, а Жорд Жудин-неин брат е царевичът Алексей Николаевич. За 
поддържане на тази хипотеза са събрани множество доказателства, като например 
съпоставката на ушната мида на Жорж Жудин и царевичът Алексей направена от 
професор Йорданов, която установи пълна идентичност. Бяха направени различни 
съпоставки между исторически факти, относно биографиите, сравнени бяха овали 
на лицата, като дори бяха разшифровани някои картини, нарисувани от госпожа 
Нора, в които бяха открити удивителни символи. Графологическа експертиза уста-
нови идентичност в почерците. Спекулациите около миналото на Нора не секват, 
което обаче отдалечава погледа от това, което тя в действителност е дала на село 
Габарево, за да го развие като такова, каквото го виждаме днес и да има огромна 
заслуга за възпитанието и образованието на над 40 висшисти, които подтиква към 
пътя на знанието и личностното издигане и превръща във видни хора на изкуство-
то, културата и науката. Нейната одисея обаче най-добре е сякаш най-добре описа-
на от думите на Йорданка Трополова: “Но едно е безспорно - тя е била жестоко 
ощетена от живота и от съдбата жена, жертва на политическите сблъсъци и 
репресии в Русия в годините на Октомврийската революция. Изгубила богатство, 
статут на благородничка, семейство и близки, попаднала в чужда държава, тя е 
принудена да живее под чужда самоличност и да се адаптира към непривична за 
нея среда и бит с една перманентна носталгия по родината. Жени се по принуда 
за нелюбим мъж, с който не консумира брака си, но и не го разтрогва в търсене на 
подходящ партньор. Остава бездетна и нереализирана емоционално като жена. 
Съмнявам се, че някой от обкръжаващата я среда в Габарево е могъл да я разбе-
ре. Не веднъж ми се е случвало, разпитвайки за нея да чуя фразата:“За габаревци 
Нора беше странна жена - нещо като извънземно.“ Това са стресови ситуации, 
които не всеки човек би понесъл физически и психически. Към това трябва да се 
прибави и подроненото й здраве - травми от ранявания, сомнамбулизъм, а може би 
и някакво скрито страдание. Вероятно в опиатите тя е дирила временно спасение 
от кошмарите си. Без да изпитвам емоционална привързаност към тази жена, 
премисляйки съдбата й, аз дълбоко човешки й съчувствам и съжалявам за про-
валения й живот. Единственото, в което не вярвам, е, че един толкова ерудиран 
човек като нея си е отишъл от живота без да остави в нещо, някъде или при някой 
истината за себе си. Тя просто трябва да бъде намерена“
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Николай Хайтов- история и мит

„Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме“  
                                                                                                                  В. Левски

Нашият живот непрекъснато съчетава ежедневното ни, т.нар. профано време, 
с историческото усещане за минало, настояще и бъдеще, наричано „историческо“ 
време. Заедно с това повторяемостта на природния цикъл оставя знанието за „цик-
лично“ време, а стремежът за значимост на човешкото присъствие е създал още 
едно разбиране за света, наречено „митологично“ – мистично време, в което „Гос-
под ходи по земята“ и тя се създава от хаос и божия воля....

Николай Хайтов някак най-категорично демонстрира умението да бъде във 
времето – да представя различните му страни и да приеме разноликите му възмож-
ности. Човешките страсти го карат да играе в очите на съвременниците си различни 
роли - той е обичаният писател и драматург, но и „плагиатът“ - „пладнешки обир-
джия на 20-ти век“. Той е събирач на легенди и исторически сведения от Родопите, 
самороден историк, но и скандален „изобличител“ на професионални исторически 
тези. 

За мен и моето поколение много от посочените страни на „класика Н. Хайтов“ 
не са известни. Времето и забравата покриват някои от старите „рани“, а новото 
усещане за ежедневието и историята също променят представите. Но интересът ми 
към писателя и човека Н. Хайтов дойде от близостта на моя роден град с неговото 
село Яворово и живия разказ на хората, които са го познавали.

Литературата от и за Н. Хайтов е „море“, тя може да стане поле за изследване 
на много специалисти за цял живот.... В Пловдивския държавен архив съхранява-
ните документи са хиляди страници. Публикациите са безброй. Ясно е, че силите 
ми са слаби, за да ги обхвана и обобщя. Абсурдно е аз с моите 16 години човешки 
опит да оценявам огромния ръст на Твореца Н. Хайтов. Но съм сигурен, че опитът 
да „преобърна“ времето с мярката на Хайтов ще бъде интересен и полезен за самия 
мен. Защото, където да е захващал нещо, все диря е оставял. Понякога скандална, но 
какво пък?! Казват плагиатствал – но дали „авторството“ е важно - нали в по-стари 
времена са приемали, че Творецът е израз Божи и Бог твори чрез него?! Казват, че е 
аматьорствал в историята без уважение към професионализма – но нали „историята 
е пророчество, обърнато назад“ (Н. Бердяев), а при него професия няма... Човешки-
те страсти не го опорочават, а по-скоро го правят по-близък и разбираем. 

Човекът и Творецът Николай Хайтов започва жизнения си път в Родопите. 
Роден е на 15-ти септември 1919 в село Яворово, Област Пловдив в бедно семейст-
во. Родителите му са обикновени селяни. Хайтов завършва прогимназия в родното 
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си село, но вместо да постъпи в гимназия в Пловдив, започва сам да си изкарва 
хляба в големия град. Работи като чирак в магазин за брашна, келнер в кръчма, ка-
мериер и общ работник в железопътните кариери край село Крумово, Пловдивско в 
продължение на три-четири години, което го откъсва от училището и книгите. През 
1938 завършва гимназия в Асеновград. Обича да чете Захари Стоянов, Иван Вазов, 
Елин Пелин и Йордан Йовков.

