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Галина Стоянова, Наталия Николова
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – гр. Видин

Значение на Дунав за оформяне архитектурния облик на Видин след Освобождението
За нас, българите, с Дунав се свързва с един от най-зна
чимите периоди в родната ни история, който започва ведна
га след Освобождението от османското господство и поставя
началото на модерната българска архитектура. Крайдунав
ските градове стават първите преносители на европейската
архитектура, благодарение на бързо установилите се тър
говски и транспортни връзки с Германия, Австро-Унгария,
Сърбия, Румъния и Русия. За европейската архитектура
последните десетилетия на XIX век са етап на еклектично
смесване на стилови форми. Търсенето на нови пътища
довежда до смяна на различни моди. Възникват подража
телните стилови форми на необарока, неоренесанса, неоро
мантиката и неоготиката. Еклектичното направление бива
заменено в края на ХIХ век от сецесиона.
Изправена пред една основна промяна, архитектурата на
България е подложена на многобройни разнопосочни влия
ния. Към тях се прибавят и проблемите за архитектурната
традиция и национално своеобразие, усложнени от обстанов
ката, в която се осъществява преминаването на българска
та художествена култура от сферите на влияние на Изтока в
културния кръг на Европа. Влиянията на европейската ар
хитектура се изявяват в най-чист вид в общественото строи
телство след Освобождението. Общественият живот и адми
нистративното управление на градовете и страната изискват
нови видове сгради, несъществуващи до тогава в България.
В изграждащите се градове започва строителство на обекти
за нуждите на управлението, стопанския и културен живот.
Образците, които се пренасят на българска почва през тези
първи десетилетия, принадлежат към добрите постижения
на европейската архитектура. Увлечени от общия подем, об
хванал нацията, архитектите имат амбицията да изградят
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една качествена архитектура. Доказателство за това е фа
ктът, че по-голямата част от тези сгради продължават и до
днес да изпълняват своите функции, с малки преустройства
и се поддават лесно на промяна на функционалното им пред
назначение, когато това се налага.
Влиянието на европейската култура веднага след Ос
вобождението се чувства най-осезателно в крайдунавските
градове, които вече са били в контакт със страните от поре
чието на Дунав, благодарение на корабоплаването по река
та и развитието на оживени търговски връзки, още в средата
на XIX век. Видин е един от първите градове, който прена
ся европейския дух в архитектурата на българска почва. В
града пристигат първите инженери и архитекти, дипломи
рали се в реномирани европейски университети, които се
включват в неговото изграждане. Благоустрояват се улици,
строят се водопроводи, ново пристанище и дизелова центра
ла, появяват се фабрики и складове. Усилен подем бележат
стопанският и културният живот. Значителен принос за но
вия европейски облик на Видин имат: арх. Никола Нешов,
завършил Кралското висше техническо училище в Щутгарт
през 1894 г., арх. Майер Аладжемов – Кралското Баварско
висше училище в Мюнхен през 1909 г., арх. Тодор (Тома)
Върхота – чешки възпитаник, арх. Коста Николов, завър
шил Висшето техническо училище в Мюнхен през 1914 г.,
инженерите Димитър Захариев, завършил Политехниката
в Мюнхен през 1889 г., Тодор Кожухаров – Политехниката
във Виена през 1890 г., както и много други. Те оставят обра
зци на стилна архитектура не само в града, но и в страната.
Ще се спрем първо на обществените сгради от този пе
риод.
Сградата на театър „Вида“ е построена през 1892-1898
г. със средства, събирани от инициативен комитет. Това е
първата построена сграда в България по европейски обра
зец специално за театрални нужди. В нея се е помещавало и
читалище „Цвят“ с библиотеката. Провеждали са се откри
ти заседания на общинската управа, чествания, събрания,
вечеринки. Архитектурно тя повтаря облика на Виенската

опера. Има обширен салон с партер, ложи и галерии, оркес
трина, била е със стъклен покрив. Временни ремонти и пре
образувания са я отдалечили от първоначалния й вид, но е
една от най-достолепните сгради в града и до днес е храм на
Мелпомена. Паметник на културата.
Следва да отбележим сградата на Художествената гале
рия, разположена в самото начало на Дунавския парк. По
строена през 1892 г. за Военен клуб, с предполагаем арх. Тома
Върхота, през 1962 г. става една от първите Художествени га
лерии в страната. През 80-те години на ХХ век е извършен ре
монт и реконструкция – постига се трикратно увеличение на
изложбената площ. Възстановява се симетрията на сградата,
разчетена по архитектурата на източното крило, първообраз
на която се явяват бароковите виенски дворци „Белведере“ и
„Шьонбрун“. Паметник на културата от 1975 г.
Други обществени сгради от този период са: Катедрални
ят храм „Св. Вмчк Димитър“, който е един от първите стро
ежи в града, завършен е през 1900 г. и е изграден предимно
с дарения; Еврейската синагога, построена през 1894 г. с да
рения от еврейската общност в гр. Видин. Основен дарител е
Маркус Пинкас – баща на художника Жул Паскин; училище
„Антим I“, сградата е построена през 1891 г. с дарения от Ви
динския митрополит Антим I за класно девическо училище;
Винарското училище, Военният клуб на офицерите и сер
жантите от резерва и други.
Визията на града се променя с бързи темпове. Създават
се главните градски пространства. Най-осезателно е строи
телството на богати жилищни домове, които заменят пре
димно едноетажните ниски паянтови сгради с дву- и трие
тажни здания по европейски образец. Фасадите на сградите
се разнообразяват с украсителни елементи, използват се го
тови метални колони, капители, бюстове и фигури, внасяни
от Виена, Будапеща, мрамор от Италия, дървен материал
от Трансилвания, от Румъния метални решетки за магази
ните. Дървеният гредоред се заменя от „пруски свод“. Видин
се преобразява и става красив европейски град с характер
ни, ансамблово оформени улици.
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и силно изразената пластичност на ъгловата част с внуши
телно издигнатото кубе и шпило. Сградата е една от мал
кото толкова богато и цялостно решени стилни постройки
в страната ни и е паметник с голяма стойност. Строена е за
дом на видинския индустриалец Тома Лозанов, по проект
на архитект Нешов през 1898 г. Собственикът е притежавал
и друга, намираща се противоположно на площада. Впо
следствие Тома Лозанов подарява и двете сгради на фон
да „Епархийска благотворителност“, открит на 18 ноември
1914 г. от Видинския митрополит Неофит. Втората сграда
е дело на арх. Тома Върхота, един също така изящен обра
зец на старата видинска архитектура. Тя бива откупена на
публичен търг от същия този Тома Лозанов, който отново я
Площадът в града с дома на индустриалеца Тома Лозанов

Емблематична за центъра на града е сградата на ул.
„Цар Александър II“, на ъгъла с „Градинска“, един от не
повторимите образци на югоизточната европейска архитек
тура от края на ХIХ век. Привличат погледа всички архи
тектурни и скулптурни елементи и по двете фасади, както

Къщата с куклите
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дарява, но този път на Видинското търговско дружество за
Търговски дом. По времето на социализма е взривена, за да
се построи Партиен дом. Така си отива част от застройката
на центъра и площада, може би най-хубавата сграда тук.
По проект на арх. Тодор (Тома) Върхота е изградена и
прочутата „Къща с куклите“, намираща се на ул. „Широка“.
Тя е построена през 1890 г. за жилище на занаятчията Ангел
Юванов. Тя е образец на жилищната архитектура от края
на ХIХ век. Характерна е с изящната си външна архитек
тура. Забележително е, че на всичките фасади е приложе
на пластична украса. Много красиви са статуите на жени в
антично облекло, разположени на покрива – над главната
и задна фасади. Те са били доставени от Италия. Двете от
тях държат в ръцете си лира и книжен свитък, което показ
ва определеното отношение на строителя или собственика
към музиката и културата изобщо. Сградата е реставрира
на. Обявена е за паметник на културата. Някои от харак
терните за нея пластични елементи намират приложение и
в други съседни, и по-далечни къщи в града.
От същия период е и къщата, която се намира на ул.
„Екзарх Йосиф“ № 15. Видът на тази сграда е характерен
за крайдунавските градове. Няма точни данни за строежа,
но художникът-реставратор Стоян Златанов го отнася към
периода 1895-1900 г. Стилът º не е чист барок, но се отли
чава с много мека архитектурна линия, много пластика по
фасадата и специфичен облик. Стаите са били украсени със
стенописи, които за съжаление са заличени. Реставрирана
е през 1976 г. от специалисти към Националния институт за
паметници на културата, съвместно с видинските художни
ци Петър Бърчев и Цветан Тимотеев и е използвана за Клуб
на дейците на културата.
В този район се намира и къщата на Йоница Николов –
един от големите дарители във Видин, крупен търговец. Да
рява средства за построяването на църква в с. Капитановци,
предоставя временно собствения си дом за приют на сираци
от войните и построява нова сграда – старчески приют, с
всички необходими удобства. Внася във Видинска народна

банка огромен капитал за издръжка на приюта. Той е човек
духовен и с изискан вкус, къщата му, намираща се на ул.
„Найчо Цанов“ и досега е от най-стилните и красиви къщи
във Видин. Тя е в стил барок и е копирана от крилото на
австрийски дворец.
Жилището на търговеца Яко Б. Коен, построено в 1895 г.
до Синагогата. Таваните са украсени с гипсови корнизи и
розетки. Външната част е богато декорирана с пластични
форми, скулптури, орнаменти и детайли.
Други обекти, представителни за творчеството на архи
тектите, като стилова характеристика, най-близка до тази
на първообраза – европейския необарок са: Общинска баня,
хотел „Нептун“, хотел-ресторант „Дунав“, сградата на хотел
„Поща“.
През първата половина на XX век в архитектурата на
влиза стилът сецесион. В България е бил популярен по
вече като „модерн“. И досега тази епоха и тази архитекту
ра е твърде дискутирана, но безспорно е едно, че нейните
най-добри образци и до днес носят специфична атмосфера,
илюстрират едно интуитивно и свежо за времето си архите
ктурно мислене. Във Видин повечето жилища са построени
през този период. Те определят облика на централната част
на града и изграждат множество красиви и хармонични ан
самбли. До Катедралния храм на Видин е къщата на д-р М.
Минков, проектирана през 1926 г. от арх. Коста Николов.
Днес е общинска собственост – административна сграда на
Регионалния исторически музей. Състои се от два етажа и
сутерен. Нивата се разделят със стоманобетонови плочи –
това е първият стоманобетон в града.
Къщата на Хаджи Иван х. Вълчев, два пъти кмет на Ви
дин. Тя е част от комплекса стилни сгради, оформящи севе
розападната фасада на площад „Ташкюприя“. Те са ценни
преди всичко с живописния си силует, редувани от кулички
и шпилове и особено с архитектурния детайл и богатите ор
наменти с флорални и животински мотиви, така характер
ни за стила сецесион. Поразява единството на тези сгради,
завършеността на всички техни елементи и детайли. Особе
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но са ценни именно с редкостта на подобна архитектура у
нас, която говори за европейските контакти и самочувствие
на Видин, като част от тази култура за онова време.
Дом на д-р Кирил Митракиев (сега на д-р Евдокимов),
от 1908 г., арх. Никола Нешов, в същия стил с характер
ните особености: асиметричност на плановата и обемна
композиция, наличие на еркери, раздвижени покривни ли
нии. Всичко това моделира изразителен силует, подчертан
от дълбока стряха, която придава особена пластичност на
сградата. Флоралните мотиви покриват огънати равнини,
фасадни елементи и преминават в дървената декоративна
решетка на парапета и верандата. Обявена за паметник на
културата.
Две от най-характерните къщи на арх. Майер Аладже
мов са: на ул. „Княз Борис I“ № 15, известна като бившата
Албанската сладкарница. Намира се в близост до „Стамбол
капия” – главната порта на видинското „Кале“ и се възпри
ема като част от този уличен силует, тъй като в архитек
турата на къщата е повторена сегментната входна арка на
капията. Другата сграда е домът на Петракиеви, известна в
миналото видинска фамилия. Позната е още като „Старата
поща”. Никакви следа от каквато и да е декорация или ук
раса, оставена е само гладката пластична фасадна плоскост
и необичайната линия на силуета, толкова характерна за
сецесиона. За съжаление, тя се срути от едната страна пре
ди години и сега стои невъзстановена в центъра на Видин.
От сецесиона е повлияно и строителството на: църквата
„Св. Николай“, проектирана от арх. Коста Николов; кино
театър на Соломон Аладжем – това е бившото кино „Кале“;
читалище „Цвят“; Видинска банка; Общинска баня, постро
ена през 1928 г. със средства на Тома Лозанов, дарена на
видинското гражданство; Девическо епархийско училище
към Видинска митрополия; мавзолеят на Антим I; Видин
ска мъжка гимназия „Цар Симеон“; квартално основно учи
лище „Алеко Константинов“, построено 1922 г., арх. Майер
Аладжемов, по-късно преименувано „Найчо Цанов“, а днес
Държавен архив; Видински митрополитски дом, проекти
14

Стамбол капия

ран от арх. Коста Николов през 1923 г.
Това изследване ни връща години назад в Следосвобож
денския Видин. Разположението на брега на Дунав, този
важен воден път, има огромно значение за развитието на
новия европейски архитектурен облик на града, който го
определя и до днес. Тези сгради са история, наследство и
свидетелстват за стойности, вярвания, умения и традиции,
пренесени от миналото към настоящето, отправящи предиз
викателство за ангажимент, и отговорност към обществото
и всички нас, то да бъде съхранено за поколенията, за да се
преодолява процесът на дефицит на идентичността, която
се забелязва днес в глобалния свят.
15
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Дунав мост при Видин–Калафат
Предложенията за строеж на мост между България и
Румъния започват само няколко години след Освобожде
нието. Тогава Народното събрание приема решение да се
построят няколко железопътни линии в страната, а дипло
матите ни в Букурещ – да разузнаят каква е нагласата на
румънците. Трябвало е да проучат дали Румъния би приела
да се построят два моста над Дунав. Намеренията са еди
ният мост да е между Видин и Оряхово, а вторият – меж
ду Свищов и Русе. Румъния предлага мостът да е при Сви
щов. Историческите данни сочат, че първото предложение
за изграждане на мост между Видин и Калафат е внесено
в Народното събрание през 1909 г. На митинг във Видин е
приета резолюция за изграждане на мост Видин–Калафат1.
Дни по-късно седем народни представители от Видинско,
Кулско и Белоградчишко, в писмо до председателя на Ми
нистерския съвет Александър Малинов, посочват, че мостът
при Видин–Калафат ще бъде „най-късият път от Централ
на и Югоизточна Европа до Адриатическо и Бяло море“2.
Мотивите, Видин да иска мост, са групирани в три катего
рии – национални, икономически и стратегически и са из
ложени на почти три страници (оригиналният документ се
пази в семейството на видинския гражданин Бойко Недев).
През 90-те години на ХХ век, по време на ембаргото срещу
бивша Югославия, отново е на дневен ред въпросът за мост
1

ДА-Видин, ф. 17К – Видински градски общински съвет, оп. 1, а.е.
42 – протокол от заседание на съвета от 19 октомври 1909 г. с решение
за провеждане на общоградско събрание; ф. 19К-Цанов, Найчо, оп. 1,
а.е. 76 – писмо от Найчо Цанов до д-р Никола Петков – учител, с данни
за проведено общоградско събрание по повод за построяване на мост
между България и Румъния. 26 октомври 1909 г.
2
По въпроса за моста над р. Дунав – редакционна статия във в.
„Видински общински вестник“, бр. 31 от 1909 г.
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 еждуВидин и Калафат3. Тогава специалният координатор
м
на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа Бодо Хомбах
заявява, че от всички инфраструктурни проекти, най-важен
е Дунав мост-2. Еврокомисарят по разширяването Гюнтер
Ферхойген води разговори в София и Букурещ, за да сбли
жи позициите на двете страни. За Европейската комисия
проектът е важен, защото продължава европейския транс
портен коридор № 4 към Солун и Истанбул. През февруари
2000 г. делегации от българското и румънското правител
ства декларират необходимостта от изграждане на комби
ниран мост над река Дунав при Видин и Калафат, и подпис
ват протокол за изграждането му.
С безвъзмездното финансиране на KfW (Германска
та кредитна институция за възстановяване) през периода
2001-2003 г. са извършени предварителни геоложки и хи
дрогеоложки проучвания, както и оценка за въздействието
върху околната среда (ОВОС) от фирма ERM LAHMEYER
International (И Ар Ем Ламайер Интернешънъл), заедно с
българските фирми „ИРИН“ и „Геомарин“ и румънската
фирма „AGRARO CONSULT“ (Аграро Консулт). С безвъзмез
дното финансиране от AFD (френската агенция за развитие)
са извършени и предварителни икономически, финансови и
социални анализи, и актуализиране на индикативната цена
на проекта за втори мост в българския участък на река Дунав
за избрания вариант на местоположение при километър 796.
Издадена е виза за проектиране на моста № 1120 от 13 март
ДА-Видин, ф.415 – Градски общински народен съвет – Видин,
оп. 13, а.е. 110 – предложения от кмета на Община – Видин до минис
тър-председателя на Република България за проектиране и изграждане
на мост на р. Дунав в района на Видин–Калафат; протоколи от среща и
предварително споразумение между „Колсар Файнанс ИНК“ – ЮАР и
Община Видин, технико-икономически анализ на ферибоотната връзка
между Видин и Калафат и други. януари – юни 1992 г.; а.е. 242 – писма
между Община Видин в лицето на Младен Каменов, председател на Об
ществения комитет „Европейски икономически и културен мост Солун–
Видин–Калафат“, Обществения комитет за ускоряване на процесите по
подобряване на транспортните условия на пътя Солун – Видин, изграж
дането на моста при Видин–Калафат, със списък на обществения коми
тет в гр. Видин. януари – февруари 1993 г.

2003 г. С б езвъзмездното финансиране по програма ИСПА
(Инструмент за структурни политики за предприсъединява
не) на Европейския съюз (ЕС) от началото на 2003 г. британ
ско-испанският консорциум Scot Wilson Holding/Iberinsa/
Flint & Neil Partership (Скот Уилсън Холдинг/Иберинса/
Флинт & Нийл Партнършип) е назначен като Междунаро
ден консултант по инженеринг и управление (МКИУ) към
Министерството на транспорта, който подготвя:
– Идеен проект за моста в три варианта, заложен в тръж
ната документация за избор на комплексен изпълнител;
– Технически проект за прилежаща пътна и железопът
на инфраструктура от българска страна;
– Четири комплекта тръжни документи, съгласно усло
вията и процедурите на Европейската комисия (ЕК) за из
бор на изпълнители и консултанти.
През юни 2004 г. правителството на България подпис
ва договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за
изграждане на Дунав мост Видин-Калафат, а през август
същата година транспортното и финансово министерства и
KfW подписват договор за заем и безвъзмездна помощ. През
февруари 2005 г. между правителството на България и ЕИБ
е подписан меморандум за финансиране и строителство на
Дунав мост Видин–Калафат. През септември 2005 г. парла
ментът ратифицира финансовия договор с ЕИБ. През ок
томври 2005 г. ЕК одобрява късата листа за проектиране и
строителство. През януари 2007 г. Народното събрание на
Република България ратифицира споразумението между
България и Румъния за изграждане на нов мост. Чрез меж
дународни тръжни процедури на 30 януари 2007 г. испан
ската фирма FCC Construccion (Еф Си Си Конструксион)
е назначена за Изпълнител по условията на Федерацията
на инженерите-консултанти (ФИДИК) на проектирането и
строителството на основния мост, а Френско-британският
консорциум Ingerop/High-Point Rendel (Инжероп/Хай-пойнт
Рендел) е назначен за Инженер по условията на ФИДИК,
който да изпълнява контрол на проектирането и надзор над
строителството.
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Мостът при Видин–Калафат има ключово значение не
само за бъдещото развитие на Паневропейски транспортен
коридор, но и за цялата Югоизточна транспортна ос на Ев
ропа и на Трансевропейската транспортна мрежа с възмож
ностите, които се откриват за комбиниран транспорт и за
прехвърляне на отделни обеми трафик от шосе на желез
ница. С изграждането на новото съоръжение се постига съ
ществено отваряне на транспортната мрежа на България и
интегрирането º в европейските транспортни мрежи, заед
но с повишаване на качеството на транспортното обслужва
не. От началото на строителните работи до въвеждането на
моста в експлоатация в местната и регионална икономика
пряко се вливат около 60 милиона евро. Проектът от бъл
гарска страна обхваща: Лот 1: Проектиране и строителство
на комбиниран (пътен и железопътен) мост с четири пътни
ленти, една железопътна линия и велосипедна и пешеходна
алея. Лот 2: Строителство на прилежаща пътна и железопът
на инфраструктура, което обхваща: изграждане на нова път
ническа железопътна гара, нова товарна железопътна гара,
седем километра нова железопътна линия и строителство на
осем пътни възела. От румънска страна в проекта са включе
ни: Изграждане на 5-километрова нова железопътна линия,
пет километра първокласен автомобилен път и терминален
пункт за общ граничен контрол и таксуване на автомобил
ния транспорт. През периода на строителство МКИУ, чрез
постоянен съветник на място, оказва съдействие на Звено
то за изпълнение и управление на проекта. Общ бюджет на
обекта – 274 млн. евро; Договор за строителство на моста 1
млн. евро; Прилежаща инфраструктура 63 млн. евро; Стро
ителен надзор 9 млн. евро; Управление на проекта 5 млн.
евро; Бюджетът на проекта от българска страна е 226 мили
она евро, от които: 70 милиона евро – безвъзмездна помощ
от ИСПА на ЕС; 70 милиона евро – заем от Европейската ин
вестиционна банка; 5 милиона евро – безвъзмездна помощ от
Френската агенция за развитие AFD; 2,045 милиона евро –
безвъзмездна помощ от KfW; 18 милиона евро – заем от KfW;
60,1 милиона евро – финансиране от държавния бюджет на

Република България, Бюджетът на Проекта от румънска
страна е 48 милиона евро, включващ безвъзмездна помощ
от програма ИСПА на ЕС и финансиране от държавния бю
джет на Румъния. Съгласно приетия график за изпълнение
на Проекта, мостът трябва да бъде завършен за 38 месеца, а
прилежащата инфраструктура – за 25 месеца. Целият обект
трябва да бъде въведен в експлоатация през втората поло
вина на 2010 г. Разрешението за строеж е от 13 май 2007 г.,
на същата дата е направена и първата копка за изграждане
на моста от министър-председателя на Република България
Сергей Станишев4. През юли 2009 г. Министерският съвет в
оставка одобрява проект за изменение към Финансовия до
говор от 2000 г., подписан между България и Европейската
инвестиционна банка за изграждане на Дунав мост Видин–
Калафат. С документа срокът за усвояване на средствата по
заема се удължава до 2011 г., съобразно изменения график за
изпълнение на дейностите по обекта. След внесено на 19 но
ември 2010 г. искане от България и Румъния за нова крайна
дата за допустимостта на разходите по Проекта, Европейска
та комисия официално удължава периода за финансиране
на Дунав мост Видин–Калафат до края на 2012 г. Искането
е мотивирано със сложността на проекта от гледна точка на
неговия международен граничен характер, неговата схема за
финансиране, включваща много на брой участници и спе
цифични характеристики на договорите за проектиране и
строителство. През август 2011 г. Европейската комисия от
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ДА-Видин, ф. 1308 – Информационен център на „Дунав мост Ви
дин–Калафат“ – Видин, 1 опис, 60 а.е. с крайни дати на документите
2007–2015 г. Документите са постъпили в архива в резултат на съгла
сувателна кореспонденция между Държавна агенция „Архиви“, пред
ставлявана от председателя доц. Мартин Иванов и Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, представля
вано от главния секретар Иван Марков. Сключен е договор между на
чалника на Отдел „Държавен архив” – Видин и Соня Мачорска – екс
перт „Връзки с обществеността в Информационния център на проекта
Дунав мост Видин-Калафат” от 22 авг. 2013 г. Документалните матери
али са предадени от г-жа Мачорска организирани и в много добро фи
зическо състояние на хартиен и електронен носител. Подредени са по
класификационна схема, а вътре в нея – по хронология.