През 1995 г. Николай Хайтов пише своите спомени 
за детството си, а след това многократно се връща в своя 
„Дневник“ (Хайтов, Н. Дневник. Книга първа., Книга вто-
ра. С., 1998) към онези далечни преживявания, белязали 
цялостната му личност за цял живот. “Помня баща ми 
палеше огъня. Тури царевичната шума на печката духа, 
пъшка, псува и накрай с едно дърво ръга в печката, защото 
вече го е хванал яд. „ Или: „Баща ми се събужда и започва 
да разказва на майка ми, а на майка ми й се спи. Майка ми 
беше пребита жена. Той говори, тя не ще, дреме, клима, а 
той приказва. Винаги има проблеми за пари. Ще могат ли 
да пратят пари на брат ми или не, ще охкат и пъшкат. И 
на мен ми става тук на гърдите и гушата мъка за баща 

ми. Жаля го, пък няма с какво и как да му помогна.“ Такива са спомените от детст-
вото и семейството. Огрижени родители, недоимък, притеснения за пари. (Хайтов, 
Н. Дневник. Книга първа. С., 1998, 551)

Епизодите от детството носят горчивина, но те са част от израстването на Ни-
колай Хайтов, който непрекъснато изпитва нуждата да разбере повече за родителите 
си, които счита, че не е опознал достатъчно. 

През 1935 година   Николай взел изпитите за Асеновградското училище, но за 
да учи му били нужни 500 лева. Поискал от баща си, но той му отвърнал: “Сине, не 
ти трябва да учиш, много учени се навъдиха – отиди да чиракуваш.“ Затова и Н. 
Хайтов обобщава след десетилетия: “Да ви кажа с една дума, детството ми мина 
много скучно и пълно с мъки.“

И отново продължили чирашките делници. На 16 години Николай Хайтов за-
почнал работа при бай Минчо в кръчма на Цариградско шосе. Той бил зет на със-
тоятелен човек и имал много лозя. В тази кръчма преживял и „първата си градска 
любов“ към едно слугинче-католиче от Секирово, завършила със смъртта на мо-
мичето. Нещастен край имала и работата му в кръчмата. По-младите  „шурета“  на 
стопанина идвали да му помагат в събота и неделя. Чорбаджии, но и те си имали 
слабости. Единия от шуреите обичал да пребърква чекмежето и да краде пари. А 
след няколко месеца бай Минчо се усъмнил в Николай и го изгонил от работа. Въп-
реки опита да се защити, Хайтов се оказал без работа. С парите от последната си 
заплата си купил костюм и се завърнал на село. Била есента на 1935 г., а баща си 
заварил на легло. Селскостопанската работа него чакала.

Интересни изглеждат тези спомени – кражби и обвинения за кражби сякаш 
ще хвърлят сянка през целия живот и върху творчество на Николай Хайтов. Дори 
смъртта му не прекъсват споровете върху т.нар. „скандални разкрития“.... 
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Така „люлката“ Яворово придобива ако не по-ясни измерения, то поне по-мно-
гозначни изражения. А „детската люлка“ остава до края на живота му „защитена 
територия“, място, което го приема и му осигурява творческо вдъхновение. Хайтов 
искал да бъде погребан в родното си село Яворово, което се намира високо в Родо-
пите, но роднините му предпочели алеята на славата в София. Макар че неговият 
гроб е импозантен и си личи, че за него се полагат ежедневни грижи, остава не-
изпълненото желание за онова „вечно завръщане“ (по Мирча Елиаде в „Митът за 
вечното завръщане“), което за Николай Хайтов е значело нещо. 

След конфузния старт на трудовата кариера в магазина за брашно на бай Мир-
чо, опитите му продължават като келнер в кръчма, кръчмар, общ работник в железо-
пътните кариери край село Крумово. През 1938 година успява да завърши гимназия 
в Асеновград, а през 1943 - Лесотехническия факултет в София. От есента на 1944 г. 
е войник в Пловдив. От 1946 постъпва на работа в родопските гори най-напред като 
участъков лесничей в Персенкското горско стопанство. После работи в Лесичево, 
Девинско и в Горско стопанство - Сапарева баня. От 1951 е инженер-лесовъд в Раду-
илския участък на стопанство “Боровец“, Самоковско. Спомените от тези времена 
са съхранили интересни детайли за лесничея Н. Хайтов. Съселянинът му Димитър 
Пейчинов разказва в спомените си : „На 15-ти септемри 1947 година при първия 
учебен ден в Асеновград .... само Костадин и Георги ... бяха с обувки. Похвалиха 
се, че бащите им работят в горско стопанство “Персенк“ при лесничея Николай 
Хайтов. Той проявил особена грижа за работниците. Измислил униформи, създал 
помощно стопанство, въвел специален магазин, от който да пазаруват по нор-
мирани цени. Давал аванс и се отнасял с такава грижа към работниците, както 
социалиста утопист Робърт Оуен“. Заради тези „волности“ лесничеят е обвинен 
в разхищаване на „социалистическата собственост“. Като инженер-лесовъд в Ра-
дуилския участък му се случват разправиите  - заради една паднала горска маса, 
която разпоредил да се раздаде на населението, той бил обвинен, че разхищава со-
циалистическата собственост.(http://old.duma.bg/2007) Задържан е и после осъден 
на 8 години строг тъмничен затвор. Уволнен е дисциплинарно от Министерството 
на горите. 

В тези трудни дни започва и своя „Дневник“, който днес се съхранява като ръ-
копис в Държавен архив – Пловдив ( фонд № 2537, оп. І-1, а.е. 11), а през 1998 г. има 
и публикувано издание в две книги. Така успяваме да преживеем отново драмата, 
страховете, опасенията и надеждите на човека Хайтов в  превратните 1950-1954 
година. Лесничеят, уверен, че е намерил жизненото си призвание, е „изтръгнат из 
корен“. Изгонен е не само от работата, за която е учил, но и от планината

Преместването в София с жена си Таня и с новородения си син Александър 
носи и притеснението за издръжката, при положение, че дисциплинарното му увол-
нение е по буква „А“, която забранява дори правото на някаква работа. Опитите да 
получи работа срещат навсякъде отказ и трябвало да изкарва доходи за семейството 
си като хамалин пред „Топливо“, делейки клиенти с уволнени от войската подофи-
цери. (Хайтов, Н. Дневник. Книга първа., 47). Драмата му се съединява с драмата 
на други, които също „времето“ е изхвърлило и оставило без бъдещето, за което са 
се подготвяли! „Времето е в нас и ние сме във времето!“ – това са времената, които 
променят човешките планове и правят нови... И тридесет и пет годишният Николай 
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Хайтов, поставен в нерадостните дни на безработица и надвиснала присъда за осем 
години затвор, трябва да намери нов път пред себе си.