Посещение на архимандрит Поликарп (впосл. Белоградчишки
епископ Поликарп) в Информационния център на „Дунав мост
Видин–Калафат“, 2012 г.

Мостът – 2012 г.

обявява, че часове преди това румънското правителство е
одобрило меморандум за създаване на съвместно българо-ру
мънско дружество, което да управлява инфраструктурния
обект след пускането му в експлоатация. Уточнява се седали
щето на тази компания да бъде в България. Регистрирано е
Българо-румънско дружество „Дунав мост Видин–Калафат“
АД, със седалище в с. Антимово, община Видин и клон в Ка
лафат. Акционери са правителствата на двете съседни дър
жави. Българското дружество е учредено на събрание на ак
ционерите на 6 юни 2013 г. Дружеството ще има отговорност
и за събиране на таксите за преминаване на пътните пре
возни средства. Капиталът на дружеството е в размер на 300
000 лева, разпределен поравно между акционерите. Според
договореност между българското и румънско правителства,
такси ще се събират само от пътните превозни средства.
На 5 юни 2013 г. е подписан акт обр. 15 на Дунав мост Ви
дин–Калафат, с което фирмата-изпълнител FCC Construcsion
предава съоръжението на Инженера (строителния надзор)
на проекта френско-британският консорциум Ingerop/HighPoint Rendel/Salfo. Разрешението за влизане в експлоатация
на Дунав мост Видин–Калафат, издадено от Национален
строителен контрол, е от 13 юни 2013 г. На 14 юни 2013 г. Ду
нав мост Видин–Калафат е официално открит от председате
ля на Народното събрание – Михаил Миков, премиерите на
България – Пламен Орешарски и Румъния – Виктор Понта
и от еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хаан.
Водосвет е отслужен от Негово Светейшество българският
патриарх Неофит. Лентата е прерязана от един български и
един румънски строител, участвали в изграждането на моста
от самото начало. Тя бе държана от две 10-годишни деца, об
лечени в национални носии – Виолин Митев от Видин и Ма
рия Фабиана от Калафат.
На 10 май 2014 г. официално е открита редовната еже
дневна железопътна линия Видин–Крайова по Дунав мост
Видин–Калафат. Делегации от България и Румъния, воде
ни от заместник министъра на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията Петър Киров и държавния
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ново удължава финансирането
на Дунав мост Видин–Калафат.
През август 2012 г. е завършена
изцяло прилежащата инфра
структура към моста. На 22 ок
томври 2012 г. мостът е съединен,
след като и последният сегмент
от съоръжението е монтиран и
вече може да се преминава пеша
по него от българския до румън
ския бряг. На 24 октомври 2012 г. премиерите на България и
Румъния – Бойко Борисов и Виктор Понта, в присъствието
на Йоханес Хаан – европейски комисар за регионална поли
тика, се срещат по средата на трансграничното пътно съо
ръжение. На тази среща румънският министър-председател

секретар в Министерството на транспорта на Румъния
Юлиан Матаке са първите, които преминават по новопос
троеното железопътно трасе. На 14 декември 2014 г. старти
ра редовната ежедневна международна железопътна линия
София–Будапеща.
По Дунав мост Видин–Калафат минава транс европей
ски коридор №4 Дрезден–Прага–Братислава–Дьор–Буда
пеща–Арад–Крайова–Видин–София–Пловдив–Истанбул, с
разклонение София–Кулата–Солун – път, свързващ страни
те от Централна Европа с Егейско море, пристанище Солун
с възможности за комбиниран транспорт и прехвърляне на
определени обеми трафик от шосе на железница.

Соня Мачорска (в дясно) предава документалния фонд на
Информационния център на „Дунав мост Видин–Калафат“
в Държавен архив – Видин, 2013 г.

Въздушна снимка на Дунав мост Видин–Калафат и
прилежащата инфраструктура. 2013 г.
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Ангелина Емилова
Държавен архив – Монтана

Ролята на пристанището в град Лом
за икономическото израстване на града
от края на ХIХ до 40-те години на ХХ век
От дълбока древност пристанищата играят важна роля
в развитието на човечеството. Състоянието и развитието им
е процес, който не може да се разглежда откъснато от със
тоянието и развитието на селското стопанство и промишле
ността, от цялостното развитие на обществото. Пристани
щето е функция на социално-икономическата активност,
на износното и вносно ориентиране на неговия тил.1
Предмет на научното съобщение е разкриване ролята
на пристанището в гр. Лом за икономическото израстване
на града. Проследени са отделни моменти от неговото из
граждане, както и от израстването на малката паланка до
един добре оформен околийски град.

Цялостно изследване по темата не е правено, но за
Ломското пристанище и неговата роля за икономическото
издигане на града в своите трудове пишат: Димитър Мари
нов2, Димитър Попов3, Симеон Дамянов4. Отделни податки
има и в по-малки публикации на други автори.
При подготовката на съобщението са използвани както
трудовете на посочените по-горе изследователи на гр. Лом;
така и архивни документи, съхранявани в Държавен архив
– Монтана; статистическите данни от електронната библио
тека на Националния статистически институт; както и пуб
ликации в местния периодичен печат.
Появата на едно пристанище не става стихийно – нито по
време, нито по място. То е закономерен и обективен процес.5
За разлика от повечето български градове, чието ико
номическото въздигане през периода на Възраждането е
свързано с появата и развитието на занаятите, а след това
на търговията, то Лом е един от малкото български градове,
които дължат издигането си по онова време на търговията и
в последствие на основата на развитието му като търговски
град, в него се зараждат и занаятите.
Докато съобщенията по река Дунав стават с леки съдове
– обикновени лодки, дуби, гемии и пр., зависещи до голяма
степен от капризите на времето, Лом е почти изолиран от го
лемия свят и е една обикновена паланка, която няма особено
значение за икономиката на страната. С откриването на ре
довното параходно корабоплаване по Дунава, положението
коренно се променя. Началото е поставено през 1830 г., ко
гато, с английски капитали, е създадено австро-унгарско
„Императорско и кралско привилегировано дунавско пара
ходно дружество“. То пуска за пръв път в навигация по Ду
нава свои параходи. Три години по-късно, един от корабите
на дружеството „Арго“ преминава Железни врата и с това
2

Маринов, Димитър. История на града Лом и Ломска околия. 1908.
Попов, Димитър. Град Лом и околията му. Икономическо разви
тие с кратки географски и исторически бележки. Лом, 1927.
4
Дамянов, Симеон. Ломският край през Възраждането. С., 1967.
5
Донев, Коста. Съвременните пристанища. С., 1989, с. 41
3

Лом – пристанището. Пристигането на „Експреса“
1

Донев, Коста. Съвременните пристанища. С., 1989, с. 12
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започват параходните връзки на страните от Средния Ду
нав с тези от Долния Дунав. През 1837 г. за първи път край
Лом преминава параходът „Арпад“. Твърде живописно и
интересно Димитър Маринов описва първите впечатления
на населението от селищата от Ломско, разположени край
реката. Една година по-късно, през 1838, в Лом е основана
агенция на това дружество и е направено „скеле“, т.е. прис
танище с кей. Първият агент на дружеството в Лом е евре
инът Маир Сарафоглу.6 На първо време неговата задача се
състои в това да известява на преминаващите кораби чрез
размахването на бял флаг дали има пътници и пратки за
вземане или не, в зависимост от което параходите спирали
или направо продължавали пътя си. Колкото и незначител
но да е това събитие – откриване на агентурата на параход
ното дружество, то коренно променя съдбата на града и на
целия Ломски край, и съдейства за възникването на редица
нови явления в стопанския живот на почти цяла Североза
падна България.
Именно с откриването на параходната агенция започ
ва и бурният икономически просперитет на град Лом. Със
своето благоприятно географско положение, с подходящия
бряг, градът се налага над много от другите български гра
дове по р. Дунав. Оттук тръгват и най-преките и удобни пъ
тища за Пирот, Ниш и Враня, за Враца, Берковица, София,
Татар-Пазарджик и пр. Особено след 1860 г. , когато, в ре
зултат на усилената строителна дейност на Мидхат паша,
рязко се подобряват шосетата от Лом до София и се проко
пава през 1863 г. проходът„Свети Никола“ за Пирот и Ниш,
значението на Лом нараства още повече.
Поради доброто географско разположение, Лом става
обект на внимание на чуждестранни търговски фирми и
започна бързо да се издига. Наред с чужденците търговци,
към Лом се насочват и предприемчиви българи от по-далеч
ни краища на България. След 1850 г. в града започва да се
развива добър пазар на добитък, вълна, кожи и лой. Тези
6

Дамянов, Симеон. Ломският край през Възраждането. С., 1967, с.
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продукти се изнасят по Дунав за Пеща и Виена. На този
етап земеделски произведения не са изнасяни. Едва към
1870 г. започва изнасяне на царевица.
Първите, които започват да правят едра търговия в Лом
са по-имотните турци. Лом паланка става главен вносен
пункт на цяла Западна България. Артикулът, който най-мно
го се търси по това време е солта. Към 1860 г. в Лом има три
търговски фирми за сол, които я изпращат към Враца, Бер
ковица, София, Ниш, Пирот, Кюстендил, Пловдив и др. Лом
става и пристанище на градовете в Източна Сърбия чрез Бе
лоградчишкото шосе, което Мидхат паша построява. Един от
главните износни артикули в периода от 1850 г. до Освобож
дението е вълната.
Бързото развитие на Лом и околията му, където се тру
пат ежегодно преселници с различен произход, довежда и
до една диференцияция на труда. Обособяват се търговия
та, земеделието и занаятите. В периода 1874-1875 г. в Лом
има 20 дюкяна терзийски, 30 папунджийски. Най-важни от
дюкяните са бакалниците, които в разглеждания период са
15. През 1867 г. в Лом е учредена житна борса, което крас
норечиво говори за размаха на търговията с жито и други
зърнени храни, която се извършва тук. Учреден е и търгов
ски съд, който урежда възникнали спорове и искове сред
търговците.
Важен предмет на износ е и рибата, която се улавя в
крайдунавските села. От Солун и Татар-Пазарджик през
Лом е изнасян и ориз. На Ломското пристанище има скла
дове за гайтани и редица други произведения. Всичко това
говори, че за кратко време Лом става важен икономически
център.
Само за няколко години, след изграждането на „ске
лето“, товоропотокът надминава редица други дунавски
пристанища. През 1880 г. през Ломското пристанище са
внесени 5 471 974 оки сол; 325 049 оки спиртни напитки;
67 663 броя метални предмета и редица други стоки. Пра
ви впечатление, че на следващата година намалява коли
чеството на внесената сол на 3 362 742 оки; почти двойно се
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 величава вносът на спиртни напитки – 662 549; а броят на
у
внесени метални предмети нараства на 1 383 058 бр., или
приблизително 20 пъти.7
Особено много нараства ролята на Ломското приста
нище след 1878 г., и то най–вече, след откриването на жп
линията, която свърза Лом с новосъздадената столиица Со
фия. Проучвания за свързване чрез железопътна линия на
градовете Видин и Лом със София са правени още през 1895
– 1900 г. През 1905 г. се прави ново проучване за преми
наване на линията през Брусарци. На 17 септември 1912 г.
се обявява обща мобилизация във връзка със започването
на Балканската война и строителството на линията Мездра
– Видин е изоставено. В голяма степен е напреднало стро
ителството на участъка Мездра–Брусарци и отклонението
за Лом. Със строежа на този участък се заемат военните
власти и го довършват с помощта на инженерните войски.
Открит е за редовна експлоатация на 18 септември 1913 г.
Лом става връзката на българската столица с Европа.
През лятото на 1915 г. приключва строежът на Приста
нище Лом с изграждането на каменна защитна наклонена
стена.8
През 1922 г. започва първият етап от строителството на
новото пристанище Лом и завършва през 1923 г.9 От целия
български внос през 1926 г., който възлиза на 341 милиона
кг, 70 милиона кг или 1/5 преминава през ломската митни
ца, респективно през Ломското пристанище; от износа 399
милиона кг – 23 милиона кг. преминават през Лом, което е
1/17, като се има предвид, че в този момент на територията
на страната има 37 митници. Лом се явява и най-пряката
връзка на Дунав с Бяло море.

През 1946-1947 г. се монтират първите кранове и Лом се
нарежда сред най-престижните пристанища на България.
Димитър Попов в своето изследване „Град Лом и око
лията му. Икономическо развитие с кратки географски и
исторически бележки“, отпечатано през 1927 г., много ярко
отразява живота в град Лом през 20-30-те години на ХХ в.:
„Който не е имал случай да посети Лом и да престои поне
два дни тук, през което време на годината, само той не знае,
какъв действително бурен стопански живот кипи в тоя град.
Всеки ден тук е пазарен. Главната улица с нейните хубави
витрини и необикновеното вечерно движение по нея прави
впечатление на европейска... Лом се издига като първоклас
на, но вече стопанска крепост...“10

7

Статистика на Княжеството България: II Външна търговия на
Княжеството през 1880-1881. София, 1883.
8
Епизоди от развитието на нашите дунавски пристанища след
Освобождението.
http://morskivestnik.com/compass/news/2015/052015
/052015_32.html
9
Дойков, Васил. Българското дунавско корабоплаване. Поява, раз
витие, проблеми и перспективи. Велико Търново, 2002.

Попов, Димитър. Град Лом и околията му. Икономическо разви
тие с кратки географски и исторически бележки. Лом, 1927.
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Мариан Замфиров
Държавен архив – Монтана

Риболовът като поминък в Ломския край
през първата половина на ХХ в.
Целта на настоящето съобщение е да очертае основните
тенденции в развитието на риболова като един от допълни
телните поминъци на населението, по-точно на определени
селища, в Ломския край. Информацията и заключенията
в настоящата работа се базират основно на документални
свидетелства, съхранени във фондовете на Държавен архив
– Монтана. За по-пълна картина на изложението са привле
чени сведения от етнографски характер и научни трудове,
посветени на икономическото развитие на Лом и района
през ХIХ и първата половина на ХХ в.
Преди всичко е необходимо уточнението, че под Лом
ския край, в настоящата работа се разбира участък от р.
Дунав от с. Добри дол до с. Долни Цибър, който обхваща
района на селата Орсоя, Сливата, Долно Линево и Станево,
както и самия град Лом.
Река Дунав и околните блата в продължение на столе
тия са източник на препитание за населението от околните
области. По сведения от периода на Възраждането, Дуна
ва и блатата край него са богати с едра риба, най-вече сом,
моруна и шаран, от която рибарите хващат големи количе
ства. В преглед за икономическото състояние на български
те земи през 1846 г., риболовът е споменат като един от ва
жните поминъци на крайдунавското население1. Твърди се,
че тук, наред с Видин, Свищов, Силистра и Дунавската дел
та „най-важен и най-доходен е уловът на моруни“. Уловът се
извършва с дифън, загажня, сляп кош, сак, серкме, въдици,
а по-късно и с винтери. Интересно е да се отбележи и това,
че в блатата край Дунава, селяните от Добри дол, Слива
та, Орсоя и Цибър улавят ежегодно със стотици килограми
1
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 иявици, които изнасят предимно в Австрия за медицински
п
цели.2
След Освобождението (1878 г.), в младата българска дър
жава се приемат нормативни актове, които макар и твърде
общо регламентират риболова в Княжеството. В „Закона за
риболовството в Българското княжество“ от 1883 г. се пре
доставя право на свободен риболов за лични нужди на на
селението. За р. Дунав и Черно море риболовът е разрешен
целогодишно. Що се касае до риболова на едро е необходимо
издаването на едногодишен риболовен билет и заплащане
то на такса от два лева в полза на държавното съкровище.3
От горното е видно, че всеки желаещ може да упражнява
риболов за задоволяване на собствени нужди, без търговия.
Тъй като количеството риба, уловена по този начин не се от
чита от местните органи на управление, става трудно да се
оцени значението на риболова в поминъка на населението.
През първите десетилетия от съществуването на осво
бодената Българска държава, риболовът претърпява извес
тен упадък, ако се съди по сведенията на местните власти.
Например, разглеждайки данъците и таксите, които населе
нието в Лом плаща, можем да заключим за незначителния
принос на риболова в прихода на местната хазна и държавно
съкровище. През март 1878 г. все още се събира определен
данък от риболов в размер на 3502 гроша.4 През следващите
години, събирането на подобен данък отсъства, или поне ня
маме сведения за него. За сметка на това, Ломското градско
управление, отдава под аренда градското блато на предприе
мач, който да организира експлоатацията му за своя сметка.5
Подобен извод се налага и от иформацията, която се съ
държа в годишните изложения за състоянието на Ломското
2

Дамянов, Симеон. Ломския край през възраждането. С., 1967 г.

с. 79
3

ДА – Монтана, Ф. 496К, оп. 1, а.е. 1
ДА – Монтана, Ф. 76К, оп. 1, а.е. 1, л. 14 Протокол от заседание на
Ломско градско общинско управление № 37 от 19 май 1878 г.
5
Пак там, а.е. №№ Протоколи от заседания на Ломско градско
общинско управление № 1 от 4 ян. 1885 г. и № 50 от 29 май 1887 г.
4
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окръжие от края на ХIХ в., а именно, че риболовът е много
слабо развит и служи за поминък на твърде ограничен кръг
от населението. В Берковска и Фердинандска околия, ло
вената по реките Ботуня, Огоста, Цибрица и техните при
тоци риба, служи изключително за местна употреба, и не
е предмет на търговия. Практически населението по горе
посочените реки се занимава между другото с риболов през
определени сезони и в никакъв случай не можем да говорим
за някъкъв устойчив занаят или традиция. Единствено р.
Дунав дава възможност за риболов, който може да бъде при
числен към (условно) някаква промишленост.
Отново в „Изложение за състоянието на Ломското окръ
жие“ от края на XIX в. научаваме, че по това време в град
Лом само десетина души си изкарват прехраната изключи
телно с търговия на риба, и то като се има предвид, че насе
лението на града по това време наброява около 9000 души.
Самите търговци по същество са комисионери, които отку
пуват от правителството правото за риболов в окръга, а в по
следствие събират по 20% от стойноста на рибата в натура
или в пари, от всеки, който лови риба за продан. Впослед
ствие (1895 г.) Българското правителство продава правото
за търговия с риба на един единствен предприемач за срок
от три години за сумата от 13 000 лв. Продаването на улова
става в града, окръга и известно количество прясна и соле
на риба се реализира на пазара в София.6
Следващият период в развитието на риболова в Ломския
край е свързан с цялостното развитие на кооперативното
движение и неговия подем след Първата световна война и
особено през 20-те години на ХХ в.
Първата Ломска околийска риболовна кооперация „Есе
тра“ е основана през 1920 г. В нея по това време членуват
14 души, всички рибари (българи и турци) от града и села
та Долни Цибър и Долно Линево. През следващите години
кооперативът се разраства и през 1926 г. наброява вече 46
членове, което е съществен ръст. През същата година копе
рацията продава прясна и осолена риба за близо 2
 166 478 лв.
6

ДА – Монтана, Ф. 506К, оп. 1, а.е. 7
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 абележителното в случая е, че основната част от улова е
З
реализиран в София и Пловдив, което подсказва за едно се
риозно развитие. Това безпорно се дължи, от една страна на
добрата организация и ръководство на кооператива, и от дру
га страна на близостта на най-важния пазар, т.е. софийския.
Именно последното обстоятелство, според Димитър Попов, е
предпоставка за още по-силно развитие на риболова.7 След
десетилетия кооперациите стават основен двигател на раз
витие на тази промишленост, която постепенно загубва лю
бителския и случаен характер, какъвто има до този момент.
Пример в това отношение е историята на рибарска коо
перация „Братство“8 в с. Долни Цибър, чиито документи са
запазени в ДА – Монтана. Тъй като структурата на коопера
цията по нищо не се различава от множеството съществува
щи по това време земеделски, производителни и пр. коопе
рации, няма да се спираме на нея.
На 30 май 1943 г. в с. Долни Цибър, Ломско десет души
основават рибарска кооперация „Братство“, като за предсе
дател е избран С. Гергов.9 Едно от първите решения, които
взема Управителния съвет е проучване на възможността за
откриване на кооперативен магазин в гр. Лом. На събрание
то, проведено на 11 септември 1943 г., въпросът за откриване
на магазин в Лом е решен. За продавач е назначен ломският
жител Георги Симов, който трябва да се грижи и представля
ва интересите на кооперацията в Лом, за което му е изда
дено и надлежно пълномощно. Заплатата на Георги Симов
възлиза на 5% от стойността на продадената риба.10 В пър
вите месеци, след основаването на кооператива, се наблюда
ва бързо нарастване на броя членове. Само на 20 септември
1943 г. за членове са одобрени 37 души.11 През следващите
7

Попов, Димиър. Град Лом и околията му. Лом, 1927 г. стр. 228
ДА – Монтана, Ф. 341
9
Кооперацията е съществувала като самостоятелна стопанска
единица до 31 март 1958 година, след което дейността й преминава
изцяло към новообразуваното предприятие ДСП „Рибен център“ Русе.
10
ДА – Монтана, Ф. 341, оп. 1, а.е. 18, л. 3
11
Пак там, л. 4
8
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години за членове на кооперацията са приемани и рибари
от други населени места. На 10 февруари 1944 г. за членове
са одобрени 5 души от с. Лабец12 (дн. Станево). От протокол,
от общото кооперативно събрание, проведено на 4 февруари
1945 г., научаваме имената на 46 кооператори, които прите
жават дялов капитал в размер на 10 200 лв. и отсъствието на
11 души с дялов капитал от 4000 лв.13 С други думи, през този
период кооперацията наброява 57 души. Размерът на дялове
те се определя от сумата и имуществото, с което съответните
членове постъпват в кооперацията. Когато риболовецът при
тежава собствена лодка получава цял дял.
Амбициите на кооператорите да раширят пазара на уло
ва си, намират израз в изпращането на свои представители
в София и Враца, с цел да проучат пазарите. Обръща се го
лямо внимание и за подобряване на качеството на продава
ната риба. Още през 1943 г. е закупена помпа за нуждите на
магазина в Лом. Отпускат се средства за транжорни маси и
за материали за изготвяне на риболовни уреди, основно раз
лични типове мрежи. За целта е закупено на едро „памуч
но тире“, което след това е продавано на кооператорите.14
Наред с прясната риба, основна дейност е продажбата на
осолена риба, поради по-голямата трайност и възможности
за транспорт на последната. Пласират се и определени ко
личества хайвер, предимно на софийския пазар.
Интерес представляват отчетите за дейноста на коопера
цията. В отчета за 1945 г. е отбелязана печалба в размер на
472 099 лв., която е образувана от следните пера: прясна риба
408 295 лв; хайвер 23 566 лв; солена риба 1974 лв.; общи дос
тавки 16 470 лв и разни 21 794 лв. В същия отчет загубите са
в размер на 224 807 лв, образувани основно от заплати и въз
награждения, пенсионни вноски, наеми, данъци и др. Чиста
та печалба по отчета се равнява на 247 292 лв., от тях 157 782
лв. са разпределени между кооператорите в зависимост от
уловената от тях риба.
12