През 1954 година стартира един нов литературен феномен, без който пред-
ставата на българите за себе си щеше да бъде друга.... „Класикът“, „певецът на Ро-
допите“ Хайтов приписва тези „заслуги“ на враговете си и им благодари, защото те 
са го тласнали по път, по който едва ли щеше да тръгне така трескаво. Нуждата от 
препитание го кара да предлага своите очерци, а се намират и издатели, които да 
приемат и отпечатат първите му творения.

Интересни са спомените на Н. Хайтов, свързани с този период и предсказани-
ето на пророчицата Ванга, която предрекла началото на писателството му. (Хайтов, 
Н. Дневник . Книга първа, 40-41; 185-188; http://old.duma.bg/2007)

Николай Хайтов най- неочаквано  открива себе си в писането през 1954 година. 
Дебютира чак на тридесет и шест години с очерци и публицистични статии. Приема 
новото си призвание като особена мисия към историята и съдбата на българския 
народ. 

През 1960 година излиза първата му книга „Хайдути“, в която писателят, исто-
рикът и краеведът взаимно се допълват.  Още тогава проличава пристрастието на 
писателя към документалната истина. Следват „Жени хайдути“ (1962 г.), „Родоп-
ските комити разказват“ (1972 г.), „Капитан Петко войвода“ (1974 г.) и още много 
очерци, изследвания и истории на родопски селища. През 1965 година се появява 
„Шумки от габър“- една естетична книга за Родопите, където история, съвремен-
ност, природа и човешки съдби си дават среща , за да изградят нов образ на пла-
нината. Две години по- късно излиза и малък сборник, който превръща Н. Хайтов 
в един от най значителните автори на съвременната българска литература „Диви 
разкази“.  Те имат над 10 издания в България, като са преведени на 28 чужди ези-
ци, включително китайски. Сборникът „Диви разкази“ бързо печели на автора си 
значителна популярност. Макар да не е масова литература, той достига огромен за 
размерите на България тираж. 

Н. Хайтов е председател на Съюза на българските писатели (СБП) от 1993 до 
1999, като преди това от 1966 до 1968 е негов секретар. Той е упрекван в автори-
тарност и за разцепването на СБП. Носител е на Димитровска награда за проза, на 
литературната награда „Йордан Йовков“ и на Вазовата награда за литература. Става 
носител на орден „Стара планина“ през 2000. Избран е за академик през 1997. Това са 
официалните признания, които сменилите се режими са отредили за него. Но от днев-
ника му личи истинската гордост, която е изпитвал. Това е големият тираж на книгите 
му, които се разпродават с невероятна бързина и му спечелват известност. Неведнъж 
сравнява с тиражите в чужбина – в ГФР и Англия, където 1000-2000 броя тираж е „го-
лям“, докато неговите книги са с 20 000 тираж. И признателността му към българите 
– неизкушени от „техническите придобивки“, отучаващи хората от четене.

В годините на промени след 1989 г. Николай Хайтов не може да остане наст-
рани, не може да остави за себе си мнението за ставащите събития. И сега отново 
го виждаме в активен опит да въздейства и да внушава патриотизъм, независимо от 
приравняването му с отричания от политическите фактори национализъм.

Николай Хайтов има сериозно място в българската литературна дейст-
вителност – той е „писател на истории“. Преобладаващите сюжети на Хайтов са 
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свързани с българската история – местната регионална история и историята на го-
лемите личности от миналото. Като пресъздаващ история чрез думи и сюжети, пи-
сателят Хайтов оставя трайна следа. Хората уважават написаното от него, а филмо-
вите дейци създават незабравими и въздействащи филми – „Козият рог“, „Капитан 
Петко войвода“, „Краят на песента“ Най-често присъства обвинение в плагиатство. 
Н. Хайтов „заобикаля“ тези проблеми в „Дневника“ си, но има мисли, които ни по-
магат да го разберем: „Работата на писателя е да преоткрива старите истини така, 
че да достигнат до читателите като нови. От тази гледна точка кражбата на идеи в 
литературата е нещо твърде условно. Ако нямаше „кражба“, повестта за трагичната 
любов на Ромео и Жулиета никога нямаше да бъде написана.“(22 февруари 1966, 
Хайтов, Н. Дневник. Книга първа, 351) Може би тази гледна точка би обяснила и 
някои от постъпките на Н. Хайтов.

Обвинение в плагиатство има в създаването на историята на Петко войвода. 
Такова отправят  роднините на Георги Томалевски. Люба Манолова е внучка на сес-
трата на родения в Крушево, Македония, Георги Томалевски, физик по образование, 
един от най-известните български последователи на Дънов и неговото учение, както 
и автор на книга за капитан Петко войвода....

Начинът, по който Н. Хайтов събира сюжети, предполага подобни обвинения. 
Много от идеите, които разказва, вероятно са попаднали при него след разкази, раз-
казани или написани от други. Такъв е и случаят с повечето обвинения за плагиат-
ство. 