Пак там, л. 8
Пак там
14
Пак там, л. 10
13
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Изложените по-горе цифри показват едно устойчиво
развитие на кооперацията през 40-те г. на ХIХ в. Косвено до
казателство за подобно твърдение са и отчетите на околий
ския ветеринарен лекар в Лом за количеството прегледана
риба по пазарите.15 Дневното количество риба по пазарите
на града за периода 1943-1944 г. варира средно от 40 до 90
кг за дните от месец януари (най-слабия месец) до 700 кг за
най-силния месец март. Подобни разлики са нормални и би
ологично обусловени от сезоните и миграцията на рибата.
От началото на 50-те години на ХХ в. при „новите ус
ловия“, риболовът отново претърпява трансформация, съо
бразно прилаганата планова икономика. Наред с риболов
ните кооперативи, в дунавския риболов, навлизат и ТКЗС,
на които се спускат планове по улов на риба. Статистиките
от онова време ни дават възможност да определим мястото
на Ломския край сред останалите дунавски региони. Спо
ред годишните сведения на Районна инспекция по рибар
ство – Лом, през 1953–1957 г. Ломският риболовен район се
нарежда на второ място след Оряховския, и пред Видински
район.16 Интересното е, че по плана за 1962 г. Ломският ра
йон се нарежда на второ място в страната (от общо 10 ра
йона) след Русе. В рамките на Ломския край, традиционно
първото място по улов се заема от с. Долни Цибър.17
В заключение може да се направи изводът, че риболо
вът преживява своето най-голямо развитие в края на 50-те
и началото на 60-те години на ХХ в. Именно през първата
половина на ХХ в., риболовът изживява своя занаятчиийски
характер и се превръща в промишленост, която има своето
значение за икономическото развитие на крайдунавските
селища.
15

ДА- Монтана, Ф. 13К, оп. 1, а.е. 144. От сведенията на околий
ския ветеринарен лекар, може да се извлече интересна информация за
видовия състав на улова, включително за видове риба, които в наши
дни не са предмет на риболов, записани са в „Червената книга” или са
изчезнали, сред които и дунавската пъстърва.
16
Пак там, Ф. 638, оп. 3, а.е. 5
17
ДА – Монтана, Ф. 638, оп. 1, а.е. 9
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Юлия Андреева
Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана

Краеведското проучване е направено по повод 160-го
дишнината на първото женско дружество в България, ос
новано в град Лом и проследява създадените по-късно под
негово влияние женски дружества в област Монтана. Съста
вено е на базата на документи, съхранявани в Държавен ар
хив – Монтана и публикации в местния периодичен печат.
Обхваща периода до 1944 г.
В средата на ХIХ в. в красивия дунавски град Лом кипи
забележителен културен живот. В града по това време вече
се е установил врачанският учител и родолюбец Кръстьо
Пишурка и е създал първото взаимно училище. Основано е
читалището, изнесена е първата театрална постановка.
В началото на 1857 г. се създава първото в България
женско дружество. Няколкото жени основателки му дали
име „Добродетелно женско дружество“. За председател из
брали Еленка Тодорова, майка на един от най-видните бъл
гарски библиографи, проф. Тодор Боров.
Дружеството си поставя една важна цел: да съдейства
за разпространение на женското образование – да полага
грижи за снабдяването на училището с необходимите пома
гала, да подпомага бедните ученички, да съдейства за раз
пространението и опазването на чистия български език.
В средата на 60-те години на ХIХ в. вестите за ломско
то дружество преминават границите на Турската империя
и стигнат до Русия. В книгата на М. Дринов „Исторически
преглед на българската църква“ четем, че през 1862 г. ру
ската княгиня Елисавета Александровна подарява книги на
дружеството.
Дейността на ломските жени направила силно впечат
ление на напредничавото българско общество. Неизвестен

дописник на в. „Македония“ от 2 февруари 1869 г. с възхи
щение пише за „красното дело“ на жените в Лом.
Примерът на ломчанки бил последван от жените в мно
го градове от страната, където се създали женски дружества
–Търговище, Ст. Загора, Ловеч, Плевен, Габрово, Елена, Ка
занлък, Калофер, Пазарджик и др.
Така преди 160 години „Добродетелно женско друже
ство“ в град Лом поставя началото на женското движение в
България. До Освобождението в цялата страна се създават
около 60 дружества.
Женски дружества се създават и в някои селища в об
ласт Монтана.
През 1876 г. в гр. Берковица по инициатива на учител
ките Мария и Анка Христови се основава женско благотво
рително дружество „Майчина грижа“. Първоначално поста
вената цел била благотворителност. По-късно дейността е
разширена в обществено-полезна. Ученичките от девиче
ското училище станали членове, основателки на дружество
то. За председател е избрана учителката Мария Христова.
Членският внос бил по 10 пари месечно. С приходите изра
ботвали предмети и с тях устройвали лотарии. С получените
средства закупували учебни помагала и подпомагали бедни
ученици. Дружеството получавало дарения от богати търго
вци от града. Свободните средства предавали на бакалския
еснаф за съхранение и получавали лихви. Постепенно дру
жеството увеличавало членския си състав. Членове станали
и гражданки домакини, които разширили дейността му. По
време на Освобождението председателка на дружеството е
учителката Иванка Наумова. След нея на поста председа
тел застава Найдица Хаджи Петрова Лазарова. След нейна
та смърт дейността на дружеството замира до 1906 г., когато
будни берковчанки го възобновяват и започват нова полез
на обществена и творческа дейност.
В Заявление от настоятелството на дружество „Майчи
на грижа“ (във връзка с молба за утвърждаване), което се
съхранява в ДА – град Монтана четем следното: „Г-н Мини
стре, Дружеството ни е основано още преди О
 свобождението

38

39

Ролята на женските дружества в
област Монтана и тяхната просветна
и благотворителна дейност

на България през 1872 г. учредителният протокол от тогава
липсва.“
В град Монтана женско дружество се създава доста
по-късно. На 9 март 1927 година в тогавашния град Ферди
нанд е основано женско просветно благотворително друже
ство „Грижа“ с 55 членове. Първият председател е Иванка
Наумова. Дружеството има печат с елипсовидна форма и
надпис: „Фердинандско женско просветно благотворително
дружество“. За свой празник избира Благовещение. Приема
Устав, които поставя като основна цел издигане на жената
в културно-просветно отношение чрез самообразование и
„подобрение положението и във всяко отношение“.
Дружеството се управлява от 7-членно настоятелство.
От годишните отчети, които се съхраняват в Държавен
архив гр. Монтана е видно, че периодът 1931–1935 г. е един
от най-ползотворните за благотворително дружество „Гри
жа“, защото се развива активна обществена и благотвори
телна дейност.
В писмо до кмета на града от 1931 г. то поставя въпроса
за острата нужда от Специално девическо училище, което
да подготвя за живота дъщерите на болшинството граж
дани. През 1932 г. съдейства за отварянето на Държавно
практическо земеделско училище. При създаденото учили
ще открива курс по готварство. В Заявление до Министъра
на търговията, промишлеността и труда от 23 януари 1933
г. дружеството отправя молба да се разреши откриване на
тримесечен женски професионален шивашки курс.
През 1933 г. открива безплатна ученическа трапезария
за крайно бедни деца от града. Средствата за издръжката
на трапезарията се набират чрез организиране на лотарии
и други изяви и дарения. Изпращат писма с молба за отпус
кане на финансови средства до Видинската и Врачанската
митрополия, Министерството на просвещението и Занаят
чийското сдружение.
През 1934 г. откриват курс по немски език и приходите
от него се използват за подпомагане на трапезарията.
При дружеството функционира комитет, които се грижи

за майките, родилките и новородените. Работи съвместно
със Съюза за закрила на детето, Комисията за обществено
подпомагане и общината.
Като слабост в своята дейност посочва липсата на усло
вия да развива просветна дейност.
По инициатива на Ломското женско благотворително
дружество в град Вълчедръм на 15 март 1939 г. се основава
Женско просветно благотворително дружество „Подкрепа“.
Една година по-рано, на 25 декeмври 1938 г., се учредява
Женско просветно благотворително дружество „Щедрост“ в
с. Лехчево. Учредителните протоколи се съхраняват в ДА –
Монтана.
Вестник „Наше слово“, гр. Фердинанад, бр. 508 и 522 от
1935 г. публикува сведения за учредяването и дейността на
женското благотворително дружество „Пробуда“ в с. Люта,
дн. Владимирово.
След 1944 г. женските дружества възприемат платфор
мата на ОФ и са негова структура.
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Венелин Сабадошев

От плаващите воденици до валцовите мелници
Величествената река Дунав е втората по дължина река
на континента Европа. Един основен белег, който я отлича
ва от всички останали големи реки на нашия континент е
това, че тече в посока от запад на изток, минава през много
държави и се влива в Черно море. Този голям воден път дава
уникална възможност за по-лесен начин на общуване на хо
рата, заселили се и живеещи по нейните брегове. Оказва се,
че река Дунав е важна транспортна артерия, по която са
се развивали търговските връзки между хората от Западна
Европа и Балканския полуостров. Реката се използвала за
такива цели още от древността, а през трети век от нова
та ера тя е северна граница на Римската империя. Именно
римляните започнали да прилагат най-древния двигател –
водното колело. Най-напред водното колело се появило във
водите на река Тибър. След това тази нова технология се
разпространила из пределите на цялата Римска империя.
При водното колело имаме преобразуване на енергията на
водния поток във въртеливо движение. Най-голямо прило
жение водното колело намира при смилането на зърно.
Хората от горното и средното течение на река Дунав
са взели този многовековен опит, използван в Римската
империя, усъвършенствали са го и са го прилагали масо
во, особено в края на осемнадесети и деветнадесети век.
Появили се Дунавските плаващи воденици. Градчетата от
Австро-унгарската империя, разположени по течението на
река Дунав, станали типични воденичарски центрове, кои
то обработвали зърното, добито в голямата унгарска равни
на Алфьолд. След време броят на тези плаващи воденици
станал толкова голям, че за всички нямало работа.
Към края на XIX и началото на XX век от Унгария за
България тръгнали с плаващи воденици унгарски икономи
чески емигранти, без да бъдат организирани и в различно
време. България в този период е изостанала аграрна страна,

но с трудолюбиво население, което започнало да обработва
старите бейски имения и пустеещите в турско време плодо
родни земи. Подемът в развитието на селското стопанство
бил очевиден. Условията, на които попаднали унгарските
воденичари, които пристигнали по тези места, били благо
приятни и те се захванали да упражняват своя занаят. След
време напускат плаващите воденици и построяват валцо
ви мелници. Така те станали първите мелничари и меха
ници, основоположници на съвременното мелничарство в
Северозападна България. В една от тези групи, заселили се
в България били и основателите на рода Сабадош – Йохан и
Мария, моите прадядо и прабаба.
Основателите на рода Сабадош – Йохан и Мария са ро
дени в градчето Апостаг, Унгария. То се намира на 76 км
южно от унгарската столица Будапеща по течението на
река Дунав. Йохан и Мария идват в България с плаваща
воденица с цел препитаване. Заедно с тях във воденицата
пътуват и две от децата им, които са родени в Унгария. Това
са Дежо, който след години завършва Роберт колеж в Ис
танбул, но почива твърде млад след боледуване и вторият
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Град Апостаг, Унгария

син Янош (Иван) – носител на подчертана интелигентност,
който по-късно е избран в комитета по построяване на чи
талището в Козлодуй и допринася много за реализацията на
този проект. Другите четири деца на Йохан и Мария са роде
ни в България, в град Оряхово. Това са Имре (Илия), човек
с определен вкус, естет и хуманист, който става собственик
на валцова мелница в с. Селановци, Оряховско. Четвъртият
син се казва Виктор. Той построява валцова мелница в Ко
злодуй, която е най-модерна в технологическо отношение
в района. По време на Втората световна война, той рекон
струира основния двигател (газожен) и мелницата не спи
ра производство. С това дело Виктор спасява от глад насе
лението на Козлодуй и околните села. Виктор е моят дядо.

Дежо Сабадош

Янош (Иван) Сабадош

Имре (Илия) Сабадош

Виктор Сабадош
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Следващият син се казва Миклош (Никола), който загива
през Първата световна война при защитата на град Добрич.
Шестият син се казва Арпад (Аспарух) и умира твърде млад
от болест, след като е създал семейство.
Защо семейство Сабадош избират България и град Оря
хово за тяхно ново място за работа и живот?
Йохан е наблюдавал как пътуват по Дунава препълне
ните шлепове със зърно, идващи от България и отиващи за
Будапеща и Виена, и това му подсказало, че по онези да
лечни земи може да се намери много работа за тяхната пла
ваща воденица. Две години преди тях, с парахода „Ориент“
е минал по същия маршрут, доведен от Стефан Стамболов,
българският държавен глава княз Фердинанд, който е техен
сънародник от Австро-Унгария и това окуражило младото
семейство.
Град Оряхово е бил много известен център на търговия
със зърнени храни, а в околните села е имало много трудо
любиви земеделци, които обработвали плодородната земя.
Българското правителство, ръководено от Стефан Стам
болов, приема Закон за насърчаване развитието на местна
та индустрия като ги подпомага с данъчни облекчения.
По пътя към България семейство Сабадош преодолява
много трудности, изпитания и премеждия, особено когато
преминават през пролома Железни врата. Те достигат до
спокойни води и закотвят плаващата воденица в река Ду
нав до град Оряхово през 1889–1890 г. Семейството започва
честна и почтена работа, като меле зърно с цел получаване
на брашно и обслужва местното население.
Какво представлява една плаваща воденица и как рабо
ти тя?
Плаващата воденица е съоръжение за смилане на зър
но, разположено върху два шлепа – малък и голям, израбо
тени от дърво, които са свързани помежду си здраво и ста
билно с греди. Получава се платформа (понтон). Между тези
два шлепа е монтирано задвижващото водно колело. Коле
лото обикновено е разделено на шестнадесет равни части,
на които са поставени дъски, за да поемат силата на водата
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Чертеж на макет на плаваща воденица с един воденичен камък, начертан от Илия В.
Сабадошев през 2003 г.

от течението на реката. Така се получава въртеливо движе
ние на колелото. Това задвижващо водно колело е закрепе
но върху хоризонтална ос. Единият край на тази хоризон
тална ос лагерува в опорен лагер, разположен върху малкия
шлеп (думбаз), а на другия край на оста (която завършва
на големия шлеп) има монтирана система от зъбни коле
ла, които контактуват с вертикална ос, която е закрепена
към подвижния воденичен камък. Така воденичният камък
получава въртеливо движение и може да работи. Работното
помещение на воденицата се намира върху големия шлеп.
В това работно помещение има и отделна стая на воденича
ря, в която той живее. Плаващите воденици, които са с един
воденичен камък достигат дължина 12 метра, а когато има
повече воденични камъни и пресевни машини, дължината
им е около 30 метра. Зърното на клиента пристига от бре
га до плаващата воденица с лодка. От лодката до борда на
воденицата товарът (зърното) се транспортира посредством
макара с въже. Връщането на готовата продукция (браш
но) става по обратен ред, като лодката доставя брашното на
брега. Клиентът не присъства на самото смилане на зърно
то. Много голямо значение има точното определяне място
то за работа на плаващата воденица, защото воденичният
камък трябва да достигне нужните обороти. Как ставало
това? Воденичарят хвърля във водите на реката кофа във
формата на цилиндър с определен диаметър, която е завър
зана с въже с определена дължина. На другия край на въ
жето има поставено най-обикновено домакинско кантарче
с пружина. Водите на реката понасят по течението кофата,
а кантарчето отчита и показва силата на течението на ре
ката. Когато кантарчето достигне необходимите показания,
задвижващото водно колело може да подържа определените
обороти и воденицата е готова за работа.
Няколко години след като семейство Сабадош пристига
със своята плаваща воденица в град Оряхово, други унгар
ски семейства идват също с плаваща воденица, заселват
се и започват работа във водите на река Дунав край село
Остров.
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Янош Насфади и Мартин Борбелов, които са от град
Дунафелдвар, тръгват през 1900 г. заедно със своите семей
ства с плаваща воденица по течението на река Дунав, за да
търсят по-добри условия за работа и живот. Те насочват во
деницата към румънски води и я закотвят в района на град
Калафат. След няколко години съвместна работа, купуват
още една плаваща воденица, двете семейства се разделят и
започват самостоятелна работа, но вече в български води.
През 1918 г. плаващата воденица на семейство Насфади
достига до село Козлодуй.
Годините от началото на ХХ век са характерни с това, че
заселилото се в Оряхово унгарско семейство Сабадош про
дължава да смила зърно на местното население, а Йохан
Сабадош започва да се занимава и с търговия на брашно,
като открива в Оряхово складове за съхранението му. В този
период в град Оряхово е имало три параходни представи
телства и Йохан е използвал техните услуги, за да превозва
брашното по река Дунав.
През 1914 г. плаващата воденица на семейство Сабадош
е продадена на други унгарци, установили се в село Остров,
а Йохан и Мария закупуват в Оряхово къща, и двор в Чар
шийска махала. Следващата година, вече с подобрено мате
риално състояние, семейството открива магазин в Оряхово
и построява валцова мелница в село Селановци, което се
намира близо до Оряхово.
Тримата братя Имре (Илия), Виктор и Миклош (Никола),
макар и етнически унгарци, участват в Първата световна
война (1916 г.) и защитават българските земи от агресорите.
Никола Сабадош загива във войната, а Виктор се завръща
като герой и е награден с Военен орден „За храброст“.
Вторият брат от фамилия Сабадош – Янош (Иван), кой
то е служил в Австро-унгарската армия вече е довел съпруга
от Унгария, която се казва Ержина и младото семейство се
заселва в село Козлодуй през 1917 г., където Янош (Иван)
започва работа като мелничар.
1918 година се оказва фатална за семейство Саба
дош. При поредното отиване за доставка на въглища за

 елницата до Черна вода, Румъния, при пожар на парахода
м
Йохан се удавя. След смъртта на основателя на рода, мел
ницата в Селановци поема третият син Илия, който създава
семейство с унгарката Маргит от село Остров. Имат четири
деца – Маришка, Елена, Ани, Васил.
В края на 1919 г. Виктор Сабадош купува имот в село
Липница, Оряховско и след десет дни го продава на много
изгодна цена. Така през 1920 г. той отива в Козлодуй и за
почва работа, заедно с брат си Иван, като мелничар. Малко
по-късно Виктор закупува в Козлодуй, от грък на име Янис,
дворно място от 9,5 декара с малка мелница.
През 1923 г. Виктор започва строителството на нова мел
ница като мелничните машини и оборудване са закупени от
фабрика „Мюлхаупт и сие“ – град Русе със заем от самата
фабрика. Същата година Виктор се жени за унгарката Тереза
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Орденът, с който е награден младши подофицер Виктор
Сабадош

Мелницата на Имре (Илия) Сабадош в с. Селановци

Сватбата на Тереза и Виктор Сабадош – 11.02.1923 г.

Насфади, която произхожда от воденичарско семейство на
дошлите с плаваща воденица и заселили се в Козлодуй унга
рци. Имат четири деца – Илия, Ирина, Лидия и Мария.
Трябва да отбележим предпочитанието на унгарските
мелничари от българското Подунавие да създават семейства
със свои сънародници. Това е естествен процес на обвързва
не в живота със сродни по съдба и език. Освен Имре Саба
дош, който се свързва с Маргит Чорба в Оряхово и Виктор
Сабадош – с Тереза Насфади, в Козлодуй, създават семей
ства и Янош и Ержина Сабадош, Милан Борбелов и Илона
Насфади в Добри дол, Гюла Насфади и Екатерина Аман в
Козлодуй, както и още много други унгарци, заселили се в
България. Така почти всички унгарски мелничари влизат в
някаква родствена връзка и заедно празнуват, радват се или
пък скърбят.
Друг факт, който трябва да отбележим за дошлите от
Унгария мелничари и техните деца е това, че те са общува
ли помежду си на родния език. Сега далечните им потомци
използват българския език, който за тях е роден, а браковете
са смесени.

С идването си в Бълга
рия, унгарските мелничари
донасят една нова култура
от своите родни места, която
е характерна за западноев
ропейците. Начинът на об
личане, кулинарната кухня,
самите обноски се различа
ват коренно от тези на мест
ното българско население. А
то възприема от тях хубави
те неща, копира и започва
да прилага.
През 1924 г. Виктор Са
бадош построява къща до
мелницата, а през 1925 г. е
завършена сградата и пус
Братята Имре (Илия) и Вик- ната в действие новата мел
тор Сабадош с унгарските си ница. По-възрастният брат
съпруги Маргит и Тереза
Янош (Иван) започва да
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Плаващата воденица на Янош (Иван) Сабадош

Мелницата на Виктор Сабадош в Козлодуй

 аботи с плаваща воденица, закотвена във водите на мал
р
кия ръкав на река Дунав край Козлодуй, която потъва през
1934 г. след удар от ледоход.
През 1940 г. Виктор Сабадош наема мелница в село
Букьовци (Мизия). Управител на наетата мелница става
брат му Иван Сабадош. Така в земите на Оряховския край
мелничарите от фамилия Сабадош създават верига от вал
цови мелници, които работят за прехраната на местното на
селение, а из цяла Северозападна България може да откри
ем присъствието и работата на родови унгарски плаващи
воденици, и валцови мелници. Освен в Оряхово, плаващи
фамилни воденици е имало в с. Остров, с. Козлодуй и с. До
лни Цибър. Родови валцови мелници на унгарците са рабо
тели в Селановци, Козлодуй и Букьовци – Врачанско; Мо
креш, Медковец, Расово – Монтанско; Добри дол, Антимово,
Иново – Видинско.
При смилане с воденичен камък на плаваща воденица,
материалът еднократно минава през камъка и зърното се
смила. При валцовите мелници вече имаме нова техника
и технология на работа. Материалът (зърно) многократно

и последователно се смила и пресява. Основната мелнич
на машина, с която се извършва смилането, се казва „мел
ничен валц“. Могат да бъдат различен брой. За пресяване
най-често се използва машина, която се казва „планзихтер“.
Сградата на самата мелница, в която са монтирани съоръ
женията и машините, трябва да бъде най-малко на два ета
жа. По този начин се използва така наречения „самотек“ и
материалът сам се транспортира от горните етажи надолу.
За да се изкачи той наново нагоре, се използват съоръже
ния, наречени „елеватори“.
Сградата на мелницата на Виктор Сабадош в Козлодуй е
на три етажа, с мазе и таван. До основната сграда има поме
щение, в което се намира основният двигател – газгенератор
(газожен мотор), който задвижва всички трансмисии, а те от
своя страна движат машините и съоръженията на мелница
та. В козлодуйската мелница двигателят е газгенератор сис
тема „Ютен Шлюхер“ – 80 конски сили, произведен в Герма
ния. За гориво най-напред са се използвали въглища, а след
като Виктор Сабадош прави реконструкция – горивото вече е
дърва, които се намират в голямо к
 оличество в района. Бри
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гада от работници постоянно е секла, за да може да се подър
жа огънят в пещта и двигателят да работи нормално.
В мелницата е имало монтирано динамо, което произ
веждало електрически ток за осветлението на мелницата и
къщата, която се намира в съседство с нея. Когато мелни
цата работела, електрическият ток е осветявал тези сгради.
Може би в Козлодуй първата електрическа крушка е светна
ла в мелницата на Виктор Сабадош.
Характерно за унгарските мелничари е използването
на няколко грисмашини в технологичната диаграма. С това
се цели да се постигне по-високо качество на брашната. За
да няма компромис с качеството, Виктор Сабадош довежда
двама унгарци (майстори мелничари), които са овладели до
съвършенство занаята, а мелницата се прочува с най-добро
то брашно в околията.