Интересен е и случаят с анкетата от 1975 г., за която разказва Екатерина Томо-
ва, сътрудник на списание „Родопи“, с главен редактор Николай Хайтов. Тогава тя 
била командирована, подобно на много други, за да събира данни в Родопите: „През 
1975 г. като сътрудник на списание „Родопи“ (с главен редактор Н. Хайтов) – ни-
кога не съм работила в списанието, сътрудничих само със стихове и журналисти-
чески материали – бях командирована, както и много други сътрудници, из Родо-
пите по една социологическа анкета, отнасяща се до бита, поминъка, обичаите 
и пр. на местното население, които Хайтов събираше, като твърдеше, че мате-
риалите са за архива на списанието, за БАН, за музеите. Какво стана с хилядите 
страници от тези анкети, събирани от десетки сътрудници, не зная. Предавахме 
ги на Хайтов по специално изготвения въпросник, дешифрирани, в папки и така 
отчитахме командировките си. Той ме попита събирала ли съм други материали, 
извън анкетата. Казах му, че съм събрала, тъй като живях в домовете на хора 
из селата и махалите, сприятелихме се, открих интересни столетници и те ми 
разказаха своя личен живот и съдби.“ (Томова, Екатерина. Забравените от небето. 
Документални разкази.С., 2007, 1-159, 5-21; Август, 2007, Екатерина Томова,http://
www.hermesbooks.com/news)

Историите за родопчани и Родопите продължават да събуждат спорове, но те не 
са около историческата достоверност, а около авторството на разказа. Истинността 
на разказите за миналото на Асеновград и с. Манастир, на легендите и разказите от 
местния фолклор, остават необорими. Поколения след публикуването им тези исто-
рии възпитават в родолюбие и уважение към местните нрави и говор. Споровете за 
авторството продължават може би именно заради живото присъствие на това лите-
ратурно наследство до днес! Вече не авторите, а техните потомци, търсят справед-
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ливост. Но нима има авторство в народната традиция, в легендите и разказите, раз-
казвани от уста на уста? Какво би станало тогава с трупания векове епос на Омир? 

Николай Хайтов като историк влиза в спора за гроба на Васил Левски
В периода 1873-1956 г. публична тайна сред софийската общественост е бил раз-

казът за местоположението на гроба на Васил Левски. Според учебниците по история 
след бесилото Васил Левски е погребан в позорните гробища край София. Според 
народните предания обаче Апостолът е откопан и погребан отново в църквата „Света 
Петка Самарджийска“. Писмени сведения по тази тема са оставили руският общест-
веник и историк Пьотр Алабин, който през временното руско управление на България 
е губернатор на София, Захари Стоянов, който е преразказал спомените на поп Тодор, 
изповядал Левски преди да бъде обесен. През 30-те години редица такива свидетелс-
ки разкази се появяват в пресата. Една от първите известни информации е публикува-
на във вестник „Мир“ през 1937 година. Николай Хайтов посвещава много енергия в 
доказването на своята теза, използвайки всички познати документи.

Интересът му към Васил Левски остава жив до края на живота му. Една от кни-
гите, излязла след смъртта му, е свързана с психологията на Апостола, тълкувана от 
бележника му. Една от папките в огромния личен архив на Николай Хайтов е озаг-
лавена “ЗА ОБРАЗА И ДУШЕВНОСТТА НА АПОСТОЛА“ Тя съдържа бележки, 
цитати, размисли и догадки за характера на Васил Левски като човек, като един от 
нас. Тези материали Хайтов събира в продължение на години за книгата, която е 
започнал да пише и не успява да завърши. В нея той се опитва да обрисува Левски 
така, както сам си го представя и чувства, съдейки по всичките му многостранни 
прояви.

Сред многобройните страници в тази папка, едни ръкописни, други писани 
на машина, са и работните му бе-
лежки по листовете от известно-
то тефтерче на Апостола. Макар 
да ги е писал за себе си, тези бе-
лежки позволяват да се надникне 
в представата на Николай Хайтов 
за характера на този изключителен 
българин.(ДА-Пловдив, фонд № 
2537, опис ІІ-1, а.е.3,4,5).

Днес обществената дискусия 
продължава. Не знаем доколко 
„истината ще ни направи свобод-
ни“, но явно вълнува българите 

вече десетилетия. А Н. Хайтов показва, че когато приеме идея за кауза, то тя е зна-
чима за цяла България! 

Трудно е да се прецени кога Николай Хайтов  се превръща в обект на истори-
ята. Обикновено се твърди, че са необходими десетилетия и столетия, за да се отсее 
злободневното и да остане обективно-историческото. Но в някои случаи историята 
трябва да регистрира странното явление – историзиране на личности чрез памет-
ници, книги и паметни кръгли маси, които дават оценка твърде скоро за истинската 
историческа наука. Така става и с паметта за Николай Хайтов. Само за осем години 
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след неговата смърт сме свидетели на няколко книги, посветени на живота му, на 
няколко паметника и читалища, приели неговото име. 

Книгите, посветени на жизнения път на Николай Хайтов, са написани основно 
от двама автора – дъщеря му от първия брак Елена Хайтова и познавалия го само ня-
колко месеца Ивайло Христов. И двамата автори досега имат по четири книги, което е 
твърде „голямо“ творчество за такъв кратък период. Прави впечатление някак „пара-
лелното“ и дори враждебно отношение на тези автори в итервютата, които дават.

Друг интересен феномен е стремежът да се създават и откриват паметници 
и паметни плочи на Николай Хайтов. Национална телевизия СКАТ съдейства 
за откриването на барелеф на Хайтов в офиса на СКАТ в Бургас, мемориален ком-
плекс “Чешма“ в родното му село Яворово. Съпругата на Николай Хайтов - Жени 
Божилова, откри бюст-паметник на писателя в Борисовата градина в София в деня 
на неговата 86-а годишнина от рождението му. Автори са синовете му - художникът 
Александър Хайтов и архитектът Здравец Хайтов. На откриването присъстваха и. 
д. кмет Минко Герджиков, представители на “Атака“, които смятат Хайтов за свой 
духовен баща, писатели и журналисти. (в. Сега, 15.09.2005 ;)

На 16.09.2007 г. с тържество и водосвет отслужен от Негово Високопреосве-
щенство Николай Пловдивски митрополит в Смолян бе открит паметник. По-късно 
такъв бе открит и в Асеновград.