Персоналът на мелница „Виктор Сабадош“ от 1945 г. (отляво надясно) Ференц Ноги – мелничар, Илия Сабадошев – син
на собственика, Кръстьо Гърлов – огняр, Цветан Тошев
– механик и кантарджия, Янош Ноги – мелничар, Марин
Гърлов – пастир на животните на Виктор Сабадош
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В двора зад мелничната сграда е имало свинеферма,
кравеферма. Отглеждали се овце, птици – патици, гъски.
Всеки член на персонала е получавал безплатен обяд.
Клиентите чакали с дни, за да им дойде редът за смила
не. Навсякъде из мелницата, както и на трите етажа, били
наредени чувалите със зърно на хората. За улеснение на
клиентите таксуването за смилане ставало чрез уем, а не
с пари. Освен за хората, смилало се е и зърно за фураж за
домашните животни. Нали и те трябва да се хранят.
В онези години мелницата е била особено притегателно
място за местното население от Козлодуй и околните села.
Всяко семейство е идвало на мелница, за да смели собст
веното зърно и получи брашно, с което ще омеси хляб за
прехраната си. Тогава всички хора са приготвяли своя хляб
вкъщи. Освен това на мелницата са се осъществявали со
циални контакти, общували са. При дългото чакане всеки
научавал последните новини. Възрастните хора обикнове
но разказвали спомени от изминалите войни, в които са
участвали или пък са споделяли други случки. Всички си

Тереза и Виктор Сабадош
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помагали при товарене и разтоварване на чувалите, което
ги сплотявало. Дори и много бедните хора, които са нямали
собствено зърно, са идвали на мелницата. Виктор Сабадош
им давал малко брашно, за да могат да преживеят, а те се
отблагодарявали за човещината му. Освен това персоналът
на мелницата е бил голям. Виктор е създавал работни мес
та. Имало е място както за специалисти, така и за общи ра
ботници.
На 23 декември 1947 г. възходът на мелничарите от рода
Сабадош спира, защото комунистическият режим в Бълга
рия национализира техните мелници, а самите собственици
са обявени неоснователно за народни врагове. През 1949 г.
под претекст, че може да бъде извършен саботаж от бившия
собственик семейството на Виктор Сабадош е прокудено
с помощта на въоръжени милиционери от собствените им
къща и двор, като ги оставят без никаква покъщнина. Бра
тът на Виктор, Иван Сабадош ги приютява в своята къща.
Съкрушен от тези събития през 1953 г. умира Виктор
Сабадош. Илия Сабадош умира в Оряхово през 1956 г., а
през 1964 г. в Козлодуй умира Янош Сабадош.
Децата на Виктор Сабадош доживяха да видят провала
на социализма и през 1992 г. станаха собственици на постро
ената от баща им мелница, съгласно законите на Републи
ка България. Управител на дружеството, което стопанисва
мелницата на Виктор, стана синът му Илия Викторов Са
бадошев, който е популярно лице от миналото на Козлодуй.
Той е активен участник в културни мероприятия на Козло
дуй и околностите. Известен е като основател, организатор
и дарител на футбола в Козлодуй през четиридесетте години
на ХХ век. От есента на 2000-та година козлодуйската мел
ница се стопанисва от Венелин Сабадошев – син на Илия
Викторов Сабадошев.
В момента козлодуйската мелница „Виктор Сабадош“
все още работи. Смила царевица и жито, макар и не с пълно
натоварване.
Моите предци са първите индустриалци в Оряховския
край.

До 1989 г. бяхме смятани за народни врагове. Беше труд
но да доказваме, че не сме врагове, а винаги сме помагали
на местното население да живее по-добре. Моите предци са
създавали поминък за хората от Оряховско. Те са били да
рители и благодетели. Заради всички тези прекрасни дела,
хилядите техни съвременници от този район на България
са ги уважавали и почитали.
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Мелница „Виктор Сабадош“ в гр. Козлодуй

Нели Александрова
Читалище „Надежда 1871“ – Оряхово

Оряхово – един град край Дунав
„Реките носят своите вълни, историята и
живота на народите.“
Жан Жак Елизе Реклю (1830–1905 г.)
(френски географ)
„Нашият Дунав…
Всякога, когато чуем това име, невидими
пръсти удрят по струните на всяко сърце.
Дунав е връстник на вековете. Колко събития определящи съдбата, кол
ко дела, и
трагични, и славни са се разигравали тук
и достойни за тях декорации са били ето
тези брегове и тази река…“
Йордан Йовков (1880–1937 г.)
(български писател)
Няма на света друга такава интернационална река, коя
то има по бреговете си стотици градове, села, четири столи
ци и части от територията на десет държави. Река – конти
нент, по бреговете на която се чуват толкова много езици.
Дунав е синята северна рамка на българската земя.
Много поколения българи пеят за тихия бял Дунав.
Преди много векове през Дунав минават славяните
със своите лодки – еднодръвки. През реката идват и Аспа
руховите българи и създават новата държава – Дунавска,
славяно-българска.
Дължината на българският дунавски бряг е 471 км. На
запад започва от устието на граничната ни със Сърбия река
Тимок и завършва на изток в периферията на град Силистра,
където започва и сухопътната граница с Румъния.
На 678-я километър, на една от най-високите точки
от дунавския бряг – 226 м е град Оряхово, разположен на

 ълмове. В документи и карти от Средновековието се среща
х
с имената Врхов, Орезов, Ореов, Раово, унгарското Орешик,
Рахово, Орехово, а днес Оряхово.
Оряхово е един от старите крайдунавски градове, раз
положен на високия български бряг на река Дунав между
градовете Лом и Никопол, и граничи с Румъния, което оп
ределя неговото геостратегическо положение и роля на зна
чим транспортен център в трансграничното и европейско
сътрудничество. Дунавският воден път е допринесъл мно
го за икономическото развитие на града, както в миналото,
така и днес.
Оряховският район представлява слабо наклонено към
юг плато, чието еднообразие се нарушава от малки и големи
долове, причинени от ерозионното действие на дъждовните
води. Това дава възможност за цялостно напояване на пла
тото, като се използват водите на река Дунав. Самият град
е разположен на четири речни тераси с наклон към Дунава,
поради което улиците са стръмни и с много завои. По за
падната граница на Оряховския район минава река Скът,
която с общо устие на река Огоста, се влива в Дунав.
Водите на река Дунав (особено в края на м. май) по
вишават нивото си и причиняват щети. Разликата между
най-ниските и най-високите води на Дунава е около 8 м.
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Климатът на Оряхово, както и на почти цяла Северна
България е типичен континентален – доста сух, с големи
зимни студове (образува ледоход по р. Дунав) и летен пек
(понижава нивото на реката и образува мъгли ).
Както през Античността, така и през Средновековието по
брега на река Дунав се простира верига от крепости, които
са защитавали северната граница на Българската държава.
Крепостта в местността Камъка край Оряхово е една от тях.
Останките от старата крепост са на около 600 м западно
от Оряхово (населението ги нарича Калето). Крепостта е по
строена през IX век като част от дунавската отбранителната
система на Първата българската държава. Имала е неправил
на форма и неголеми размери. Сравнително запазена е 9-мет
ровата ъглова стражева кула, която била 2-етажна. Строежът
е типично старобългарски и е много здрав – ломени камъни,
споени с бял хоросан и мрежа от дървени греди за изравнява
не на зидарията. От здравината на строежа идва и названието
„Камъка“. Изграждането и тук се свързва с бурните събития
през VIII и началото на IX век, когато целостта на Дунавска
България е често застрашавана от страна на Византия. Пър
вото укрепление следвало общия модел на изграждане на по
добни отбранителни съоръжения, които включват вал с ров и
каменна цитадела, издигната на най-високата част на терена.
Археологията позволява да се установи, че населението на се
лището се е занимавало със скотовъдство и занаяти, а близост
та на Дунав допринасяла за усъвършенстването на риболова
и плаването с търговска цел. Така средновековното селище,
чийто наследник се явява днешният град Оряхово, още тога
ва се оформя като едно от важните дунавски пристанища на
Първата българска държава.
В периода на Второто българско царство укреплението
Рахово е опожарявано и отново възстановявано. В по-късни
те хроники крепостта е спомената в една унгарска грамота от
1283 г., във връзка с нахлуването на крал Стефан V в Бълга
рия. В нея се казва, че изпратения бан Григорий завладял кре
постта именувана Врхов. В Маджарската хроника от съшата
година Оряховската крепост е била наричана Castrom Vrchow.

Стените на крепостта познават много битки, най-съдбо
носни от които се оказват тези при османските завоевания.
Градът крепост, според хрониките, е преживял много дра
матични епизоди: кръстоносната атака срещу османските
отряди; походът на Владислав Варненчик през 1443-1444 г.
(от хрониките на Жан де Ваврен, който описва действията
на бургундски и папски галери срещу турските войски) ру
ско-турските военни действия. От старата крепост е останал
т. нар. „Камък” или „Калето” – на 1,5 км от града. Там е и ста
рата чешма „Капитанец”. В турските хроники е отбелязано,
че влашкият бей – неверникът Коджа Михал (Михай Витяз),
през времето на султан Мехмед, минал по замръзналия Ду
нав със 100 000 войници, като разгромил 170 градове и кре
пости. Тогава (1598 г.), разрушил и Рахово. През 1679 г. Янош
Комароми пише за „пустия замък на височината” .
След тези събития градът Рахово се премества в доли
ната на изток от опожарената крепост, където се намира и
до днес. До тук води асфалтов път, а от центъра на града се
идва пеш за 30 мин.
В района има руини и от други антични крепости като „Ва
риана“ (римска пътна станция). „Вариана“ („Variana“), в старо
то римско селище край днешното село Лесковец е възникнала
още през I век, като пътна станция, прераснала в крепост. В
нея била настанена военна част от V македонски легион. В
крепостта има видими останки от строителство. Южно от нея
е минавал главният дунавски път. Край крепостта възникнало
селище, впоследстие разрушено от аварите.
Водите от близкия връх Капитанец са били използвани
за водоснабдяването на Вариана и доказателство за това са
откритите при разкопките водопроводни тръби. Водата е
уловена в старинна чешма, която може да се види и днес.
Южно от античната крепост Вариана минавал важен
римски път от Белград за Константинопол – Via Singiduno
usque ad Constantinopolim per ripam Danubii, който свърз
вал крепостите Вариана и Бурго Зоне.
В границите на лозовия масив са се намирали останки
от древната римска крепост Бургозоне, дала името на лоза
ро-винарския комплекс.
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Епохата на Българското възраждане бележи апогей в
икономическото и културното развитие на града, който под
държа посредством удобния воден път по река Дунав пряка
връзка за стопански и духовен обмен с редица европейски
градове.
Оряхово се формира като един от основните канали за
прехвърляне от Влашко в поробените български земи, южно
от Дунав, на хора, оръжие, революционна литература и ко
митетска поща.
През 1876 г. на пристанището в Оряхово е трябвало да
спре параходът „Радецки“, с който пътува Христо Ботев със
120 четници. Идеята да се слезе при Оряхово се отхвърля и
се решава след Бекет четниците да бъдат стоварени на от
крито място, малко над Козлодуй. Предполага се, че идеята
четата да слезе при Оряхово била отстоявана най-вече от
Димитър Икономов – един от авторите за пленяването на
парахода „Радецки“ и член на Щаба, който преди това е бил
учител в Оряхово и познавал много добре условията и раз
положението на граничните постове.
След Освобождението Оряхово става стопанско и кул
турно средище на цялото тогавашно Оряховско окръжие. В
Оряховското дунавско пристанище всеки ден пристигали
стотици тежкотоварни коли със зърнени храни и други про
изводства. Те се прехвърляли в чакащите гемии, шлепове
и параходи и по няколко от тях напускали пристанището
и се отправяли към Браила, откъдето стоките чрез морски
и океански кораби отпътували за Турция, Египет, Гърция,
Франция и други страни. Тази оживена търговия със зърне
ни храни издигнала Оряхово до световен житен пазар. На
пристанището по Дунава пристигали кораби от Австрия,
Унгария, Русия, Гърция и др., които стоварвали вносни сто
ки. По това време Оряхово е най-натоварената станция по
дунавския воден път между западния, северния и южния
търговски свят и Северозападна България, включително
и Софиийско. По осъществения износ от България за чуж
бина през годините 1898–1907 г. Оряховското пристанище
заема първо място от всички други дунавски пристанища,

а по направения внос през същия период, то се нарежда не
посредствено след пристанищата Русе, Видин и Свищов. По
време на Втората световна война при Оряхово е построен
единственият тогава понтонен мост.
В края на ХIХ и началото на ХХ век е открита митни
ца (през 1884 г.), построена е и ж.п. линия Оряхово–Червен
бряг през 1926 г. и др.
През 90-те години на ХХ век се изгражда ГКПП. Меж
ду Оряхово и отсрещното румънско пристанище Бекет
функционира ферибот, поддържащ постоянна линия. През
1995 - 1996 г. е построен модерен ро-ро терминал с контрол
но-пропускателен пункт. Капацитетът на феpибота Opяxо
во – Бекет е до 300 тиpа в денонощие и 20-30 дpyги товаpни
и леки коли в една посока. Oт бългаpcкa cтpана пpез Дyнав
пътyва феpиботна платфоpма на вcеки четен чаc, а на нече
тен тръгва от pyмънcкия гpад Бекет. Оряхово има географ
ско предимство да бъде разположено в зоната на два евро
коридора: Е4 и Е7.
„Пристанищен терминал Оряхово” притежава собствено
свидетелство за експлоатационна годност в предоставянето
на услуги по обработка на генерални и насипни товари, об
служване на пътници и корабно снабдяване. „Пристанище
Оряхово” е свързано само с националната пътна мрежа чрез
изход на автомобилен път до гр. Оряхово и няма връзка с
националната жп мрежа. Пристанищната територия, обект
на концесия, е с площ от 12 300 кв.м. Терминалът разполага
с две кейови места за обработка на товари и поща, и едно
кейово място за обслужване на пътници.
Общината значително съдейства за създаването на цялос
тен интегриран туристически продукт между Оряхово и Бекет
(Румъния), свързващ туристическите пазари на двете страни.
Реализирането на идеята за изграждането на мост над
Дунава при Оряхово – Бекет би имало огромно значение за
общината и за цялата област, които биха могли да интегрират
в нов еврорегион със стратегическо значение за трансгранич
ното сътрудничество и трансконтиненталния търговски об
мен. На това място на българския бряг още през античността
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е имало стар римски брод през голямата река, защото именно
при Оряхово коритото е най тясно /860 м/. Тези предимства
на територията на Оряховската община като стратегически
транспортен център за сухоземни и водни пътища били по
знати и използвани от хилядолетия, за което свидетелстват
следите от стария римски път, антични и средновековни
пристанища и други древни транспортни съоръжения.
Разположението на Община Оряхово на брега на река
Дунав благоприятства развитието на риболовния и ловния
туризъм, на гребните и плувните спортове, водомоторен
спорт и др. Съществуват условия за организиране на атрак
тивни прояви, свързани с реката, които представляват ин
терес за туристите и са традиционни за местното население.
Туристите могат да се запознаят с тайните на местната кух
ня, да дегустират местни вина, да се докоснат до самобитни
традиции, празници и занаяти.
Високият Дунавски бряг при Оряхово предлага прекрасна
панорамна гледка към реката, която е характерна и за селата
Лесковец, Остров, Горни Вадин и Долни Вадин. Благоприят
ните географски дадености, голямото културно-историческо
богатство, съчетани с очарованието и колорита на местния
бит и традиции, са великолепна предпоставка за развитие
на на разнообразни форми на туризъм: културно-познавате
лен – запознаване с културно-историческо наследство на Оря
ховсия регион. Тук спадат римските крепости „Вариана“ край
с. Лесковец, „Валериана“ край с. Долни Вадин, средновеков
ната крепост „Камъка“ край Оряхово, Аспаруховият вал край
с. Остров, храмът „Св. Георги“, историческият музей и етног
рафската сбирка в Оряхово. Особен притегателен център са
ежегодните Празници на духовите оркестри „Дико Илиев“.
На 5 км източно от града (по шосето за гр. Никопол) се
намира остров Есперанто. Един от най-големите български
острови в Дунав, запазил дивата флора и фауна на реката,
в съчетание с малко посетители, което го прави идеалното
място за ваканционно бягство на тишина.
Остров Есперанто (или Орех, Лесковец) е български ду
навски остров, разположен от 668,8 до 672,4 км по течението

на реката в Община Оряхово. Площта му е 1,3 km2, коeто му
отрежда 17-то място по големина сред българските дунавски
острови. Островът се намира източно от село Лесковец и се
верно от по-големия остров – Езика. Има удължена форма с
дължина 4 км и максимална ширина в средата до 0,5 км. От
българския бряг и остров Езика (Масата) го отделя канал с
минимална ширина от 60 м. Най-голямата му височина дос
тига 34 м, намира се в централната му част и представлява
около 8 м денивелация над нивото на река Дунав.
Остров Езика е изграден от речни наноси и е обрасъл
предимно с топола. При високи дунавски води ниските му
части частично се заливат. Той е получил името си през
вече далечната 1934 година, когато на него се провежда на
ционален конгрес на есперантистите.
Гледките, които се откриват към съседния остров Ези
ка, ниския румънски и по-високия български бряг са наис
тина впечатляващи. Ако ли пък сте любители на природа
та, ще останете очаровани от невероятното многообразие на
флората и фауната тук, особено що се отнася до птичето
царство. На острова се срещат десетки защитени или за
страшени от изчезване растения и животни.
Някои от ценните растителни видове са включени и в
Червената книга на България – водна роза, алоевиден стро
тиотес, жабешка водянка, плаваща лейка, сенников водолюб.
На Оряковският кей през лятото често акустират раз
лични круизни кораби – А-Rosa Silva, Ариана, Дунав Турс.
Пасажерите се посрещат с атрактивни танцови програми.
От тук минава и Международната регата ТИД; маршрута
на „Дунавски сал“; Веломаршрута на „Дунав Ултра“ .
Красивата природа е вдъхновила много художници. Тех
ните творби се показват в ежегодните международни плене
ри. През 1986 г. в Оряхово се поставя началото на тези плене
ри в областта на изобразителното изкуство, което да отразява
красотата на природата, историята на града и неговото на
стояще – „Оряхово и река Дунав“, „Художник – природа“ и др.
А когато посетите и разгледате Оряховския район и ко
гато си тръгнете от скромния, но чист и приветлив градец,
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можете да се гордеете с още нещо: познавате град, в който
по принцип идват малко посетители. А вие сте били един от
тях, и знаете, че си струва!
Един интересен факт от времето на Първата световна война
Българската Дунавска речна полиция получава и стък
мява за служба пленения румънски кораб „Тереза“, преиме
нуван на „Оряхово“. В продължение на три месеца по време
на Първата световна война смелият българин Яни Костов е
и командир на завзетия от него трофеен параход
„Общоевропейската война ме завари като „началник
на В. П. Депо – гр. Оряхово“.
На 1 септември 1916 г. е обявена войната срещу Румъ
ния, Яни Костов разказва: „11 часа вечерта минах р. Дунав
с лодка и плених румънския параход „Тереза“, когото преи
менувах „Оряхово“. Румънците бяха успели да вземат от ма
шината някои части, като ексцентриковите бугели, баланса
на въздушната помпа, водните помпи, буталата и др. Всич
ки тези части възстанових на мои средства в работилницата
си и на 20 ноември с.г. направих проба на машината, която
излезе благополучна.“
По всяка вероятност „Тереза“ е бил изоставен от ру
мънците с надеждата, че нашите войски няма да могат
да го вкарат в строя и да го използват срещу тях. Става
тъкмо о
 братното. Само два дни след възстановяването на
машината, Яни Костов получава заповед от полковник Си
ромахов със завзетия параход да извърши демонстративен
десант. Как се развиват събитията по-нататък?
„През деня заех о-в Попадия, а в 2 часа през нощта успях
да взема (в смисъл да пленя ) находящия се при румънския
о-в Прундугол танк (нефтоналивен кораб, танкер) „Кредипе
тро-1“, който се охраняваше от румънски войници. Танкът бе
пълен със 120 вагона румънски петрол. Сутринта към 8 часа
взех на влекало пълния с петрол танк и го докарах в Оря
ховското пристанище“.
Време за губене няма и началникът на гарнизона по
ставя на Костов нова задача: да транспортира с „Оряхово“
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една дружина опълчение до румънския бряг за овладяване
на гр. Бекет. И този път морякът не се завръща с празни
ръце: в Оряховското пристанище са докарани нови четири
плавателни съда – една баржа, пълна с царевица, друга – с
ечемик, и още две – празни. Заедно с парахода и танкера
това прави цяла трофейна речна флотилия!
Очевидно демонстративният десант е имал за цел да от
влече вниманието на румънската армия от направлението
на главния удар – дебаркирането на основните сили пред
Зимнич. В своите смели действия Яни Костов не е сам: „За
механик на парахода „Оряхово“ при извършване на десанта
беше помощник-механикът Илия Дончев от гр. В. Търно
во, а за кърмчия – помощник-лоцманът Никола Балкански
от гр. Свищов – и двамата от Дунавската флотилия, които
една седмица преди десанта, минавайки да раздават запла
ти на моряците по останалите по разни пристанища баржи,
бяха задържани в Оряховския гарнизон с разрешението на
Главната квартира.“.
Своите спомени Яни Костов завършва така: „Парахода
„Оряхово“ командвах до 15 февруари 1917 г., на която дата с
протокол предадох на Дунавската флотилия в гр. Русе“. Знае
се само, че тези мемоари са писани през октомври 1930 г.,
когато Яни Костов е притежател на малка техническа ра
ботилница в гр. Оряхово и на парен локомобил с вършачка.