Книгите, паметниците, читалищата и площадите, посветени на Нико-
лай Хайтов са достатъчно, за да заключим: той вече е влязъл в историята. Въпреки 
споровете и отрицанието на „враговете“, които „трябва да се коткат“, а може би 
именно „напук“ на тях, личността му е между най-известните и уважавани хора от 
близкото минало. А организирането на чествания и отбелязването на годишнини от 
рождението му стават част от нов „култ“, включен в обществения живот на много 
селища, имащи връзка с живота и творчеството на Николай Хайтов.

Но почитта върви ръка за ръка с митовете за плагиатство, и отмъстител-
ност. Разказите на хората, посочващи Хайтов като плагиат, с който дори Тодор Жив-
ков трябва да се занимава, вероятно имат основание. Не може да се отхвърлят мно-
жеството имена на пишещи хора, които се загубили правото си на авторство след 
взаимоотношения с човека, имащ толкова голямо влияние в тоталитарна България. 
Колкото и да се прекланяме пред „певеца“ Хайтов, в много отношения той изглежда 
на „крадеца“, за който го представят неговите обвинители. А истината е, като че 
ли, все по-неясна и най-малкото – нееднозначна. Но това е „истината за авторст-
вото“, която е различна от „истината за песента“, за силата на перото в творбите!!! 
Написаното говори само за себе си! А това, може би, донякъде обезмисля спора за 
авторството. Отдавна сме приели, че Омир е относителен „автор“ на „Илиадата“. Не 
се знае и кой е точно човекът, подписвал се със псевдоним Шекспир! Знаем, че за 
Александър Дюма са работили десетки сътрудници, от които той е ползвал големи 
откъси в книгите си – това не оспорва авторството му! Защо държим на всяка цена 
Творецът да съвпада с Автора..... Нали през Средновековието Богът-Творец е тво-
рял чрез човеците и затова те не са имали правото да се подписват!?! 

Не е ли време да кажем, че Певецът Хайтов не е светец?! Грешникът Хайтов, 
направил множество човешки простъпки, все пак остави богатство от разкази, фил-
ми, изследвания, които са важни, не защото той ги е създал, а защото са ни нужни 
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на нас и на всички българи. Властта изкушава и деформира човека, слага печат на 
морала! Славата е „суета сует“, но създава представа за ненаказуемост. Греховете на 
Хайтов вероятно са много, но нали за  „всяка грешка вероятно има и прошка“?! Но 
за прошката е необходима мъдрост. Дали сме готови да го направим?

 Митологията около Н. Хайтов се допълва и с разкази, съдържащи други идеи-
митове от епохата на социализма. Такива са реалните случки, свързани с Ванга – тя 
му предсказва началото на писателска кариера преди самият той да е помислял за 
това; нейна е и намесата в благоприятното развитие на връзката му с Жени Божилова, 
станала не само негова трета жена, но и редактор и муза на творчеството му.

Интересно място заемат и намесите на Тодор Живков в конфликтите, свързани 
с плагиатство на Н. Хайтов. И в случая с Екатерина Томова 1960-1962 г, и с трило-
гията на починалата при неизяснени обстоятелства Яна Язова, Тодор Живков налага 
истинския автор, но с изричното настояване „Хайтов да не се закача“!

Тези елементи в разказите-митология за Н. Хайтов внасят интересни страни в 
образа на епохата. След 1989 г.  не се появяват нови обвинения, но Хайтов продъл-
жава да бъде обичан и оспорван едновременно. Изчезва ролята на Тодор Живков 
като „арбитър“ и може би затова квалификациите стпямо делото на Хайтов са край-
ни: „пладнешки обирджия“, „дявол“, „крадец“. Но заедно с това уважението на бъл-
гарите  също стига до интересни квалификации – „Певецът на Родопа“, „Женихът 
на Родопа“, „Патриархът на българския национализъм“.... 

Митологията за Хайтов включва естествено крайностите и това я прави ес-
тествена част от „мъжките и мътни времена“ на прехода след 1989 г. И когато при 
интервю на живо Мартин Карбовски хвърля репликата към Н. Хайтов да се оттегли 
в Яворово и да си гледа старините, отговорът е груб до цинизъм (интервю на Дончо 
Цончев, 20-26 май 2005,BGsever). Не подхожда на борец да стои в сянката на ста-
ростта – има още битки за водене, има още каузи за защита.

От посоченото до тук става ясно с какво образът на Н. Хайтов става „удобен“ 
за митологизация. Масовото съзнание има нужда от герои, отказващи да приемат 
„реда“. Човекът Хайтов е едновременно част от наложената „система“ на отноше-
ния, познава я и може да я използва. Но от друга страна е и „извън“ нея, нарушава 
правилата й (юридически и морални), критикува я и търси други истини. Така пог-
леднато Хайтов е и плод на „социалистическия ред“, но стои над и извън него. Исти-
ната „коткайте враговете си“ може да бъде изречена точно от такъв „извън рамките“ 
дух. Приятелите-врагове и враговете-приятели са нормални двигатели в човешкия 
живот, но не всеки би го признал. „Певецът-крадец“ и „крадецът-певец“ не търси 
оправдания, оставя думите в разказите му сами да доказват. „Ангелът и Дяволът“ 
Хайтов съжителстват в масовото съзнание в интересен баланс.

Доколко и защо Н. Хайтов е почитан и отричан? В интервюта със съвремен-
ници от различни възрасти потърсих истината. Отговорите не бяха и не могат да са 
еднозначни. Често те са израз и на чуждите, а и на моите пристрастия. Но нима е 
възможно да се мисли и пише за Н. Хайтов без пристрастия?! 

Най-вярното заключение, което стои без всякакво съмнение, са думите на Т. 
Биков, председател на Съюза на културните дейци в Пловдив: „Николай Хайтов 
е спорна личност, но безспорен фактор в литературния и културния живот на 
ХХ век! Не може, и не трябва да бъде пренебрегнат!“
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Паметните места на Делю войвода
Темата за паметните места на Делю войвода е много близка и тясно свързана с 

мен, с моето детство и моето родно място, защото аз съм израстнала в Златоград - 
градът, в който се е родил легендарният войвода Делю. Личността на Делю, неговите 
подвизи и дела са го превърнали в символ и емблема на града ни. Интересни, прово-
киращи търсене и изследване са сведенията за живота и смъртта на войводата, запа-
зени в много тайнствени предания и легeнди, както и в богатия песенен фолклор. В 
Златoград паметните места на Делю войвода са много, те са гордост за златоградчани 
и предизвикват интерес у много туристи, защото от тях се излъчва някаква магическа 
сила. Паметта за този герой е жива. Интересът се засилва през последните две десе-
тилетия, когато честването на героя е повод за организирането на различни прояви, 
които възкресяват миналото, карат златоградчани да се връщат независимо на кой 
край на света са и им създават усещането за сигурност, за здрав  корен. 

Днес Делю войвода е символ не само на безстрашния, неуловим защитник на 
българите в далечното минало, но  и проявление на човешката цивилизация, запе-
чатано в посветената нему песен изпратена в космоса. Той е спояващото чувство за 
общност за златоградчани и усещането им за родно, за българско, което ги кара да 
се вълнуват.

Няколко факта от живота на Делю войвода, представени в преданията и 
народните песни 

Преданията разказват, че един от най–прочутите легендарни родопски хайду-
ти е Делю войвода. Голямата сиромашия му попречила да завърши дори килийно 
училище.  Предполага се, че е роден през 1774 г. (1) Неоспорим е фактът, че Делю 
войвода е родом от Златоград, това го доказват най-напред песните - всички имена 
на хора, реки, върхове са свързани със Златоградския край, а и най-разпространени 
са пак тук. Местните хора пазят спомена за него, в тържествени и паметни часове 
те кичат паметниците му с цветя и отдават почит. Това, което е останало за него, са 
преди всичко народните песни, предания и легенди, чрез които хората са съхранили 
неговия образ и разказват за личността му. Още по време на робството, признател-
ните  златоградчани съставили “История“ за него, която се съхранявала в старата 
черква “Успение на Пресвета Богородица“. За съжаление това безценно богатство 
заедно с Делювата “История“ било задигнато и по всяка вероятност унищожено. 
Разказва се, че това станало по време на борбите за независима българска църква. 
Още навремето златоградчани не се примирили с изгубването на Делювата «Исто-
рия»  и някои от тях са записали това, което все още се помнело, за да оставят на 
идните поколения писмени паметници за Делю войвода. Най-старото писмено све-
дение за Делю войвода е от 1892 година, когато в Пловдив е издадена книга ІV на 
списание «Родопски старини» от видния родопски книжовник и етнограф Стою Н. 
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Шишков. В тази неголяма, но ценна книга, озаглавена «Материали из Даръ-дерско» 
има интересни факти за Делю войвода: “През втората половина на минълий век се 
появил българин Даръ-дерец юнак, който дълго време ходил в околността с дру-
жината си и защитавал българите. Казват, че имал опашка и други естествени 
знакове по телото си, скачал и бил лек като птица, със сила необикновена и куршум 
не го хващало. Той е бил убит само тогава, когато сполучили да откраднат от 
него сребро, от което изляли  куршум, с който го убили с измама на Великий петък. 
Камъкът, връз който паднал убитий, и до днес се намира в черковата “Св. Бого-
родица“ и населението казва, че всеки петък тоя камък пуща роса, а на Великий 
петък плаче със сълзи. Делю войвода е имал три сестри момичета, които искали 
да потурчат и това става причина да стане войвода и спаси вярата и честта на 
сестрите си.“ 

На 6-ти юни 1984 г. във вестник “Антени“ е публикувана статия на Иванка Ан-
гелова “Вечният Делю хайдутин“, с която се разкриват за първи път на нашата широ-
ка общественост подробностите около изстрелването на американските космически 
станции “Вояджър 2“ и “Вояджър 1“ през 1977 г., носещи посланието на Земята до 
други извънземни цивилизации, включващо и българската народна песен “Излел е 
Делю хайдутин“. Несъмнено тази песен е частица от огромния стремеж на човечес-
твото към свобода и право на всеки народ да има своя вяра и свой език. Според спе-
циалистите-фолклористи за Делю хайдутин са известни близо 30 песни. Още толкова 
предания и легенди го правят най- популярния хайдутин в Средните Родопи. 

Една стара жена - Василка Киркова Карагъозова разказала на златоградчанина 
Васил Михов, че там, където той наскоро си построил къща - на ул. “Цар Калоян“ 3, 
e била родната къща на Делю. А това е в Долната махала на квартал “Голяма река“, 
на около 180 м. надолу от скалата, на която той трагично загинал. На тази скала 
Делю още от детските си години обичал да се катери и да се заседява. Според друго 
едно предание пак в  “Голяма река“, в старата Сарицка къща - от другата страна на 
падината, Делю е имал скривалище. Там в една от стените дълго е стояла незазида-
на една дупка, която била известна като “Делювата дупка“. 