Източници:
Коцев, Никола. Град Оряхово до Освобождението, 2004.
Райчевски, Стоян. Оряхово мост от древността към бъдещето, 2007.
Морска и речна България: http://shipsbg.info/forum/index.php?
to
pic=52.0
http://www.airgroup2000.com/forum/viewtopic.php?t=222430
http://ferryboat.bg/
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Д-р Евгения Найденова
Исторически музей – Оряхово

Нови археологически открития в Оряхово в
контекста на историческото развитие на града
В периода 24 октомври – 28 ноември 2016 г. се провеж
дат спасителни проучвания на новоразкрит археологиче
ски обект в пристанищната зона на град Оряхово, разполо
жен върху възвишение край река Дунав. Регистрира се при
срутване на пръст с човешки кости от брега на крайната
северозападна част на възвишението*. След разчистване на
терена се оформя профил с пет гроба, на разстояние меж
ду 0,80 до 3,20 м. Реализира се малък сондаж (3,70 х 3 м) с
финансирането на Община Оряхово, съобразен с условията
на терена, обхващащ три от гробовете. В екипа на археоло
гическите разкопки участват доц. д-р Валери Григоров от
НАИМ – БАН – научен консултант, д-р Евгения Найденова
– научен ръководител и д-р Деница Петрова от Исторически
музей град Оряхово. Извършва се антропологическо изслед
ване от ас. Надежда Атанасова–Тимева и Мария Христова
– Пенкова от ИЕМПАМ – БАН.
В резултат на проучванията се установява продължи
телно човешко присъствие в района от различни периоди.
В културните напластявания с дебелина 4,23 м се откриват
материали от ранната желязна епоха, Късната античност
и османския период. Стратиграфията на пластовете е на
рушена от свличанията на пръстта по склона, от корени
те на дърветата, намиращи се тук и от активната дейност
на хората. Разграничени са четири основни по съдържание
пласта (обр. 1-2). В най-долния пласт (IV) се разкриват ос
танки от античен зид (обр. 3). Те са представени от струпва
не с дължина 1,70 м (североизток – югозапад) и ширина 1 м
(изток – запад), състоящо се от различни по-големина варо
викови камъни, между които има спойка от бял хоросан и
льос. В целия сондаж на това ниво са разпръснати деструк
ции с дебелина над 1 м. Липсата на субструкция, показва,
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че останките от зида са свлечени по склона на възвише
нието и не са изградени „in situ“. Сходните строителни еле
менти с късноантична Рациария и откриването на дребни
фрагменти керамика дават основание материалите да се
свържат към съществуващо наблизо късноантично селище.
На запад от струпаните камъни се очертава яма от ранната
желязна епоха (обр. 3). Тя е частично разрушена. Съдържа
дребни парчета мазилки, животински кости и дребни кера
мични фрагменти от съдове, изработени на ръка. Нейният
запълнител е разпръснат и следи от него се регистрират в
западната част на сондажа. До ямата се откриват характер
ни керамични фрагменти от устие и дръжка, вероятно от
урни. Вкопаната структура има овален отвор, цилиндрично
сечение и овално дъно. Запазените й размери са: 1,10 х 0,80
м и дълбочина 80 см. Ямата е характерен елемент от тра
кийската култура.
Над деструкциите се намира пластът с гробовете (III)
(Обр. 1-2) Трите гробни ями се засичат на дълбочина 2,603,00 м от нивото на съвременния терен, вкопани на 0,60 0,90 м от ходовото ниво на некропола. Те имат правоъгълна
форма. В тях са положени с ориентация глава на юг мъж на
31-35 години (гроб №1), жена на 36-39 години (гроб №3) и

дете на 7-8 години (гроб №2) При детето и жената лицето е
обърнато на североизток, а при мъжкия индивид на северо
запад. Близкото разположениe на раменните стави до гръб
начния стълб свидетелства за пристягане на тялото с платно.
В женския гроб дъски покриват под наклон тялото (Обр. 4).
Според погребалния обряд, гробовете са мюсюлмански. Със
тоянието на костите на погребаните мъж и жена показват
усилен физически труд приживе. Изследванията на проби в
специализирана лаборатория (Klaus-Tschira- ArchäometrieZentrum) в Мюнхен датират гробовете с голяма вероятност
в първите три десетилетия на ХIX век. С най-голям процент
се посочва 1801 година.
Нивото на гробовете се покрива с пласт (II) (Обр. 1-2),
в който се срещат фрагменти с глазура и цветна украса от
османска керамика. Най-горният пласт е насипан от дру
го място. Характеризира се с фрагменти от късноантична
битова и строителна керамика, шлака и части от корози
рали метални предмети. Тези археологически артефакти и
разкритите деструкции от зид принадлежат на близкосто
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ящо римско селище. Уточняването на неговото местополо
жение е цел на следващи теренни проучвания.
Спасителните разкопки от 2016 г. допълват познанията
ни за общото развитие на района. Първият пласт от обекта
до пристанището е едновременен с тракийските поселения,
регистрирани през 1999 и 2013 г. на запад от Оряхово, в мест
ностите Бататовец и Орехите (Георги Иванов и колектив,
2014, 591). С новите резултати се потвърждава предположе
нието, че в края на бронзовата епоха и през ранната желяз
на епоха земите при днешно Оряхово са интензивно обита
вани. Римската епоха е представена тук с късните антични
материали от IV-VI в. Покрай оряховското дунавско край
брежие се откриват разпръснати многобройни керамични
фрагменти от римски съдове с по-голяма концентрация от
ново в местността Бататовец (Ганецовски, Найденова, 2000,
215-233). Все още няма сигурни данни за свързването им с
нелокализираната досега, но споменавана в изворите, кре
пост Аедава при Оряхово.
Разкритите гробове от началото на XIX век принадле
жат на старо градско турско гробище. Неговата горна хро
нологическа граница вероятно е средата на столетието. В
запазена кадастрална карта от 1902 г. мястото вече е изо
ставено и се определя за залесяване. В протокол на заседа
ние на Оряховското общинското управление от 1881 г. се
взема решение съборените камъни от турските гробища да
се използват за строеж (Пр. 17, 6 юли 1881 – фонд 119К, оп.1
а.е. 1, л. 45а). По сведения на Никола Коцев, първоначал
но оряховското пристанище се е намирало в подножието на
средновековната крепост, на около 900 м западно от града и
под хълма Топ баир, до стара турска баня. До него се стига
ло по хубав калдъръмен път. По-късно, през 1848 г., поради
затлачване на брега, пристанището се премества на сегаш
ното място, за което благоприятства и строителството на
маази (Н. Коцев, 2004, 50-51). Предполагаме, че погребени
ята вече се извършват на друга територия, а тук промените
водят до оживена пристанищна дейност, товарене на стоки
и храни, и до движение на много хора. През тези възрож

денски години Оряхово е център на кааза към Видинския
санджак. Феликс Каниц го определя като ориенталски град
с навлизащо европейско влияние. През 1832 г. градът има
500 къщи, 2 500 жители с доминиращо турско население (Н.
Коцев, 49). Поминъкът на хората е основно земеделие, ло
зарство, винарство и търговия. След Освобождението прис
танището продължава да има важна роля в развитието на
Оряхово и допринася за засилване на връзките с европей
ските градове.
Днес новите археологически открития ни връщат отно
во назад във времето, свидетелствайки за дълъг поселищен
живот при голямата река. Те ни докосват до човешки съд
би и до още неизяснени факти от историята на Оряховския
край.
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Василка Цачева
Краеведско дружество „Сребрения“ – Бяла Слатина

На фона на този прекрасен дунавски пейзаж се издига
едно градче – Оряхово. На този най-висок български бряг
– 226 метра надморска височина, на километър 678 от хи
лядолетия са живеели хора и всички те – мизи, римляни,
славяни, са оставили своите следи. Прието е да се смята,
че топонимът „Оряхово“ има флорален произход, но това е
предмет на отделно изследване.

Феликс Каниц при по
сещението си в Оряхово го
описва като дунавски град с
246 къщи, със смесено насе
ление от българи, турци, ци
гани, арменци, евреи, но не
споменава власи. И днес гра
дът е космополитен. В него
живеят българи, турци, цига
ни, власи, но има и няколко
семейства от други етноси.
Четирима братя унгарци Са
бадош се раждат в Оряхово в
началото на ХХ век и строят
мелници в оряховските села,
а днес техни потомци жи
веят в града. Чехи и слова
ци, привлечени от перспек
тивата за по-добър живот в Авторката като учителка в
Оряхово, 1966 г.
богатата Оряховска околия,
в началото на века и след войните също идват в града и
основават самостоятелното село Войводово. Носят със себе
си австро-унгарска култура и повлияват на живота в града
в промишлеността, в кулинарията и в духовния живот. Те
пазят националната си идентичост в бит, носии, архитек
тура и едва през 60-те години потомците им се връщат в
старата им родина. Чех е открил училището в село Кунино,
а най-прославеният диригент на духов оркестър от 20-те и
30-те години в града е чехът Вейнер. Сега в Оряхово живеят
потомци на словашкия род Посталкови. Арменците са пред
ставени от русенското семейство Чекарян. Хайгасер Чека
рян остава до края на живота си в Оряхово. Евреите през
20-те и след 1944 г. са се изселили във Видин, Русе, София
и Израел. След 1922 г. в града идват и руснаци, избягали от
Русия след бурята на революцията и войната. Тук е живял и
пра-пра-пра-пра-внукът на генерал фон Керн – Сергей фон
Керн. Нещастно влюбен в оряховска девойка, той емигрира
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Щрихи от километър 678
Само този, който е роден край Дунава, знае колко голяма
е ролята на великата река за формиране на човешката му
идентичност. Денят му не започва и не свършва без поглед
към водното огледало. Дунавът не е детайл от пейзажа. Той
е част от нашата душевност, от самите нас, от нашия град.
Малцина знаят, че още от горното си течение Дунавът си
съперничи за притоци с Елба и тя почти го побеждава, още
повече, че дунавските води почти изчезват, попиват в земята,
а на повърхността остава само малък поток. Но след това ре
ката избликва отново, пречистена и бистра, и поема своя път
през 10 европейски страни към Черно море. Donau, Danube,
Duna, Dunarеа, Дунай, Дунав носят праиндоевропейското
съчетание* danu, което значи „река“. Откриваме го в хидро
нимите Дон, Донец, Днепър, Днестър, Двина, Дау, Донау.
Сребролисти тополи и жадни върби
разказват легенди прастари
и многоструйните хладни води
милуват подводните твари.
Шал златоален наметва реката,
среброглави вълни се люлеят,
светло ветрило остава влекачът
и лодка самотна се рее.

във Франция в град Мадан. Но семейство Давидови остават
до края си в града ни. След Освобождението тук се пресел
ват и цинцари като родовете Пиперкови и Торбови.
Тъй като Феликс Каниц не споменава румънци в Оря
хово, а и те обитават компактно крайни квартали, се налага
истината, че те са дошли след Освобождението. Вероятно са
потомци на българи, забегнали във Влашко през XVIII век
поради турски произвол или преди това и после се завръщат
в старата родина, но са възприели езика и културата на чуж
дата страна. В село Лесковец все още има старици, които не
знаят български, а и по улиците на Оряхово все още се чува
влашка реч и няма българин, който да не е научил от тях
поне 10-20 думи. От Румъния са се върнали голяма част от
жителите на село Остров, които са се заселили в блатистата
област край днешното село и оттам идва топонимът Остров.
Оряхово е град със стара слава. Руско-турската война го
заварва с 6000 жители и гарнизон със 7000 аскер. Каазата
разполага с две околии – Оряховска и Врачанска. Оряхов
ска околия е най-голямата в страната и включва в себе си и
Белослатинска околия. Обхваща 51 селища от с. Рогозен до
с. Борил, днес с. Байкал. В града е имало 7 джамии и една
църква – „Св. Георги“, строена за манастир през 1837 г. ,
не по-висока от човек и изографисана 40 години по-късно.
През 1871 г. се открива читалище „Надежда“ от родолюбиви
и по-напредничави българи. През Оряхово минава каналът
на Васил Левски, който е имал тайно скривалище в къщата
на Тодор Янакиев. Днес на къщата, в която той е пребива
вал и провеждал комитетски заседания, е поставена памет
на плоча.
Дори в условията на робството в Оряхово кипи култу
рен живот. До Освобождението в империята след Истанбул
най-много издания има в Оряхово, а след това – в Пловдив.
Тук се поставя началото на застрахователната дейност, пър
вите журналисти също тръгват от Оряхово.
За да стане София столица, º е необходима още една
околия – Орханийската, която дотогава е към Враца. За да
запази статута си на околийски град, Враца иска компенса

ция, и отнема от Оряхово Белослатинска околия. Жителите
на града намаляват, защото много турци се завръщат в Тур
ция. Разгаря се война за статуса „окръг“. Враца има по-го
леми конюшни и повече коне, а конят тогава е много ценен
като единствен двигател на транспорт. А и Стефан Стамбо
лов, който има има 6000 декара в с. Селановци и е недово
лен от оряховските управници, настоява Оряховският окръг
да бъде закрит. От 1889 г. окръжен град става Враца.
След Освобождението градът до голяма степен е обез
люден, но започва бързо да се разраства. От известния поп
Иванчо водят началото си два големи рода – Торбови и Сав
чеви. Пристанищният град с цъфтяща търговия става при
тегателен център. Михалко Дограмаджиев, Мито Анков и
други няколко врачански рода се преселват в по-големия
град. Когато от Румъния се завръщат забегналите поради
конфликт с турчин букьовчани Златан и Драган, последни
ят се заселва в Оряхово и слага начало на известния род
Драганови. След Нишкото въстание много хора от околните
села тръгват със стадата си на изток и стигат до село Осен.
Потомците на дядо Велчо търсят работа в града и основа
ват рода Велчеви, но най-много са преселниците от Тетевен.
Първата вълна идва след опожаряване на града от кърджа
лиите през 1848 г. Тетевенци са заможни занаятчии и бързо
се вписват в живота на града и основават тетевенската ма
хала. Дори улицата се казвала „Тетевенска“. Втората въл
на идва след Освобождението. Такива са родовете Тихоло
ви, Мръвкови, Чапразови, Братанови, Цачеви. 15-годишен,
дядо ми Цачо Диков напуска „градинката“ и многолюдното
си семейство и идва в Оряхово. Работлив и предприемчив,
бързо забогатява, купува голяма къща, отива в Тетевен и
иска ръката на девойка от заможно и знатно семейство,
единствена сестра на войводата Баньо Маринов Братанов.
Търгува преди всичко с жито и яйца, изнася ги с корабите
във Виена. Справя се с езиковата помощ на братята на жена
си Василка, получили юридическото си образование във
Виена. Води голямата си дъщеря на лечение във виенска
клиника, стига и по-далеч – до Франция. Във Виена се цени
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българската стока. Икономките на богати семейства чакат
корабите с големи кошници, за да закупят български про
дукти – яйца, зеленчуци, дини, грозде, луканки, суджуци,
кашкавал и сирене, тютюн и цигари. Продават ги български
студенти, които ги получават с колети от крайдунавските
градове. От Виена дядо закупил връхни дрехи – антерии,
контошчета, либадета. Баба ми ги разпрала, взела кройките
и от хубави габровски вълнени платове няколко семейства
шиели палта, които поемали отново към Виена, а част от
тях се продавали и в магазина на дядо Цачо. Синовете му
учили във Виена, а дъщерите пътували за лечение, на ек
скурзии и на сватбени пътешествия. Дядо Цачо разказвал,
че в Кремс и Линц е виждал къщи със същата архитектура
като някои оряховски. Вероятно австрийски архитекти са
оставили следи във времето и пространството, без да оста
вят имената си.
Не било нужно да се донасят много вещи от Австрия.
Шест параходни дружества с по няколко парахода ежеднев
но подсигуряват транспорт. Параходите на ДДСГ пътували
до 1924 г. Всеки параход имал писар и печат. Това било необ

ходимо за каталожната търговия. Поръчаните стоки, глав
но мебели от стила „Бидермайер“, сервизи и посуда присти
гали до две-три седмици. Пристигали и модни журнали – до
средата на 20-те години Виена е модната столица. Оряхов
ските госпожици и госпожи се обличали като виенчанките.
В Оряхово е имало и преселници от Свищов – Костови, Пе
кови, Йоцеви, Цолови. Потомките им отскачали за тоалети
и до Букурещ.
След Освобождението Оряхово е богат и аристократи
чен град. Във ВНС от 1879 г. от 137 депутати четирима са
оряховчани, има и трима гости. Търговията се разраства,
главно със жито и говеда. Променя се и архитектурният об
лик. Буржоазните къщи са двуетажни, с дюкяни на първия
и много стаи, салони и балкон на втория. Интериорите са
неповторими, несъпоставими с унифициращите ни днес
секции и гарнитури. Младите учат във Виена, Прага, Бу
курещ и привнасят от тамошната култура. Организират се
„Венециански нощи по Дунава“, вечеринки, спортни праз
ници. Духовият оркестър на 36-и Козлодуйски полк и из
пълненията на дружество „Козлодуйски юнак“ организират
зрелищни спектакли. Съприкосновението с различни етно
си оставя влияние и върху кулинарната култура. В Оряхо
во се готвят супи с галушки, нагивка, остропел, рохлички
и други, които са непознати навътре в страната. От града
излизат много талантливи хора със заслуги за страната и
региона. Днес споменът за миналото величие сгрява сърца
та ни и вдъхва надежди.
Вековечно наше Оряхово,
град роден, свиден и мил,
на дедите ни пристан заветен,
с дух борбен нас закърмил.

Марко Цачев Диков

Лусика Георгиева Цачева
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Като страж на брега на реката
ти стоиш, разкършил снага
и с дъха на червено мушкато
хороводно приветстваш света.
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Като феникс от пепел възкръснал
ти сияеш в старинен обков,
светлина в летописа ни впръснал
ще пребъдеш вовеки веков.
С гореща благодарност на Нейчо Савчев
за предоставената информация

Светлина Берова
Краеведско дружество „Сребрения“ – Бяла Слатина

Бележити личности, родени и
свързани с Оряхово
В нашия регион има един стар и аристократичен град.
Днес той е обезлюден, хората трудно преживяват. Това,
което вдъхва самочувствие на жителите му е съзнанието
за минало величие и спомена за известни граждани, ро
дени и свързани с него. Това са учени, артисти, писатели,
политици: проф. Александър Цанков – почетен гражданин
на Оряхово, Коста Лулчев – политик, арх. Иван Васильов,
арх. Димитър Цолов, проф. Цеко Торбов, проф. Борис Спа
сов, проф. Наум Шопов, проф. Светла Торбова, Андрей Ча
празов, Михаил Кремен, проф. Марин Върбанов, Мария Бо
хачек, Анатоли Петров, проф. Юлия Балтова, Любен Генов,
проф. Марин Коцев.
Град Оряхово е дал на страната ни и света много талант
ливи люде. Сведения за тях може да получи всеки от сай
тове и справочници. Но зад цифрите и събитията се крият

Иван Васильов и Димитър Цолов
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човешки същности със свой интимен и съкровен свят, който
винаги е най-любопитен и интересен.
Малцина оряховчани знаят подробности за личното би
тие на известните и заслужили хора. Справочниците сухо
представят само най-големите им постижения.
В града има улица „Архитект Цолов“ и съгражданите
му се гордеят с името му, но сред тях има и такива, които
не знаят, че през 30-те години на ХХ век той и проф. Васи
лев проектират и построяват считаното тогава за архитек
турен шедьовър оряховско читалище „Надежда”. До тогава
то ползва сградата на Народния дом на ул. „Васил Левски“.
Проф. Димитър Цолов е от свищовски род на богат търго
вец, преселил се в Оряхово. Той е най-малкото дете в семей
ството. Сестрите му Веселина и Люба умират от туберкулоза
като госпожици, остава жива най-малката Павлина Цолова
Цачева, която дълги години учителства в училище „Отец
Паисий“ и се омъжва за първата си любов чак след пенси
онирането си. Проф. Цолов се жени за Надежда Попова от
гр. Бяла Слатина, но двамата нямат деца и осиновяват пле
менницата º Лиляна, която наследява апартамента на бул.
„Евлоги Георгиев“ в София и вилата в Драгалевци.
Още по-малко са тези, кои
то знаят, че животът на научно
то светило, световно известния
академик Владимир Георгиев е
свързан с Оряхово. Роден е в с.
Габаре, но израства в Оряхово,
преди родителите му да се изсе
лят в гр. Шумен и след това в Со
фия. До края на живота си той се
чувства ореховчанин и споделя
това със своя студентка.
Родът Торбови е дал на Бъл
гария трима световно известни
професори.
Проф. Цеко Торбов (1899–
Проф. Цеко Торбов
1987) – професор по немски език

и международно право. Защитава докторат по право и фи
лософия. Лауреат на Хердерова награда на Университета
във Виена за превода на Кант „Критика на чистия разум“ и
за цялостна научна дейност. Носител на златен докторат по
право на Университета в Гьотинген.
Проф. Наум Торбов – архитект, построил Централните
хали в София, много сгради в Оряхово, Враца, Орхание.
Проф. Светла Торбова – дъщеря на Гаки Торбов, брат на
Цеко Торбов, е родена през 1939 г. в Оряхово. Председател на
Управителния съвет на Българската лига по хипертония от
2006 г. Работи по проблемите на артериалната хипертония
(АХ) в Националния център по сърдечно-съдови заболявания
от 1971 г., последователно като главен изследовател на темата
за АХ към Министерството на здравеопазването, главен асис
тент в Кардиологична клиника с профил АХ, ръководител на
научна група по епидемиология и профилактика на сърдеч
но-съдовите заболявания. От 2005 г. е специалист по клинич
на хипертония към Европейското дружество по хипертония.
В момента е ръководител на първия у нас, сертифициран от
Европейското дружество по хипертония Високоспециализи
ран център по артериална хипертония към „Токуда“ – болни
ца в София. Приема в клиника „Борола“.
Борис Спасов е роден през 1912 г. в град Оряхово, в ин
телигентско семейство. Бележит учен, преподавател и пре
ди всичко човек. Проф. Борис Спасов е най-големият „ви
новник“ да има Съюз на юристите в България. Създаден е с
неговото активно участие през 1966 г. и той самият е бил 19
години председател на този съюз.
От Оряхово е и големият актьор Андрей Чапразов. Ма
кар че много обича Тетевен, от където е родът му, животът
му е свързан с дунавския град. Родът се преселва след Ос
вобождението, втората вълна преселници. Съседството му
с фамилия Идризови – богати турци, двете сестри до 60-те
години на ХХ в. не научават български, дава основание от
което да се мисли, че са закупили имота от изселници в Тур
ция. Майката на актьора, госпожа Сетка е серт жена и съ
пругата му, оперната певица Лиляна Барева, която много
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харесва града, се страхува от нея и
рядко идва. Сестра му Мила (ста
ра мома) e артистична личност,
с живо чувство за хумор, събира
анекдоти и в подходяща дамска
компания показва таланта си на
разказвачка.
Проф. Марин Върбанов е ро
ден в Оряхово през 1932 г. Прилож
ник – гобленист. Специализира в
Париж, където работи в съдружие
с Пиер Карден и в Китай, където
открива академия и собствена га
лерия в Хайджоу. Темата за фа
Андрей Чапразов
милията на Марин Върбанов е
преeкспонирана, журналистите не се добират до истинския
свят на художника. Китайският му тъст, високообразован чо
век е искал да научи нещо за далечната и непозната страна.
Единствената преведена книга била „Българи от старо вре
ме“ на Любен Каравелов. Китайският професор бил ужасен,
след прочита, от българския манталитет. За да го укротят,
Върбанов и съпругата му изпратили снимка от Художестве
ната академия, на чиито таван живеели и написали, че това
е имение на Минчо, който е принцът на Оряхово.
Проф. Юлия Балтова, родена в Оряхово през 1940 г.
Била е директор на Института по български език и литера
тура към БАН – пряка специалност „Българо-полски езико
ви отношения“.
Освен с личности със световна и национална извест
ност, гр. Оряхово има своите емблематични личности, оф
ормили неговия облик, дали с делата си много на града.
Такъв е Никола Коцев, интелигентен и много предприем
чив човек. Баща е на световно-известния художник проф.
Марин Коцев, майстор на художествената миниатюра. Бил
е директор на гимназията, уредник и директор на музея.
Съдействал е за разкриване на музикалната школа в гра
да, за изграждане на парк на румъно-българската дружба

със статуята на свободата, която
в Оряхово наричат „Кралицата“.
Проучил е старо славянско се
лище с некропол югоизточно от
старата църква „Св. Георги“. Съ
пругата му е детска учителка и
първата преподавателка в Музи
калната школа.
Емблематични личности в
Оряхово има много. Сред тях е
Мара Бенева, самоука пианист
ка, която цял живот учителства,
отглежда сираците на сестра си
Бохачек, спестява пари и купува
Проф. Марин Върбанов
пиано, дава уроци, за да може да
издържа племенницата си, име
нитата певица, при следването º в консерваторията.
Известен чудак е Георги Станев – бояджия на платове,
самоук цигулар, през чиито ръце са минали децата на поло
вината оряховски граждани.
С изкуството е свързана и фамилията Савчеви. Цветан
Савчев е писател и журналист, който безследно изчезва след
9 септември 1944 г. Брат му Иван Савчев е талантлив цигу
лар и диригент на оркестър към музикалната школа. Си
нът му Нейчо Савчев е галерист и организатор на изложби в
Северозападна България, прави и поетически четения, нов
народен будител, смело мога да напиша. Третото поколение
– Радослав Иванов, макар и лингвист по образование е един
от най-талантливите български живописци, известен по цял
свят. Делото му има освен естетически и патриотични изме
рения – дал си е дума да нарисува 100 пейзажа от родното
Оряхово, и макар че отдавна я е изпълнил, продължава да
твори, да запечатва обичта си във форми, цветове и ритми.
Това са само част от бележитите оряховчани. Един
по-задълбочен системен и аналитичен поглед към минало
и настояще ще открие още много емблематични личности.
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Весела Пелова
Държавен архив – Враца

Цветята на Мара Врачанка
Река Дунав е търговски път,
свързващ българските земи с ев
ропейските народи през всички
времена и епохи. През Възраж
дането тези връзки стават осо
бено силни и оказват специфич
но влияние върху развитието на
българската култура. Това е вре
мето, когато в бита на българина
трайно навлиза западната кул
тура, известна като Алафранга,
която историкът Николай Ген
чев посочва и като неин основен
Мара Врачанка
белег. Донесена от българските
търговци, които пътуват надлъж и шир, не само из цялата
Османска империя, но и в Централна и Западна Европа, до
Виена, Лайпциг, Беломорието, тя дава своя отпечатък, за
бележим във всички аспекти на бита в българските домове;
става част от ежедневието им. Заможните къщи в Пловдив,
в Копривщица и подбалканските градове, в Станимъка (дн.
Асеновград) са красиви и удобни. Строени преди един, два
века, но радват окото и днес. За тогавашния българин те са
израз на напредък, на богатство и перспективност, на от
критост към широкия свят. В тях са положени основите на
нашата модерна история, на градския бит и култура, чието
начало датира още от XVIII–XIX век.
Такива къщи има и във Враца – те могат и днес да пока
жат европейския градски бит на врачани в разнообразните
му аспекти и измерения. Принадлежат на прочутите вра
чански търговски фамилии, които развиват усилена дей
ност по суша, реки и морета и свързват българските градове
с европейските в продължение на цели поколения, далеч
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преди Освобождението. Вра
чанските търговци откриват
търговски кантори във Ви
ена, Лайпциг и Франкфурт,
из цяла Европа, Румъния и
Цариград. Изнасят добитък
и зърно, животински суро
вини и материали. Внасят
европейски произведения,
продукти и манифактурни
изделия, колониал и мод
ни стоки; променят бита на
врачани.
Една от тези фамилии,
които налагат и показват
градския бит на врачани
от последните над три века
е родът на Хаджитошини,
ръководили със замах вра
чанската община поколе
ния на ред. Къщата им от
давна е музей и е загубила
автентичния си облик, но са
запазени снимки на ориги
налния º вид. Те привличат
вниманието към един много
специален акцент, който ни
предава цялата специфика
на атмосферата на градския
бит – саксиите с цветя под
прозореца.
Тази къща, посреща
ла Феликс Каниц, Ами Буе,
Константин Иречек и др. из
следователи, освен с посло
вичното гостоприемство и
наредбите на стопаните на

Това забележително явление
— алафрангата, станало емблема на цяла епоха, има и
собствено място в градската къща — характерен рисуван орнамент върху стените,
изобразяващ цветя, наречен
алафранга. Макар и отминала, заедно с възрожденските
къщи, тя се пренася в живописта. Майстор на такива
алафранги в ново време е един
самобитен врачански художник, роденият в началото на
ХХ век във Враца Борис Коцев.
Тези картини са още по-ценни за нас, не само защото са
рисувани от врачанин, но и
показват градския бит на
Враца, чиито паралели се
срещат във всички български
градове.
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„Къщата на Димитраки Х. Тошев, строена от дедото на
Димитраки – х. Тошо Ценов към 1725 г. от майстори дебралии. В тази къща са посрещани Каниц, Ами Буе, Иречек, Гамбета, Братя Шкорпил и др. учени–пътешественици“.
Този интересен надпис под една от оригиналните снимки
на къщата на Димитраки х. Тошев в нейния автентичен вид
ни връща в едно време, когато пътешественици пристигат
по Дунав от Европа, за да изучават, описват, а след Освобождението – и за да строят и живеят в Нова България, да споделят съдбата º. Така стават част от новата º история, в
която написват цели глави.

една от най-богатите и прочути врачански фамилии, чуж
дестранните гости били омайвани още на входа и от нещо
познато от собствените им домове – сандъчетата с цветя на
чардака.
Присъствието на цветарството в градската култура е
оригинален показател със собствено място и значение за
нейното развитие, което може да се проследи от малката
прозоречна саксийка до огромните паркове и градини в об
ществените пространства.
Цветарството съпътства човечеството през всички епо
хи на развитието му и с едно от най-удивителните белези на

човешката цивилизация, заради факта, че природата не е
създала саксийни растения, нито пък цветни градини. На
едно единствено място в човешката история се говори за
създаване на градина – и това е Райската градина от библей
ския разказ. Цветарството се открива като характерен белег
на градската култура с появата на древните цивилизации в
Месопотамия и Египет, древен Китай и Персия, където още
преди хилядолетия се издига до висотите на изтънчено из
куство, което познаваме и днес, в изящните паркове, бота
нически градини, оранжерии и цветарници – тези градски
пространства с изкуствено отглеждани цветя, които древни
те перси наричат „ПАРАДИЗ“ – Рай. Точно с това значение
тази дума влиза в много от европейските езици.
Същевременно традицията за отглеждане на саксийни
те растения в домовете свързва българските земи по един
уникален и ненатрапчив начин с Европа и страните по те
чението на Дунава. Тя идва у нас в епохата на алафрангата,
заедно с много от най-обичаните и популярни стайни цветя,
които отдавна се считат за наши си, възпяти в п
 есните, в
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 реданията и приказките, използвани в народната медици
п
на. И все пак те са гости от далечни страни, дошли най-чес
то с новите европейски моди. Мушкатото и индришето,
бегонията и зокума, циганчето и обичките, петуниите и
кактусите, цикламите и ружите, коледничето и великден
чето, примулите и фикусите, камелията и върбинката, ла
тинката и тагетиса, божура и столетника – всичките те са
преселници в Европа преди векове от далечни, екзотични
дестинации, но толкова отдавна са ни станали домашни, че
екзотичният им произход е напълно забравен.
Точно затова и саксиите, със своето ненатрапчиво, но
забележимо присъствие са неочакван, но знаков белег на
градската къща, неделима част от вътрешния интериор. Те
разкриват мястото на цветята в културата на Враца, като
един специфичен знак на градската цивилизация от неза
помнени времена. Заедно с виенските мебели, изящни съ
дове и сервизи, домашни уреди и луксозни посуда, фини
материи, модни тоалети и стоки, в домовете на врачанските
чорбаджийки, както и в домовете на модерните домакини,
още от епохата на Възраждането се появяват и стайните
цветя в саксии като част от модерния интериор.
Дотогава векове наред българката реди китната си гра
динка с растенията, които познава от полето и планината, и
ползва за подправки, и лек, пренесени за домашна употре
ба. Това са първите най-простички растения и билки, кул
тивирани, заедно със земеделските култури. Дворът става
граница на усвоеното и защитено пространство от околния
свят, оградено старателно с цветовете на шарените гърнета,
поставени по оградите.
Това малко, защитено пространство се разширява по
степенно, заедно с навлизането на новите земеделски култу
ри, доплували по водите на океаните и моретата до Европа,
а от там по Дунава и до нашите земи, за да станат новите
любимци на домакините – бобът и царевицата, картофите
и слънчогледът, доматите и тютюнът. Забележително и по
казателно е, че в началото някои от тях са се отглеждали
за красота, заради красивите им цветове. Посланици на

 ирокия свят, от далечни екзотични страни, част от домаш
ш
ния бит на всяка домакиня.
Заедно с тях в интериора се появяват и цветарници
те – една нова мебел, която заема трайно и важно място в
градския бит. Тя показва разликата със саксийните цветя
в селската къща, които виреят само през лятото отвън по
прозорците, а есента, с първите слани се прибират и зиму
ват в мазето. Цветарниците стават отличителен белег на
градската къща, защото позволяват да се внасят саксии с
растения и вътре в домовете, където да виреят и зимата – да
красят интериора на домакинята през цялата година. Така
за вътрешната украса на стаите в градските домове се по
явяват и започват да се налагат вечнозелените растения,
които красят с разкошните си листа и стебла, без цветове.
Аспарагусът, фикусът, кактусите стават неизменна част от
украсата на градските домове.
Изследването на цветята в градския бит като негова
специфична характеристика стана възможно благодарение
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на една изцяло запазена оригинална градска къща във Вра
ца, принадлежаща на фамилията на Дано Йончев, чиито
наследници са я запазили и до днес така, както е оставена
от последните си обитатели.
Построена е от търговеца Дано Йончов срещу ж.п. га
рата, факт, който я прави особено интересна за изследва
не развитието на града. Докато къщата на Хаджитошини е
свидетел на стопанското развитие на Враца през епохата на
Възраждането, когато центърът на живота се е въртял о
 коло

градската чаршия или мегдана, известна като „сахат-мейда
на“, то след построяването на ж.п. гарата през 1915 г., гаро
вият площад придобива важна роля и се налага като едно от
най-оживените и възлови места за стопанското развитие на
Враца след войните.
Този дом разкрива модерния домашен бит на целия ХХ
век и пази спомена за градския живот на врачани от някол
ко поколения, тъй като е построена през 1924 г. след голе
мия пожар във Враца и е постоянно обитавана от фамили
ята до 2002 г. Интериорът е запазен в оригиналния си вид
– от мебелите и обзавеждането, до декорациите, облицов
ката и посудата. А домашните традиции отразяват живота
на врачани в най-малки детайли. От търговския дюкян и
ресторанта на първия етаж, до балконите, перилата и цве
тарниците от ковано желязо по тях, дървените цветарници
по стълбите, стъпалата от врачански камък и саморъчно из
работените мебели от сина на Дано Йончев и съпрутага му
Гена – Крум, учител в Коларо-столарското училище, всичко
говори за модерните времена на Враца след Освобождение
то, с определящото място на занаятите и търговията. Всяка
стая е с под от хубаво дървено дюшеме, обзаведена функцио
нално и стилно. Между мебелите освен изработените лично
от Крум Йончов маса със столове, спалня и други, виждаме
старинна ракла, оригинални салонни и кухненски бюфети
и скринове. Виждаме характерните виенски столове и зака
чалки в стил бидермайер, и тонет, както и ръчно плетените
дантелени перденца на прозорците.
В този дом, с характерната малка градинка, цветята
заемат онова място, което модерният градски бит познава
след Освобождението. И днес се вижда бухлатият чимшир,
бръшлянът, здравецът, асмата, дивите праскови, хортен
зиите и ружите, божурите и петуниите. Японската дюля е
станала голямо дърво, а под нападалите есенни листа се
подават розетките на дивия карамфил, игликите и теме
нужките, които напролет ще разцъфнат. Днес са останали
само те от богатата и изобилна зеленина, която се вижда от
старите снимки. Във всяко мъничко местенце стопанката е
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Къщата на Дано Йончов във Враца, строена през 1924 г.

„бодвала“ нещичко, за да цъфти и през всеки сезон да има
красиви цветя. Като се започне от първите кокичета, игли
ки и зюмбюли, последвани от нарцисите и лалетата, за да се
стигне до разкошните летни цветя – шибои, латинка, божур,
кандилки, крем и момина сълза, петльов гребен, каймакам
ки, гюзел бахча и разбира се – рози и люляк. Малкото двор
че крие неподозирани за днешния посетител възможности
да приюти всички любими градински цветя.
Но това, което истински отличава градския интериор са
именно цветарниците на стълбището – дървени и от ковано
желязо, те са акцент, който привлича вниманието към мяс
тото на домашните растения в бита на врачани през зим
ните месеци, когато в дворовете вече няма цветя, а зелени
ната се пренася в дома – по стълбището, където големите
прозорци осигуряват достатъчно светлина за зокума, мъка
та на художника, алоето, бегониите, фикуса и индришето.
В двойните прозорци се поставяли любимите на врачанки
теменужки. Те показват цветята и въобще растенията, зе
ленината като истинска потребност на врачани, което ес
тествено ни пренася към въпроса за мястото им в градската
среда на Враца.
Създаването на паркове и градини, като важен пока
зател за благоустройството на градската среда, е резултат
от връщането на България към Европейската култура след
Освобождението. Създадени от княжеските градинари, кои
то също идват по Дунава заедно с новите князе – първо с Ал.
Батемберг, след него – с Фердинанд. Чехи и австрийци, нем
ци и французи. Те преобразяват облика на градовете след
Освобождението. След Княжеските градини се появяват и
дворцовите оранжерии, създават се и разсадници – т.нар.
Пипиниери, земеделски училища, училищни градини. Поя
вяват се и първите градски градини.
Първо в Пловдив 1878 г., след него – в София. А ето че и
Враца не остава по-назад. Чехът Карл Даламин е назначен
за градинар към ж.п. гарата и построява цветарник за озе
леняване на гарите; появява се и първият обучен цветопро
изводител в града – името му е Петър Борисов.

„Пред очите на всекиму е нуждата от една градска
градина, която да отговаря на своето назначение“.
С тези думи един от най-забележителните врачански
кметове Цено Леонкев открива януарската сесия на град
ската община през 1891 г. Така за пръв път се повдига се
риозно въпросът за благоустрояването и озеленяването на
Враца, която била твърде далеч от представите на своята
школована в странство европейска интелигенция за красив
и благоустроен град. Така градската управа поставя за пръв
път озеленяването на Враца редом с наболелия въпрос за
градоустройствен план и прокарването на удобни улици.
Създаването на градинки и зелени площи, засаждането на
дървета, се предприема с цел подобряване „хигиеническото“
състояние на прашните и кални улици, и не на последно
място за разкрасяване на неугледния градски облик. Тези
задачи присъстват неизменно след Освобождението в днев
ния ред на градската община.
Благодарение далновидността на Цено Леонкев, Враца
се сдобива още в първите си години като свободен град с
градска градина, по подобие на Софийската. Тя била по
строена на мястото на хаджи Дервишовия двор, намиращ се
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в центъра зад Владиковия конак. Тази бахча е превърната
спонтанно от гражданите в първата градина за отдих.
Недоволството на кмета от нейния неугледен вид обаче,
скоро довел до вземане на мерки за преустрояването º, съ
гласно европейските разбирания – с поставяне на желязна
ограда, „направяне на градско кахвене“ и увеселителен па
вилион в нея, фонтан с шадраван, алеи с пейки и градинар,
който да сади трендафили. За целта се отпуснали повече
средства, отколкото за улиците в бюджета, тъй като е „за
общата цел на градът“; арх. Кройцберг, планирал новата по
стройка, майстор Благоя Матеев построява новия красив му
зикантски павилион, с основа от дялани камъни. Фонтанът
е поръчан от Регенсбург и монтиран от инж. Егер, шадрава
нът е построен от Иван Красини и след като е назначен гра
динар, който да се заеме с посаждането на лиляци и трен
дафили, на общината оставало само да загради градината
с красива ограда, за да бъде уредена като Софийската и да
имат гражданите истински красиво и подобаващо за града

място за отдих. Тази градина, която врачани помнят до пре
ди 50 години, е първата в градската политика на Враца.
Стремежът за естетизиране и озеленяване на градската
среда присъства целенасочено в общинските протоколи след
Освобождението като израз на една последователна общин
ска политика с грижа за отдиха на гражданите и красотата
на улиците и кварталите. Благодарение на редица врачан
ски кметове и съветници, за които озеленяването на улиците
и хигиенизирането на града били от първостепенна важност,
Враца започнала да придобива постепенно по-приветлив об
лик. Зелените улици скриват неугледните, разностилни и от
кровено безстилни сгради и олющени фасади.
Още в началото на XX век се решава да се създадат нови
зелени площи и градинки за гражданите. След построяване
то на гарнизонния клуб, регулационната комисия намира,
че в съседство, на мястото на бившия говежди пазар е добре
да се уреди още един парк. Поръчва се шадраван от Виена
и се оформя красив кът за отдих на врачани. Там се правят
градински увеселения, танцувални вечеринки и абитури
ентски балове десетилетия наред в новата история на града,
добре познати на поколения врачани.
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Зелените идеи на врачани за истински европейски пар
кове не спират до тук. Обсъжда се уреждането на градски
паркове, които да обгръщат като пояс Враца - 100 дка парк
от лявата страна на Оряховското шосе до гарата и при пло
щад „Козма Тричков“, прекръстен 1926 г. на пл. „Македо
ния“. Войните и тежките градски проблеми пречат за реали
зацията на тези амбициозни проекти с общински средства.
Но гражданската инициатива подема и продължава идеята
за залесяване, и озеленяване, и подарява на врачани Хижа
та и парка на болницата.
Благодарение на Туристическото дружество, подкрепе
но от Общината, през 1925 г. започва залесяването на ого
ления баир Калето. В продължение на десетилетия упорит
труд, с участието на всички институции, врачани се сдоби
ват с едно уникално по оригиналността си място за разходка
и отдих, увенчано с Хижата, която се превръща в емблема за
града. Не по-малко оригинален е боровият парк на болница
та, който отдавна се приема като природна даденост. Той е
дело обаче на инициативата на д-р Витанов, подкрепен от
болничната управа, която през 1912 г. внася предложение
до Общината да се превърне целият район над болницата
до Скакля в парк „с който би се украсил тоя край на града
Враца и би се подобрило хигиеничното му състояние“.
Общината дълго се колебае, поради желанието си хем
да съдейства за реализиране на тази хубава идея, хем да не
се лиши от скъпоструващите общински парцели. Надделя
ва обаче гражданското съзнание на кмета Иван Симеонов
и се отстъпва даром цялото място, при условие бъдещият
парк да бъде на обществен достъп за разходка.
Красотата на града и здравословното подобряване усло
вията за живот на врачани със създаване паркове, градини
и залесяване на улиците, с цел пречистване въздуха от прах
са водещи мотиви на Общината до средата на ХХ в. Взимат
се мерки и за уреждане места за отдих, развлечение и спорт.
През 1906 г. се дават 4 дка до новата болница на „Семейна
та спортна дружба“ за изграждане на игрище. По-късно се
отпускат места за игрища на спортните дружества – „Хр.

Ботев“, Колоездачното дружество, „Орел –Чеган“, „Юнак“.
Още 1926 г. се определя отделен квартал за бъдещия
стадион с парк. Създава се лятно детско игрище от Съюза
за закрила на децата в България. През 1927 г. се обсъжда
и нуждата от плавателни басейни за врачани и особено за
децата. Идеята е реализирана през годините от отделни
граждани като Тодор Лютибродски, Никола Щерюв, така и
от д-во „Морски сговор“. Лятната къпалня „Лидо-Венеция“
десетилетия наред става символ на плаж за врачани.
Поройните склонове над града създавали истинско бед
ствие за Враца в дъждовно време. Затова общината и лесни
чейството предприемат залесяването на Балкана над Вра
ца, Бистрец и Згориград – местностите Войводин дол – 2500
дка, Манастирски дол – 2000 дка, Боровица и Славов дол
– 2000 дка, което приключва за 17 години през 1906 г.
През 1914 г. започва и планомерното залесяване в райо
на на Вратцата, като целта е била целият склон, чак до
Скакля, да се превърне в боров парк, който да подобри хи
гиенното състояние на града и да спира поройните дъждо
ве, които стигали чак гарата и обръщали улиците в реки,
а площадите – в езера. Десетилетия минават за поправяне
щетите на гората.
Своя принос за озеленяването и разкрасяването на Враца
са дали и офицерите. Благодарение на тях е залесена отново
любимата местност на врачани Бутов дол, която по време на
войните е била подложена на безогледна сеч. Благодарение
на полковник Кирков – командир на гарнизона през 20-те
години са засадени с тополи двете страни на шосето за Вър
шец покрай цялото протежение на казармите. Благодарение
на него, тази улица накрай града придобива най-градския и
европейски вид в цяла Враца – съвременниците заслужено я
наричали „алея полковник Кирков“. Неслучайно тя влиза в
първия документален филм за Враца, направен през 1930 г.,
редом с останалите градски забележителности.
Така постепенно, въпреки несгодите, недоимъка, вечно
недостигащия общински бюджет, войните и тежките ико
номически сътресения, които преживява Враца, тя не била
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 ишена и от някои истински модерни градски преимущест
л
ва. Тъкмо между двете световни войни врачани осъществили
едни от най-знаковите градски решения за благоустройство
то, които определили облика на града и станали негови сим
воли – Хижата с парка, парка на болницата, стадиона и зале
сяването на крайградските склонове на Врачанския балкан.
Благодарение на модерните виждания на доказани
специалисти и на потребностите на врачани от красива и
приветлива градска среда, модерната и днес идея за „зе
лен град“ се осъществявала с преимущество сред градски
те приоритети за благоустройството. На пръсти се брояли
представителните сгради – църквите, училищата, някой и
друг хотел и банка, Ловният дом, Съюзът на запасните офи
цери. Благодарение обаче на своите кметове и общински
управи тя не изостанала по отношение на озеленяването и
благоустрояването. Облик на града давала китната зелени
на по улиците, градинките и парковете, които скривали и
преобразявали вида на доста невзрачните, недотам хубави
къщи в пословично бедния град. И макар самата Община
да нямала собствено помещение, затова пък врачани имали
красиви паркове, зелени, макар и прашни улици, и привле
кателни места за отдих и развлечение.
Зелените идеи на старите врачани днес са мода от на
ционален мащаб, която във Враца е била приоритет в град
ското благоустройство, издигнат преди повече от век!
В цялата история на човешката цивилизация цветя
та присъстват като един парекселанс предмет на лукса и
разкоша, превърнат от холандците през Средновековието
в индустрия, която дори започва да граничи със същинска
мания. Какво кара още най-първите представители на чо
вешката цивилизация да се заемат с отглеждане на цветя
за украса, редом с усилията по отглеждането на растения
за изхранването си? Цветята – растения, които не служат за
храна, нито за фураж, които са така нетрайни, капризни,
уязвими от всичко в околната среда, което ги прави едно
от най-луксозните удоволствия за човека от древни време
на, до ден-днешен. Лукс, който същевременно единствен

е достъпен за всички слоеве, и за бедни, и богати, и чието
развитие се дължи единствено на любовта към красотата и
нуждата от радост в ежедневието. Не е ли това еманация
на вечния човешки стремеж да реконструира мястото на об
щението си с Бог, да си построи отново изгубеният Рай и да
се надява, че Бог отново би го посетил; или поне да изпита
далечен отглас от онова състояние на безметежно блажен
ство останало в паметта на човечеството с определението
„райско блаженство“.
В продължение на цели епохи се създават все по-съ
вършени шедьоври в цветарството, градинарството и пар
костроенето. Създават се цели научни клонове, които
изучават красотата на растенията и начините тя да бъде
пренесена в домовете – ботаниката, цветарството, сложната
наука ландшафтна архитектура. Стотици хиляди са култи
вираните и изкуствено селектирани сортове цветя, открива
ни и създавани още от зората на науката ботаника, които
ботаниците от всички епохи търсят по цял свят и ненаситно
се опитват да възпроизвеждат, да създават все нови и нови,
все по-разкошни сортове и хибриди.
Тази потребност и стремежът към пренасяне на красо
тата на цветята и растенията в дома присъства и в българ
ските домове от незапомнени времена. Любовта и умението
на българката да отглежда и съчетава цветята в градинката
си са станали христоматийни в литературата ни, възпяти са
не само в народните песни, но и от поети като Петко Славей
ков и Иван Вазов. Нещо повече – редица възрожденци за
почват да изследват растенията, техните народни названия и
богатството на българската природа. Важността на тази тема
е осъзната още през Възраждането и развита след Освобож
дението от зараждащата се българска ботаническа наука.
Описания на цветята по нашите земи правят личности като
Михалаки Георгиев, Любен Каравелов, Г. С. Раковски, Цани
Гинчев и др. През първата половина на ХХ век вече се поя
вяват и сериозни академични изследвания за българската
флора, за народните названия на растенията, за ботаниче
ските градини на Царя.
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При все това, мястото на цветята в домашния бит зависи
от личния вкус и индивидуалните потребности и умения на
всеки отделен стопанин и стопанка. Затова мястото на сак
сийните растения в дома и градината са истински показа
тел за природната култура на човека, на тази негова вечна,
неутолима и нестихваща потребност да не губи връзката си
с природата като далечен, неосъзнат отглас от изгубения
райски мир. Защото не е ли появата им в домовете резултат
от желанието на човек да пренесе в дома си парченца красо
та и радост, която му носи мир и любов, парченца от изгубе
ния рай. Защото природата не е създала растения в саксии.
Нито пък растения, които да са едни и същи за всички кра
ища на земята. И въпреки това днес растенията се срещат
и виреят от хилядолетия вече далеч от родните си места,
аклиматизирани, селектирани, култивирани и пренесени
само и единствено от човека, в неутолимото му желание да
се заобикаля с всяко красиво цвете, растящо по света.
И до ден днешен тези обитатели, неделима част от бита
и ежедневието ни, всъщност са една жива връзка с много
далечни времена и епохи, единствените живи свидетели на
отминалите години. Ако можеха да говорят!