Легендите разказват, че по онова време мълвата за Делювите изключителни 
подвизи и прояви на справедливост бързо се разнесли  навсякъде. Хората се радва-
ли, че се намерил най-сетне юнакът, който сурово, но справедливо да защитава на-
рода от произволите на агите и бейовете, от безчинствата на разбойниците. Беят на 
Караолан Кюрт ага изпратил писмо и 100 гроша на даръдерския каймакамин и му 
заповядал да предаде парите на Делювите роднини като израз на добри намерения 
и да им каже, че Кюрт ага иска да направи Делю свой баш гавазин. Самото събитие 
е развълнувало така дълбоко народната душа, а Делювото дръзко, изпълнено с дос-
тойнство държание, с което той показал и доказал на поробителя, че българите не са 
склонили глава, че не са се примирили с робската си участ и че заслужават човешко 
отношение и уважение. Делю по свои си пътища знаел и за писмото до каймаками-
на, и за интересното предложение на Кюрт ага. Без да се колебае, младият и смел 
юнак слиза в града, но този път без да се крие, по подобаващ и впечатляващ начин. 
Какво по-подходящо място за известяване на Делювото тържествено появяване от 
Косорън  върхът, който се издига най-високо на хоризонта и който доминира над 
двете сливащи се в центъра на града реки - Голяма и Малка река. Той отседнал при 
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двете си лели, които го свързвали със спомените от семейството му и от детството 
му, създавали му оная неповторима българска атмосфера и уют, които така много 
му липсвали. Дълбоко разтревожени, те го предупредили за опасността. Делю се 
разтъжил с лелите си, поприказвали и на вратата леко се потропало. Пред тях  стоя-
ло едно заптие. То почтително дало темане и съобщило, че лично каймакам ефенди 
вика Делю при себе си в конака. Делю това и чакал. В писмото се предлагало той да 
отиде в Караолан и да стане главен телохранител-началник на охраната на прочутия 
Кюрт ага. За това щял да получава голяма заплата, да има високо обществено поло-
жение - наравно с агата и най-сетне, отношението към християните и изповядването 
на тяхната религия щели да се променят към по-добро. Кюрт ага и Делю щели да 
бъдат техни закрилници. Отначало работата потръгнала добре и Делю имал пълна 
възможност да действа, както намери за добре. Така продължило известно време. 
Постепенно интересите на Кюрт ага и неговят пръв аянин започнали да се размина-
ват. Започнали да излизат наяве различията. Хитрият ага се надявал, че с течение на 
времето Делю лека-полека ще го разбере, ще се приобщи към него, ще се увълчи. 
Делю започнал да губи търпение и да изпада в ярост от своеволията на някои от не-
говите езиди, които зад гърба му правели безобразия. Обстановката се нажежавала 
и всеки момент можело да настъпи фаталния сблъсък. 

Поводът се появил, когато момчето на агата, за да се пише бабаит като баща си, 
ни в клин ни в ръкав го нарекло “гяур къопек“ (неверно куче). За назидание Делю го 
натупал и разбрал, че детето повтаря думи, чути от баща си. Кюрт ага като разбрал, 
че развихрилият се юнак ще очисти и всички, размахал бяла кърпа в знак на поми-
рение. След дълги преговори Делю най-сетне се съгласил, като Кюрт ага трябвало 
да даде тържествена дума, че няма да позволи нови помохамеданчвания и че ще 
закриля и покровителства и занапред християните. 

Любовта на Делю
Едно от преданията разказва, че Делю имал приятелка на име Гюлсюме, с която 

се знаели още от деца. По-късно като юноша той бил чирак в Енидже, а Гюлсюме, 
като се замомила, според новите порядки трябвало да се крие и много - много да 
не се показва. Докато били по-млади, любовта им не правела такова впечатление, 
не се набивала на очи. Тези, които са знаели за нея, смятали, че това са младежки 
увлечения, които с възрастта ще отминат. След като Делю напуснал Кюрт ага и 
поергенувал истински из Даръ дере, разбрал, че Гюлсюме е неговата съдба. Затова 
след като постъпил при Алемин бей в Кузба, той направил обществено достояние 
своето решение да я вземе за жена.  

Бракът между тях бил невъзможен, така постановявал Шериатът, така гласели 
и каноните на православната църква. Въпросът за тяхното бъдеще оставал все така 
неразрешен. И неговият буден и разкрепостен ум го намира, макар и само като пос-
лание към бъдещето, надраснало епохата си с цели два века:  “В джамия поп ще да 
вкарам с Гюлсюме да ме венчае!“ 

Прославилият се герой събрал наемна дружина от свирепи арнаути, в която 
влизали и най-верните му хора. Нито куршум го ловял, нито се намерил предател, 
който да го предаде. Тогава бюлюкбашията намерил една бабичка, която го подучи-
ла да излее сребърен куршум. Срещу щедро заплащане му дала сребърната моне-
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та, която войводата й бил дал като милостиня. Вярвало се, че неуловимият можел 
да бъде погубен само от куршум, отлят от неговото сребро. Гюлсюме разбрала за 
пъкления план и търсела Делю, за да го предупреди. Ала тревожните й, изпълнени 
с ужас и молба думи не стреснали свикналия на рискове и убеден в своята неуязви-
мост войвода.

Според преданието Делю бил седнал на любимата си висока скала, извисяваща 
се на десния бряг на реката, наричан и сега Делювия камък. Турчин пришълец го 
дебнел от една къща на другия бряг на реката и не се поколебал да стреля срещу ле-
гендарния войвода. Дръпнал спусъка, ала специално подбраната пушка не хванала. 
Провикнал се Делю към  нападателя да не бяга, та да го види що за юнак е. Турчи-
нът обаче запънал пушката още веднъж. Този път тя гръмнала и Делю паднал смър-
тно ранен. От отсрещния скат се раздал гръм и Гюлсюме се втурнала на помощ. 
Повдигнала главата му, а той я гледал с дълбоки и чисти очи, но празни, безнадежни 
и предсмъртни. Така Гюлсюме затворила за последен път очите на любимия си, а 
след смъртта му се родила и песента “Излел е Делю хайдутин“. 

Според една от народните версии трупът му бил изложен на показ, за назида-
ние, а по-късно агите отнесли тялото му и затова до ден днешен гробът на легендар-
ния Делю войвода остава неизвестен. 

Паметници на Делю войвода в Златоград
След смъртта на Делю паметта за него се пази от многобройните песни, посве-

тени на него, както и от преданията, които се разказвали от уста на уста. През 1939-
1940 г. е обявена подписка за събиране на средства от населението на града и око-
лията за построяване на паметник на Делю войвода. Парите са събрани и през 1942 
г. е построен красив паметник. На постамента в цял ръст стояла гордо изправена 
бронзовата фигура на Делю войвода. Днес, близо до мястото на несъществуващия 
вече стар паметник, се издига нов, по-красив и по-внушителен. След дълга работа 
и неуморен труд новият паметник е открит тържествено заедно с новия градски 
център - красив площад с нови сгради на общинската администрация и читалище 
“Просвета“ на 21-ви август 1981 г. в присъствието на официални лица от София и 
Смолян по случай 1300-та годишнина на Българската държава. Старият паметник 
дълги години украсява двора на вилата на МВР в с. Старцево. Сега тя гордо се въз-
правя в центъра на селото, в което и до днес са живи и битуват песните и легендите 
за Делю войвода. 

По случай 90-годишнината от освобождението на Златоград от османско вла-
дичество, на 27-ми септември 2002 г. тържествено, с празничен водосвет и заря, 
бе открит паметникът “Лобното място на Делю войвода“. На този ден запалването 
на “вечния огън“ на лобното място на Делю, се превърна в един от традиционните 
ритуали по време на есенните Делюви празници. 

Почитта към Делю войвода днес
През последните 30 години се организират различни прояви, с които се от-

белязва почитта към местния герой. Благодарение на всеотдайния и безкористен 
труд на инициаторите и изпълнителите Александър Митушев и Борис Тумангелов, 
в края на септември 2001 г. и началото на октомври е организирана и Декада пос-
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ветена на Делю войвода в рамките на която, освен литературен конкурс и спортни 
игри за учениците, е проведен певчески конкурс “Делю войвода“, а на 6-ти октом-
ври и научна конференция под надслов “Делю войвода – в миналото, настоящето и 
бъдещето“. На 21-ви ноември 2005 г., във връзка с празниците за освобождението 
на града, по покана на читалище “Просвета“ беше представена книгата “Феноменът 
“Излел е Дельо хайдутин“ в контекста на традиционната златоградска, родопска и 
общобългарска фолклорна мелодика“ на Росица Тодорова, доктор по музикознание 
и музикално изкуство, главен асистент в СУ “Св. Климент Охридски“. В книгата 
обстойно се разглежда специфичния за Златоградския край стил на пеене, наричан 
от музиколозите “високо златоградско пеене“. То носи в себе си особен чар и, както 
установява авторката, първообразът на “Излел е Делю хайдутин“ е възникнал имен-
но от този мелодико-изпълнителски стил. 

През последните години в Златоград се утвърди традицията ежегодно в края 
на месец септември във връзка с честването на годишнината от Независимостта 
на България да се провеждат и Делювите празници. В рамките на тези празници 
се организират най-различни прояви. На 29-ти септември 2007 г. златоградските 
самодейци – артисти, певци, танцьори и гайдари, заедно с именитите български 
артисти златоградчаните Вели Чаушев и Михаил Илийков с огромен успех предста-
вят възстановката “Подвигът на Делю войвода“. Основните текстове от сценария са 
написани от Вели Чаушев, който за целта е използвал книгата на Величко Пачилов 
“Излел е Делю хайдутин“. 

Преди 2 години е направена възстановка на пазарен ден отпреди век и сега 
възстановката на старата чаршия се е превърнала в традиционна част от Делювите 
празници. Старинните къщи на стария град, запазени в уникален вид спомагат за 
пресъздаването на автентичната атмосфера. Целият град се стича, за да усети фе-
ерията на старата чаршия, чиято шарилка и пищност ни връща един век назад, за 
да си спомним на живо за онази “дълга, кратка приказка“, както определя града ни 
писателят златоградчанин Станислав Сивриев. 

Днес 152 години по-късно, духовният живот в Златоград е все така богат, за-
пазващ българските ценности. Но трябва да се запитаме какво ни е дал образът на 
Делю хайдутин и песента за него? Та нали именно тук се ражда легендарният Делю 
хайдутин, човек който се дава за пример, за образец на младото поколение. Той е 
човек, който може силно да обича, но и силно да мрази. Човек, чийто дух издържа 
на не едно изпитание, неведнъж доказва уникалността на българщината. Делю е 
онзи “неуловим куршум“, за който няма прегради, няма бариери. Поддържа духа, 
укрепва вярата и наказва насилниците. Обича правдата, справедливостта, свобода-
та. С тези си качества ни привлича и днес. Гробът му както на много други велики и 
заслужили българи остава незнаен. Покрусени са хората, от чиито сърца с времето 
се ражда песента за него. 

Днес имаме нужда от такива хора, у които все още гори огънят на онази непри-
миримост и свободолюбие, горели у Делю. Трябват ни будни личности, за да пазим 
спомена за него жив. Съвременните златоградчани имат нуждата да усещат тази 
изключителност на местната история, за да оцеляват в условията на криза, иконо-
мическа миграция и обща бездуховност. Поддържането на интереса към паметта 
на Делю е съзнателна политика в Златоград. Връщането в миналото винаги е въл-
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нуващо и интересно. То удовлетворява личностната любознателност и осмисля по 
нов начин днешния ден. За мен подобно изследване е повод за размисъл. Дали се е 
променило измерението на героичното? Героят в миналото, герой ли е и днес?

Личността, на местния герой, до която се докоснах в изследването, е мащабна. 
Тя е символ на българското и то в такова кътче от България, където съжителстват, 
наложени във времето, две религии, където в планината трудно физически се оце-
лява по ред обективни причини. Паметта за непоколебими, отстояващи на всяка 
цена българския си корен хора, вдъхновява и дава сили. Делю войвода е символ на 
човечност, заради грижата към по-слабите. Той е онова късче самочувствие за мес-
тните хора, съчетаващо се с изключително красивата природа, търпението и добро-
намереността на местните хора и усещането, че хората и мястото са достойна част 
от България. 

Първият паметник на Делю, преме-     Сегашният паметник на Делю 
стен в с. Старцево                                      се извисява в центъра на града 

                          

Възстановка „Старата чар-
шия“, част от Делювите 
празници 2008, 2009 г.
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Паметник на лобното място на Делю войвода
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