д-р Деница Петрова
Исторически музей – Оряхово

Река Дунав – път на книжовността
„Всеки, който е пил от духовните извори на
врачанското читалище „Развитие“,
не може да не си спомня с дълбоко вълнение
и благодарност за този забележителен светилник.“
Младен Исаев
От началото на ХIХ в. се наблюдава засилен интерес
към книгата. Причините за това са няколко. Инвестират
се капитали в Османската империя, развиват се занаятите,
търговците откриват кантори в големи европейски градове.
Българите влизат в досег с европейската култура, формира
се интелигенцията. Започва преходът към модерно, светско
образование1 и книгата става необходимост2.
Издаването на книги, вестници и списания е скъпо, кое
то принуждава издателите да търсят иждивенци, т.е. спо
моществуватели3. Като израз на благодарност, в книгата се
прилага списък на иждивенците. Те се изброяват по селища,
често поименно, като срещу всяко име е посочен броят екзем
пляри, за които е платило съответното лице. От Неделника
на Софроний Врачански, отпечатан през 1806 г., до Освобож
дението през 1878 г., според проучванията на Маньо Стоянов,
излизат 1871 книги4. От тях 197 имат приложени списъци с
иждивенци. Тема на настоящата разработка е разпростране
нието на книги, спонсорирани в Оряхово, в съпоставка с раз
витието на книжовността в другите дунавски градове.
1

Тилева, В. Българско печатарско дружество „Промишление” в
Цариград 1870-1885. София 1985, 101-102.
2
Гаврилова, Р. Колелото на живота. София 1999, 45-60; Даскало
ва, Кр. Грамотност, книжнина, читатели, четене в България на прехода
към модерното време. София 1999, 116-121.
3
Тилева, В. Българско печатарско..., 102-103.
4
Стоянов, М. Българска възрожденска книжнина.Т. I. София 1957.

102

103

В Оряхово5 до 1878 г. са подпомогнати 15 издания с 257
екземпляра. Сред имената на иждивенците се открояват
Цеко Вълчев6 – пръв кмет на града след Освобождението
и депутат в Учредителното събрание; протосингел Алипий7;
учителите Георги Лазаров8, Стоянчо Петров, Кръстьо Тео
доров9 и др.
В периода преди Кримската война е издадена само една
книга – Разговори за сърдечно и душевно образование. Бел
град, 1847 (10 бр.). Една е издадена и по време на войната
– Церковна история с най-нужните случаи от святата исто
рия. Белград, 1855 (10 бр.). За времето след 1856 г. излизат
13 творби с 237 екземпляра:
• религиозни: 5 – Ковчег цветособрания. Константи
нопол, 1857 (11 бр.); Разговори между двама християни, от
които единият изпитва, а другият е уверен за православието
на Източната църква. Петроград, 1862 (20 бр.); Кирианодро
мион, сиреч Неделник. Нови Сад, 1856 (2 бр.); Поучения в
святата и великата Четиридесятница и в други недели през
годината и знаменити празници. Русе, 1868 (1 бр.); Чърков
но богословие, приспособено за учащите в духовните семи
нарии. Белград, 1872 (30 бр.).
• педагогически, учебници: 2 – Словар француско-бъл
гарско-турски. Русчук, 1868 (2 бр.); За отгледванието на
малките дечица. Русчук, 1875 (20 бр.);
• художествена литература: 2 – Аделаида, алпийска
та пастирка. Белград, 1857 (49 бр.); Сърдчелива Маринка.
Русе, 1872 (13 бр.);
• драми: 1 – Кардам Страшний. Русчук, 1872 (42 бр.);
• поучителни: 3 – Момина китка. Виена, 1870 (13 бр.);
Водачът по пътя на живота. Виена, 1870 (8 бр.); Куткудачка,
или разни морални стихове и приказки. Виена, 1871 (26 бр.)
5

Стоянов, М. Българска възрожденска..., с. 556.
Словар француско-българско-турски. Русчук, 1868, с. 294.
7
Чърковно богословие, приспособено за учащите в духовните семи
нарии. Белград, 1872.
8
Аделаида, алпийската пастирка. Белград, 1857.
9
Ковчег цветособрания. Константинопол, 1857.
6
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Книгите с иждивенци
от Оряхово са малка част
от литературата, която се
разпространява в града.
Във фонда на Историче
ския музей са запазени и
други книги, пристигнали
в Оряхово по различни пъ
тища – най-често донесени
от учители или закупени от
граждани при пътуванията
им в чужбина. Има 59 за
главия на български, руски,
гръцки, немски и френски
език, някои с повече от един
екземпляр.
В периода до Освобож
дението във Видин са съ
брани дарения за 61 книги
с общо 1603 екземпляра10.
Наблюдава се жанрово разнообразие. Дялът на религиозна
та книжнина е по-малък. Навлизат художествената литера
тура и драмите, включително от чужди автори. Има интерес
към различни науки, но с най-голяма популярност е поучи
телната книжнина. От 13-те книги, спонсорирани в Оряхо
во, във Видин са подпомогнати 8.
В Лом11 иждивенци са помогнали за 44 книги с общо
1411 екземпляра. В сравнение с Видин репертоарът е по-бо
гат, но екземплярите са по-малко. Явно интелигенцията има
широки интереси, но скромни финансови възможности.
Прави впечатление разнообразието на учебници. Високият
брой на екземпляри на други издания сочи, че вероятно и те
са използвани в училищата. Твърде бедна е художествената
литература. В Лом също преобладават поучителните книги.
Срещат се 7 от заглавията, подпомогнати в Оряхово.
10
11

Стоянов, М. Българска възрожденска..., 524-525.
Стоянов, М. Българска възрожденска..., с. 549.
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Скромна е книжовната продукция и в Никопол12. В гра
да има иждивенци само на 9 книги с едва 145 екземпляра.
Общата с Оряхово книга е само една.
В Свищов13 са подпомогнати 86 книги с общо 3766 ек
земпляра. Голяма част от тях са за нуждите на началното
образование и се издават в повече бройки. Любопитна е по
явата на книги по медицина. Има две географски съчине
ния; този тип литература явно е слабо разпространен, но в
Свищов едната книга е с немалък тираж. След 1856 г. се
разпространява повече религиозна литература. Учебниците
не са много, насочени са предимно към по-високи степени
на образование, но се издават малко екземпляри. В града
се води активен културен живот. Причината е в популярно
то класно училище и в читалището: първото в българските
земи, създадено през 1856 г.14 От спонсорираните в Оряхово
книги в Свищов се срещат 6.
В Русе15 са подпомогнати 89 издания с общо 6766 ек
земпляра. Общите с Оряхово книги са 8. Преобладава кни
жнината на религиозна тематика. Учебниците са едва 4.
Интересна е появата на историята на Йован Раич. За вре
мето след 1856 г. прави впечатление липсата на учебници,
а религиозната книжнина е с малко екземпляри, за сметка
на художествената. Учебната е представена с много загла
вия, но с малко бройки. Историческите съчинения са със
значителен тираж. Иждивенците дават средства за голям
брой екземпляри. Причината е, че в Русе има печатница, а
и нивото на образованието е високо – през 1871 г. в Русе е
създадено първото учителско дружество16.
Учудващо бедна е книжнината в Тутракан17: едва 5 кни
ги с общо 111 екземпляра, от които всички са отпечатани в

периода след Кримската война. Не се среща нито едно от
заглавията, подпомогнати в Оряхово.
В Силистра18 има иждивенци на 35 книги с 948 екзем
пляра, като общите с Оряхово заглавия са 4. Прави впечат
ление малкото учебна литература. Отделните книги са с
почти еднакъв тираж, което навежда на мисълта, че са за
купувани за конкретно училище.
В района от Видин до Силистра е документирано раз
пространението на 157 от 197 книги със списъци на спо
моществуватели. Анализът показва, че „модата“ в литера
турата е доста сходна в дунавските градове. Освен книгите,
издавани в Цариград, Букурещ и Белград, се срещат такива
от Виена, Будапеща, Одеса, както и печатани в Русе. Въ
преки особеностите на всяко от селищата е ясно, че по поре
чието на Дунав се изгражда културен ареал, силно повлиян
от Западна Европа. Сред художествената и педагогическата
литература се наблюдава значително разнообразие, докато
заглавията на религиозна и поучителна тематика са едни и
същи за целия регион. Голяма част от книгите в дунавски
те градове отразяват субективни вкусове, някои са случаен
избор, но при четивата, които формират морала и мирогле
да на възрожденския българин, се забелязва оформяне на
общ и траен репертоар от заглавия. Направеният преглед
на разпространението на книгите ясно доказва, че именно
реката е пътят, по който знанията и книжнината навлизат в
големите дунавски пристанища.

12

Стоянов, М. Българска възрожденска..., с. 554.
Стоянов, М. Българска възрожденска..., 568-569.
14
Митев, Пл. Българско възраждане. Лекционен курс. София 1999,
с. 62, 156.
15
Стоянов, М. Българска възрожденска..., с. 566
16
Митев, Пл. Българско възраждане..., с. 157.
17
Стоянов, М. Българска възрожденска..., с. 578.
13
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Стоянов, М. Българска възрожденска..., с. 570.
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Калина Тодорова
Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

Жива вяра: Орисници
Автентични разкази на жени от влашки и български селища във Врачански регион, публикувани в сайта „Карта на времето“ – Дигитален архив на регион Враца – ХХ в.

Всеки от нас ще остане на Тоя свят точно толкова, кол
кото му е писано. Нито минута, нито секунда, дъх дори по
вече няма да има, ако пътят му тук е свършен и преминава
през онази река към небесата. Този ден, час, минута, секун
да са изписани на челата ни. Това се случва на трета нощ,
след като младенци сме дошли. Третата нощ след раждане
то. Ние пътя оттогава си го носим и си го следваме. Но не го
знаем наяве – в бял ден. Наяве сме забулили в забрава това
тайно писание, тази книга върху челото ни и така минава
ме през света като го спомняме и разгадаваме. Мнозина са
се опитвали да прочетат написаното или да чуят бъдещето
още тогава, в мига на трите бели жени в нощта, но в крайна
сметка това не е променило съдбата им. Така казват баби
те, които не спирам да питам и разпитвам, така казват и
младите. Затова важно е как ще срещнеш и гостиш повели
телките на съдбата. В нашия край навсякъде вярват в това,
навсякъде им месят пресна пита, „гощават ги“, книга и пи
салка, и още всичко необходимо за добрата орис оставят до
майката и бебето, мед и ябълки, и чушки червени слагат, че
в родилния го носели, и днес носят. Денят е за Тоя свят, но
щта – за Оня. През деня свои баби го орисват и благославят
с най-хубави думи за най-желани щастливи дни, но оставят
всички магически предмети около младенчето, заедно с лю
бимите храни за през нощта – за трите орисници, които ще
напишат на челото неговата съдба. Десетки истории чух –
едни ги сънували, други дебнели да не заспят – да ги видят
над люлката, трети разказваха пореден вариант на приказ
ката „Каквото орисниците орисали – това и станало“.
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… Животът не е биология или история, никаква наука
не е, не е поезия, нито религия – животът е тайнство в ис
тинския смисъл на думата. Онази дума, която носи силата
да съ-творява… Нищо на Тоя свят не се случва без благосло
вия от Оня свят!

– Да, да. Там има една книга – е такава дебела (Показ
ва наистина дебела книга!) В тоя родилен дом, сега не знам
дали съществува още, и всички сънища на третата нощ се
записват там.
– И после отивате на среща да кажете дали тоя сън се е
осъществил?
– Да, да. Сънят се е осъществил – ето го (сочи синът си
– военен). Ние бяхме три жени на военни – едната беше на
моряк, другата беше на авиатор – така бяхме се случили и
те също така – каквото са си писали, се е осъществило.

Сънят на Латинка Митрева
Знаете ли – аз се омъжих 1952 г. Очаквах да имам рожба
– така и не се случи. Баба отиде, молила се е там, молила се
е, в църквата се е молила – батко ми, на братовчедка ми мъж
беше поп – Крум Шивачев, º казва: „Моли се и предай на
Латинка“ – една икона ми донесе баба ми в Русе. Аз като се
омъжих, мъжът ми беше военен, бяхме в Русе – там се роди
Роси (синът º). Така – и да не ви разкажа подробности.
Аз вече имах син – датата трябваше да е през май, а той
се роди преждевременно. Росен е седмаче. На третата вечер,
обаче, акушерката ми вика: „Слушай, момиче, тоя родилен
дом е еврейски дом, дарен от един богат евреин – да стане
родилен дом. И тука повелята е коя родилка какво роди – да
се запише в книгата!“ Ами мен като не ми идваше сън! А тя
пак се връща: „Абе най-накрая затваряй тия очи и почвай
да сънуваш!“ Преваля вече нощта и в момента, скъпи гости,
какво мислите, че сънувам?! Пристига Ботев с един четник и
носи едно военно облекло. И казва: „Ти роди син и той ще ме
замести и продължи…“ И мъжът ми искаше да го кръстим
Валери, той понеже е военен, викам: „Боже, не ми харесва
това име!” Вече очаквахме да се запише името му. И как да го
запишеме, как да го запишеме и когато сънувам Ботев: „ Ше
го назовеш с мойто гальовно име Росен.“ Па тогава… Сега
всеки трети човек е в България Росен – единствен беше тука в
Козлодуй, в околията Росен. И така го записахме Росен. Така
сънувах. Записах съня си и след около десет години бяхме
поканени, всички тия, които сме записани в регистрите на
родилното в Русе, да видат докъде сме стигнали. И децата из
раснаха, казахме им, че вече сме щастливи, Роси беше тогава
в прогимназията вече. И когато Роси завърши военното учи
лище, отново бяхме поканени в Русе, за да видат н
 аистина…
– Ти си записала там съня ли?

***
Като се роди детето – извикват се три жени и се слагат
три книги, заедно с моливи. Сега каква книга е донесена –
това е вече повеля. Всъщност едната е книга, а другите две
са тетрадки. Тази книга, която са я купили за подарък на де
тето – ще броят листата: според правилника Господен, кол
кото листа има и тетрадките, където са донесени с молива
– колкото листа има – толкова са годините… И го орисват.
Едната орисница, водещата казва примерно: „Това дете да
бъде благословено, да израсне, така, така честито, да бъде
късметлия, да има Дух Господен!“ Така, другата казва: „Да
бъде ученолюбиво, да обича книгата, трудолюбиво, да обича
хората“. Много е важно какви листа ще избере. Те отиват
без да знаят – това не се казва (влизат в книжарницата и
искат тетрадки без да казват за какво са). Това анонимно
– купуваш тетрадки – според повелята е колко листа има
тетрадката, толкова това дете ще живее…
– А с книгата какво гадаят?
– Първият досег на детето с книгата – кат я отвори, да
видят на коя страница е и да прочетат какво пише там. По
смисъл. Това правехме ние тука у нашия род. Те се дават на
родилката.
– А тези трите баби вие ли ги каните?
– Те са си баби – роднини на бебето. Орисниците са род
нини.
(Разказ на Латинка Христова Митрева,
р. 1933 г., гр. Козлодуй)
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Баба Димитра чака орисниците в родилния дом
Това за орисниците – третата вечер. Аз кога той са роди
(сочи сина си) – на третата вечер, сичко донесе мъжа ми.
Ние сме далече оттука – ние сме в Шуменски окръг – Шу
менски, Търговищки и така… И той идва, носи там какво
е нужно… Мъжът ми – ние сме сами там, немаме близки –
какво требва – книги, моливи, нещо за ядене – сичко са до
несе там и аз казах така: „Таа нощ нема да заспа! – Аз много
чета и сега – и ше чета!“ Това е 28 октомври (родено бебето)
– значи негде на 30-ти (на третета вечер, ще го орисват). Ше
стоя да дойдат орисниците – да вида какво ше вида през
това време. Таа нощ нема да заспивам!! Часовника – толко.
Толко, толко, толко – вече наближава. А то селски родилен
дом, още една родилка – те турци там беха, една кадъна там
спи, акушерката с мене, там и прислужничката къде е й е
помощничката, санитарката – сме четирите. А тя малко ми
са подиграваше акушерката и вика: „До сега – и тя туркиня
– до сега не съм видела, никой така не се е сещал. Да вида
ти какво ше направиш?!“ Без 10, 12 без 5 – не знам какво
стана? Дръпвам са, поглеждам – 12 и 5! Книгата ми е падна
ла на очите… Какво е станало за тия 10 минути – от 12 без 5
до 12 и 5 – и какво е станало – не знам!
(Разказ на Димитра Иванова Станинска,
р. 1935 г., с. Манастирище)

ги слушам – аз не ги разбирам въобще, не разбирам какво
говорят и едната ме усети – се едно, че ги виждам и каза на
другите по-бързо да свършват. И изчезнаха. И аз некак си
пак задремах и като си отворих очите…, вече като се събуж
дам, като реалност – нали стаята си е стая (става въпрос за
стая в болницата, където лежат родилките и бебетата). И
аз знам, че си помислих тогава: „А, гледай, викам, тия…”
– нали казват некога, че орисници идват, така съм чула и
си викам: „Ма тия що беха с тия престилки, да ми не стане
детето неко работничка, нещо…! (смее се) Да, така си поми
слих. И това нещо си го мислех докато съм била в болницата
и се чудех защо е така силно като усещане…
(Разказ на Валентина Петрова,
р.1978 г., гр. Враца )

Между съня и реалността – една млада майка в
съвременния родилен дом:
Като родих първото си дете и си спомням – не мога да
ти кажа на втория или на третия ден, щото не бех спала,
спех на пресекулки и в просъница се събуждам и виждам
три жени, пак така силуети – същите като фигури, обаче
облечени в… абе като в престилки – помниш ли едно време
имаше едни сини имаше такива, работничките където ги
носеха, и си местат устата и нещо говорат. И аз пак така
нали, между сън и просъница, и ги гледам, и се опитвам да
разбера какво казват, защото са надвесили над детето. Лег
лото и до мене това, желязното креватче и те са от страната
на детето. И нещо казват и аз ги гледам, нали хем спа, хем

Орисници – когато идваме, но и когато си тръгваме от Тоя свет:
Обичаната учителка и събирачка на песни и обичаи Ви
олета Гергова от Хърлец ми разказва, че на третия ден след
раждането младо момиче, „майчино и бащино“, от къщата
на новороденото, меси пита (без мая, без мляко) само със сол
и вода. Тя се поставя на стол до родилката, върху месал. В
полукръг върху питата се поставя огърлица, а вътре – сол,
захар, царевица, жито, монети. До питата – молив и лист
хартия – да бъде учено, от другата страна – чаша с вино,
чаша с вода, чушка, лук. Като дойдат орисниците през но
щта да видят всичко това. На детето на ръката се връзва
червен конец – за уроки – и на малкия пръст на родилката.
При майката и новороденото през нощта ляга жена – „да
я варди“. Тя през нощта трябва да сънува орисниците и да
запомни коя какво казва. На другия ден тази питка за орис
ниците се раздава на три къщи. Спомня си, че нейната све
кърва така вдигала питката над главата си и благославяла,
и така благословила сина º: „Да даде Господ да стане голям
музикант“ – понеже и двамата дядовци свирели на различ
ни инструменти. И така станало – станал музикант.
„Орисниците хората си ги представят като три жени,
от които една възрастна, друга – по млада и най-младата,
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 оято е с тях – тя е най-важната. Старата ще каже, следва
к
щата ще каже друго, но най-младата, казват, че е най-лоша.
И тя прокобва и трудно може нейната прокоба да се отмени.
Трудно. Дори и по-възрастните от нея не могат да отменат
прокобата º. [...] Забрадени си ги представят, дори казват,
тази, най-възрастната, е забрадена така – под брадата се
забражда с черно тя е облечена. И другата е с черно. Мла
дата – напротив, е хубавица, но е зла. Така си я представят.
Мойта свекърва разказваше, че когато зълва ми е родила
първото си дете, тя е спала там и е сънувала – не, не пър
вото дете, а второто – момиче е родила… И тя е спала ве
черта там, че те спът там да пазат родилката. [...] Тогава
свекърва ми е сънувала. Мойта свекърва ми е разказвала.
Сънувах – казва – ма уж сън, уж наяве, че минават хора по
улицата и пеят. И аз да надникна през прозореца [...] и да
погледна – казва – и как се бех хванала, вика, за желязото
на прозореца и погледнах, то един от тия мъже – един мъж
беше и две жени, мъжът ми опари с цигарата ръката. И аз
се обърнах – за мъжа ми казва тя – уж казва е във стаята и
вика: „Абе, сине, ти не виждаш ли, че ми изгориха ръцете!
Изгориха ми ръцете!” А жената, която беше – едната от же
ните, която беше с този мъж каза: „Добре, че ти изгориха
ръцете, та не изгориха детето.“ Когато детето станало на три
месеца то цялото му лице се покрило с обриви и кели, които
лекарите не могли да излекуват, мазали го с какво ли не, но
без полза, докато детето три дена било така, вече си отива,
защото цялото му лице било една кора. Свекърът го зака
рал при някакъв лекар в Оряхово, който му дал мехлем, от
който веднага се очистило. Вечерта свекърва ми е сънувала
същия сън – вика – същия сън и този мъж пак каза: „Добре,
че ти изгорихме ръката, та не ти изгорихме детето.“

Добре, ама я лежа при детето и мама рече: „Свао, я иди упъти жената.” И она излезна и като са връна нищо не каза. И
са мина к’во са мина и детето ми умре. После свекърва ми
ми каза, че тая жена е била орисницата на детето. Жена,
облечена у черно, забрадена с черна шамия и заминала надоле. И после мина са колко една седмица и детето на ония ора
(за които е питала непознатата) и оно са помина.“
Години след смъртта на баба Веселия записахме инте
ресен разказ на нейната внучка. Преди време, когато баба
Веселия била все още жива в село Ракево, нейната внучка и
нейният внук били на гости до късно и се наложило той да си
тръгне преди сестра си. Прибирал се пеша през селото. Било
посред нощ и точно до ъгъла на една голяма къща в центъ
ра, изненадващо бил спрян от стара жена, облечена в черно.
Той я описал като висока бабичка, цялата в черно. Търсела
пътя за Лехчево през Градешница. Младежът бил учуден от
късния час и на свой ред я попитал къде е тръгнала по това
време – не е редно да ходи сама по пътищата нощем. Тя му
отвърнала да не º „бере грижа“ и повторила въпроса си. По
казал º пътя и си тръгнал. Като направил няколко крачки, се
обърнал да види „накъде е фанала тая бабичка“, но никъде не
я видял – била изчезнала така внезапно, както се била появи
ла, нищо, че пътят бил осветен и всичко се виждало отдалече.
Мъжът се изплашил и се прибрал. Когато след малко се при
брала и сестра му, го заварила завит и треперещ в леглото, а
до него седяла баба Веселия. Бабата обяснила, че внукът º е
видял орисница и очаквала нещо да се случи. Още на друга
та сутрин получила вест, че племенникът º в Градешница е
починал. Тогава тя се досетила, че със сигурност и в Лехчево
има починал, защото жената в черно е тяхната орисница.
(Нешка Иванова, гр. София)

Сънят на баба Веселия:
„Кога ми умре пръвото дете, преди да умре, вечерта седиме вътре у къщата с мойта мак’я и свекърва ми. Беше късно, у потайно време и на прозорецо са чукна и... женски глас
ма повика по име: „Веселийо, къде живее тоа и тоа човек?!“

Пита за орисниците:
Софрониево
В Софрониево, щом се роди бебето, завързват една фъ
кана престилка на бабата и тя цяла неделя ходи из селото с
нея и така известява за новороденото.
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На първата вечер се прави лютика и питка – ако днеска
са е родило, довечера се събират само жени (роднини) и се
меси питка, прави се лютика с червен лук и с червени чуш
ки – да е детето червено, живо и здраво. На първата вечер
е питката с лютиката и се еде само това. И се прави малко,
за да може да се изеде всичкото – да не остане за другия ден
– да не е лигаво детето, да е яшно. И не се седи до късно,
да не доде каракончо. И вечерта, когато се прави питката
– питката ги дигат три булки, които имат живи родители
и казват (на влашки): „Не целувам питката, целувам луна
та“. Три пъти от трите жени (се повдига нагоре и се казват
думите) и после се разчупва – в средата се слага малко сол
и една паричка, и се отрезва хлеба около солта в кръг, и се
дава на родилката, и се връзва паричката на ръката º – с
червен конец.
Третата вечер се готви вече кокошка или петел – до
машно нещо, вари се цело, голема паница с брашно, оби
колена с вълна, правят се две дупки – детето да има трап
чинки, шише с червено вино. Това се подарява на бабата с
престилката, моашата. Баница, също и питка и сладкиши.
На масата и пак се събират същите хора – роднини, сега на
орисниците могат и мъже. Също така на масата се поставя
тетрадка с химикалка и с пожелание от хората на вечерята
– всеки си пише, пожелания за детето, примерно – да за
върши доктор, да е живо и здраво – е така. Тетрадката се
слага на масата и всеки, който присъства, по желание за
писва в тетрадката на детето и то като стане големо си чете
пожеланията. Аз например, на мойта дъщеря паза – тя си я
взе в Добрич, тя си я пази, защото аз бех викала кръстника
и кръстницата, и те беха начетени хора за онова време, и
много хубави пожелания имаха. Стар обичай е, да! И това,
всичкото, което се слага до леглото, на другия ден се дава на
бабата с питката, с брашното, с пилето. И подарък даже º се
купува – нощница било, нещо друго. И се слага на питката
стотинка – да е здраво, железно, да не се разболява, бонбон
ки отгоре и се пали свещ, и се кръсти 40 пъти, и се клека. Аз
съм клекала – бабата, моашата, клека 40 пъти.

Демек тия (орисниците) идват през нощта и предсказ
ват живота на детето, какъв ше бъде и ти ги уважаваш, като
им слагаш това – да дойдат вечерта демек, да имат сичко –
да има добро предвещание на детето. Се едно ги посрещаш
с това. За това се прават тия орисници.
(Разказват Еленка Димитрова Танкулова, р. 1938 г., Елка
Стефанова Станоева, р. 1955 г, Виолета Петрова Динкова, р. 1949 г., Аксения Горанова Царянска, р. 1950 г., Снежа
Цветкова Балева, р. 1954 г., Силвия Миткова Богданова)
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Селановци
Като са роди дете много е важно кой ще ти прекръши
питата. Първо не дават на сирак да замесва – моа да омеси
питата, ма не моа да замесва. Пръвото тесто са замесва от
кой не е сирак. После моа ги шараш – прави ги кво щеш,
да ги праи кой ще, но замесването го прави кой не е сирак.
Като стане питата, разчупването над главата гледат да е от
некой, дека не се превива баш – никой не дири добър човек,
кротък човек, а дири човек, къде по-моа са възправа така на
това, де му са случва. Такъв да е – по-твърд! Не дири мек чо
век да прекръши питата! Те това е – и дават млого мънинко
парченце в устата на майката – да са менинки зъбенцата на
бебето. С малко сиренце. Като дойде бебето там от родил
ния дом и слагат една книга – бебето не първо у креватчето,
у люлката, ми го слагат на дебела книга – да стане учено.
Дома си. Книгата – на масата – бебето връз книгата отгоре
– та да стане учено!
(Разказ „по селановски“ на етнопедагога
Петя Русинова)
Козлодуй
След като са роди дете, се събират на третия или до пе
тия ден, до една седмица. Аз го правих тази година на моята
внучка. Така си е останало от некога – викаш първите си бра
товчедки – задължително на ритуала присъстват само жени,
независимо дали момче или момиче. Викаш ги – месиш една
пита сутринта на третия ден, с квас, хубава пита, голяма –

или с името, или с датата, годината там отгоре направена, из
писана – се да има нещо изписано на питата. Идват и на тази
пита се слага боб с люти чушки. Бабата, която е поканила
гостите, вдига тази пита, а другите оставят пари, слагат това
върху питата (чушките, боба и парите) и дигаш три пъти на
горе и наричаш: „Да е здрава! Да е умна! Да е родолюбива!...“
Само бабата – три пъти вдига и след това сядате, чупите пит
ката за здраве на детето и тези пари си ги дава след това за
детето. Това е питка за орисниците. При детето се слага на
третата вечер в креватчето една книжка, играчки, дрешки –
така да „преспат“ на третата нощ обезателно.
(Катинка Цветанова Савова, р. 1950 г.)

гледам нищо! Он стои така с една дрешка облечен и други
те, по-големи от него, зеа там над календара: „Тоа на толко
годин – еди кой си, те това щи мине, това щи мине, това щи
мине – и те така.“ А па я, дако съм менинка: „Ама, майко,
коя годин съм родена?!” Мама ми каза. И я отидох. Айде,
па мене ше гледат. Добре. „Първата годин ше са ожениш, а
мъжът ти ше умре!” Мали, но стои (момчето - Вандо) зади
мене.” „Ама, малееее, па що ше умре, бе?! Я нали твадам да
са жена за мъж, що ше умре?!” – „Ше са ожениш за друг – па
ше умре!“
… И тегива, коги са оженихме, он (Вандо) кае: „Как
каза, кае, календара – видиш ли, че са разболевам!? Видиш
ли, че ше умра!? – „Нема да умреш – това е лъжа!” И умре.
„И ше станеш на 96 годин и нема да умреш!” Що ми не каза
за децата?!
– На 96 години ли ще умреш?
– На 96 годин! Па я сеги свършвам 93. На Нова годин,
на 8 януари забирам 94 годин.
P.s. Баба Мария си отиде на 96 години. Погребахме я до
втория º мъж, със снимката на първия върху гърдите, както
ни беше заръчала!
(Разказва Мария Иванчева Панова, с. Ракево)

Вечният календар
…Турнеме кут са роди детето, ти нали си турала, тур
тица. Третата вечер. Туртица, наслагаш пари, наслагаш
сичко на туртицата. Така. Та да го орисат убави работи. А
па оно мене като са ми слагале туртицата, ма е орисал, та
думи немам! Тия орисници каат, че са като ора – знам ли.
Има ора, оти си знаат… Тия, вечните календаре, нали ора
са ги правиле. И я бех на дванайсе-тринайсе годин. Мама
ма пременуваше от мънинка, та станах дръта и пак са пре
менувам! И на мама брат жени син. И она ше връви там
да помага. Айде и аз ше връва с нея – нали па момичето е
келифарска кучка по майка си. Айде – с нея! Оно дойдоа
моми – къ са правеа сватби некоги – па дойдат моми да пра
ат руглицата. Вечер са сбере урсолица. Сватба – да праат
уруглицата: оттука – червен пояс, отинак – червен пояс и
на средата кърпа, убава, свилена, изтъкана – пешкир. И на
праат руглицата на един прът – китка, у китката – ябълка,
толика (голяма).
И ония прават уруглицата там, момите дека – я не съм
мома да праа, ни са момите и ергенете там. И тоа, дек го зех
язе (говори за първия си мъж – Вандо) он а две-три годин
по-дрът от мене. Ако не и четири. Я си го познавам, дако
от тринайсе годин – кат ида на орото: „Мале, от тава мом
че по-убаво нема!“ От менинка гледам убавото! За друго не

Баба Гълъбица разказва кратичко един от многобройните варианти на народната приказка „Орисан(а) да умре на сватбата си“
Едно момиче било много (х)убаво. И орисниците го ори
сале като са родило, ча като са зажени, на сватбата да умре
– като дойде музиката да засвири и оно да умре. Некоги сват
бите са праени така – дигат та със сватбата – и невестата. Не
като сеги да са жениш напреде. И като са задале (сватбарите)
и засвирила музиката, а момата (булката) зела китката и къ
фръгала китката, така пада и умира на вратата... Че така
са биле орисале орисниците. Бабичката излезнала – баба º
– она била съботница, се е родила у събота и сичко е чула.
Съботница – чува се такива работи (може да чува и вижда
митологични и демонични персонажи – орисници, самодиви,
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караконджовци). Некоги е имало такива неща и она е чула и
рекла: „Нема да се плашите, защо я не смеях да кажа: така а
орисаха орисниците. Една викаше да земат майка º, друга –
баща º, а третата рече: „Дай като са зажени на сватбата она
да умре“. И музиката вместо да засвири за сватба, засвири
ла за погребение. Тава какво та орисат орисниците – това та
стига. Не може да се отмени. Смъртта не се отменува.
(Гълъбица Евденова Канчева, р. 1938 г.
в с. Баурене, от 1962 г. живее в с. Ракево)
Орисниците и търговецът – още една народна приказка от Ботунския край
Орисниците са три жени. И ти си родила таа нощ момче
ли е, момиче ли е – к’во да е и тия идат и го орисват. И каз
ват: „Те така ше стане, те така ше са отчува, те така ше е...“
Един бил младеж, па оди търговец. Купува овци, про
дава овци. И дошъл у едно село, ама требва да пренощува
некъде. Питал едни ора. Купувал овци през деньо, а вечерта
ше пренощува у тия ора. И попитал, рекъл:
– Моа ли да пренощувам? Я съм от далеко, тука купувах
овци, тава-онава...
– Па може. Те ние сме със старецо, па имаме невеста
една и ни са е родило детенце.
Седнали, вечерали и му постлали до чирепнята – там
турнали сенце и му постлали, а не-вестата па там – на оня
край лежи с детето, тука бабичката и старецо лежат до огни
щето. И тоа като имал пари – он не заспивал, че го било страх
тия да го не пребият и да му земат парите. И он не заспивал
никак. И като дошле три жени... ка тава дете са е било роди
ло, на третата вечер... и влезнале. И он... понеже старецо и
бабичката са били заспали, невестата а заспала, а он го било
страх да заспи и рекъл: „Бе, тия жени, тия ше ма пребият и
ше земат парите...“ А они очле (отишли) право при майката и
детето. И като очле трите жени, пръ-вата рекла:
– Това дете да стане една красива мома. И те тоа, къде
лежи у чирепнята, те тоа ше са ожени за нея!
Он слушал, па си рекъл: „Па това коги ше стане да го
зема па и за жена?!...“, ма си мълчал.

Втората рекла:
– Да стане една красива мома да нема цена, та да нема
да я купи никой!
Третата рекла:
– И ше роди две деца с по една звезда на челото.
И тоа чул тава и не заспал. А майката си спала и детето
до нея си там спи. И он си ре-къл: „Тава коги ше порасне да
са ожена я за него?!...“ И зел та станал лекичко и зел детето
къ си било у пелените, а майката заспала. И он леко изско
чил и одил, одил, одил и у един балкан земе та го фърли, къ
си е било увито. Фърли го детето у балкано и рекъл: “Тва ша
са прибие, нема да го има никакво.“ И бегал.
И тия сутринта коту станале и нема детето, нема и тръ
говецо. Нема, нема... Ревале - тва било, онова било – така
мъчиле са ората...
...И една бабичка и един старец заранта ше идат за дръ
ва – да си сберат дръвца, та си донесат на рамо, та са греат.
Там живяле накрай селото. Брали, ама чули, че реве дете.
И като чули, ча реве дете и айде, айде бабичката нататъка
и рекла:
– Абе, мъжо, реве дете!
Он рекъл:
– Ма, тава са свраки.
– Не, дете реве, бе!
Айде, айде нататъка. А он коту го фърлил, но паднало
на един павитак, та не се е прибило, а една клечка сал го
бучнала тука те на бузичката баш. И тия па не са имале
деца. И като очла бабичката и го видела и рекла:
– Мъжо, я яла да видиш! Ние немаме деца, ама едно де
тенце тука – ше го земеме.
Зели детето и зели дръвата и го завели у них. Живяли
накрай селото. И завели го. Ба-бичката дои козата - рани де
тето. Старецо и он така. Така, така и тава дете са отчувало.
А тоа, тръговецо, не минал. Он бегал и рекъл: „Край, тука
нема да минувам я у тава село!” И са минали пет-шеснайсе
годин и он рекъл: „Що не ида да вида онова дали са го изеле
свраките?“ И коту дошъл – он ергенин, не женил са и му
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аресало едно момиче – млого красиво момиче. Коту му аре
сало така те запознал са с нея. После един-два дена седел
там и попитал:
– Имаш ли майка, баща?
– Язе имам деда и баба, а майка и баща немам.
Ше са ожени он вече за неи, дако она е млого млада, ама
ше са ожени за нея. И коту са оженил и он зел та а попитал:
– Тука имаш белег на образо... От к’во ти е тоа белег?
Она рекла:
– Па знам ли – баба и дедо са ма намерили на един пави
так, че съм фърлена. Кой ма е фърлил?!... Ни имам майка,
ни имам баща...
И он са сетил вече, че тава он го е направил и зел та а
прегърнал и тогива º казал. И она казала на баба си и на
деда си, а они рекле така:
– Сине, немахме дечорлия, а Бог е накарал тоа тръговец
да та фръли на павитако, та ние та зехме, та та отгледахме.
Те сеги са ожни за него.
Та глей орисниците какво праат. К’во кажат – това ше
бъде. Никой нема да го отмени.
И он са оженил за това момиче. И като са ожениле – она
ражда две близнета – момиче и момче. И доде годинясале
тия, она ражда пак две близнета – момиче и момче и са на
пълнила къщата.
Това, къде са орисниците орисали – това ще стане...
(Веселия Илиева Йорданова (Василка Панова),
р. 1918 г. в с. Белотинци, Монтанско,
от 1943 г. живее в Ракево, Врачанско.)
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Офелия Спасова
Читалище „Пробуда 1927“ – с. Софрониево

През Дунава пренесено и в душите нанесено
Сърбенишки традиции и обичаи
Там, където десният бряг на р. Огоста се издига във ви
сок и полегат хълм, който прави широка дъга и заедно с
коритото на реката огражда една голяма и равна лъка, се
простира село Софрониево. От незапомнени времена селото
е известно с името Сърбеница. С това име се среща и в ос
манските документи от XVII–XVIII в. През 1934 г. то е преи
менувано от Сърбеница на Софрониево в чест на известния
български възрожденски деец и Врачански митрополит –
Софроний Врачански.
Някога по времето на Османското владичество, по-голя
ма част от жителите на селото (тогава с. Сърбеница), решават
да потърсят спасение от безчинствата на турците във Влаш
ко, на другия бряг на Дунава. Напускат родните си домове,
взимайки със себе си най-необходимото. Преминават Дуна
ва и се преселват във Влашко/Румъния/. Прокудена в чужди
земи, душата българска не намирала покой. Най-тежко било,
когато настъпел празник. Преданието разказва, че на един
Великден, когато тамошните се веселили на хорото, наши
те се натъжили за близките, които оставили отвъд Дунава.
Тези, които оставили в гробовете – деца, майки, бащи, братя,
сестри. Тях не могли да вземат със себе си. Тогава в мъката
си, докато едни се веселили, те грабнали виното и разлели за
душите им. Взели от козунака и яйцата и раздали помен „да
им се намери...“ Раздавали наред в хорото. Някои разказват,
че те тогава заиграли тъжно хоро „ляво хоро“. Тъжно, защото
мъката по близките я носели в душите си, но на хорото се
хващали напук на смъртта, хващали се за живота. Да се по
веселят за возкресението, за продължението на живота.
Отивайки в селища с румънско население, преселници
те българи и потомците им, естественно, се научили да гово
рят влашки език, създали се и смесени семейства, преплели
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се традиции и обичаи, но не забравили, че са БЪЛГАРИ.
Когато след години се връщат обратно, пренасят тези тради
ции и обичаи, които и днес са запазени в нашето село.

Докато се играе хорото, тези, които имат починали
близки през последната година, до предния Великден, за
дължително раздават вино, яйца и козунак – помен за тях.
Раздаването се извършва в хорото, обикновено се започва
от водача на хорото. Виното се раздава от деца. За починал
мъж раздава момче, а за починала жена раздава момиче.
То се разлива от котле (което ние наричаме „половяк“ – на
влашки „калдаруш“). В по-късно време виното се разлива
от дамаджана или кофа в чаша (нови). Котлетата се украся
ват със свежи цветя. В единия край на дръжката се връзва
бяла кърпичка. Цветята и кърпичката остават за децата,
след като раздадат виното, като дар, както и дребни пари за
„заплащане на раздаването“. Заплащането на всички риту
ални услуги, които се правят за починалия е много важно,
тъй като не бива починалият да има дългове като отиде на
„оня свят“. Всеки, на когото се раздаде от помена, поемайки
го, казва „Бог да прости!“.
В четвъртък след Великден веселието се подновява. Той
се нарича Жое вярде – Зелен четвъртък. Празнува се по съ
щия начин като Великден. Духовата музика отново свири
традиционното Великденско хоро и тези, които не са успе
ли на „Ора пащулуй“ да раздадат помен за починалите си
близки, могат да го направят на Жое вярде. Така Жое вярде
може да се определи като края на Великденските празници
и веселие в Софрониево.

Великденските празници и традиционното Великденско хоро „Ора пащулуй“ са едни от тях.
Празнуват се с голяма масовост и веселие.
Всяка година на втория ден на Великден (винаги поне
делник – следобед) на площада в селото се играе Великден
ското хоро „Ора пащулуй“, на което се раздават вино, яйца
и козунаци – помен за починалите през последната година.
За Великден подготовката започва цяла седмица по-ра
но и всички тези дни до празника носят името Велики.
Характерен за нашето село е Велики четвъртък, който в
Софрониево се нарича Жой маре – Голям четвъртък. На
този ден се меси малка питка (колаче). В средата се поставя
бяло сурово яйце, което се обикаля с плетеница и се изпича
заедно с нея. Тази питка е за вкъщи, за семейството. Разда
ва се на всички за здраве. На този ден се боядисват и яйцата.
На втория ден от Христовото Воскресение (винаги поне
делник следобед), в Софрониево се играе Великденско хоро
„Ора пащулуй“ (мелодията на хорото е характерна за селото).
В късния следобед засвирва духова музика и хората се съ
бират на мегдана, за да се веселят и почетат мъртвите. Тра
диционното Великденско хоро се води винаги от мъж, кой
то в дясната си ръка държи „оруглица“ – това е пръчка от
живо плодно дърво (обикновено ябълка) с три разклонения
и в края на всяко от тях е забито великденско яйце, бояди
сано по традиция в червено.
На „оруглицата“ се завързва
кърпичка от стъклена ба
тиста (така се нарича мате
рията, от която е изработена
кърпичката). Всички излез
ли на мегдана се хващат на
хорото за здраве, дори тези,
които жалят.

Още обреди и обичаи при смърт
Оттогава са останали и обичаите „Носене на малка и голяма вода“, „Пускане на кратунки със свещи
по реката (р. Огоста), даване на дрехи за починалия
на 40-тия ден от смъртта“, „Помана на живо“.
Оплакване на покойника: Например, ако се е споминал
стопанинът, стопанката го оплаква. Плачът е пеене от дъно
то на душата, с укор, че рано си е тръгнал от този свят. В пее
нето плач се разказва за целия им съвместен живот: как са се
оженили, как са им се раждали децата, как са пораснали, как
са работели на полето, как са се заженили децата, пък после
дошли и внуците и т. н., че не я дочакал заедно да тръгнат...
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Пускане на кратунки със свещи по реката
Защо кратунки със свещи се пускат точно по реката?
Реката е такова място, което играе ролята на врата, коя
то се отваря за всеки, за всяка душа, стигнала до нея. Врата,
която отвежда далеч в отвъдното, към друга реалност. Тя е
място за преход между два свята – от временното към вечно
то. Реката е границата между двата свята. Но тя е и път. По
нея душите отиват в отвъдното.
Покрай река Огоста има много красиви места – райски
кътчета: „крешки“, „могили“ с наистина вековни дървета и
прекрасни гори, в които птиците се събират „на концерт“.
През есента се стелят мъгли, обгръщат я и пълзят в посока
към селото. Същите красоти има и покрай река Дунав, ре
ката, в която се влива река Огоста.

свят“, от обикновената посуда с храната до столове и маси,
дрехи, постелки и др., както и дарове за всички присъства
щи, които се закачват на въжета или тел като на простор.
Трапезата е препълнена с паници, в които е сипана млечни
ца, „глобната“ е свещ и до нея – поръсено с бонбони, питки,
хлябове, брадове, баници, сладкиши, чаши и кани с вино,
както и традиционната супа-бурец (овча супа), салати, пе
чено месо, риба и други храни. Всичко, което е на трапеза
та, както и всички дарове, се прекаждат от поп. Попът сяда
на челно място на трапезата. Според тях тези неща ще им
се „намерят“ и ще им служат на другия свят.
Типично за софрониевските помани е живата духова
музика и веселието след раздаването, наподобяващо сватбе
но, „за да е весело и на оня свят“.
Обичаят Помана на живо в Софрониево е описал писа
телят Стоян Цеков Даскалов в своята новела „Помана“:
„Дядо Софрон, глава на голям род, отдавна беше нау
мил да си направи помана. Тази жилава мисъл го оплиташе
все по-здраво и той се чувствуваше като в мрежа. Накъдето
и да се обърнеше, все в нея опираше и не можеше да излезе.
И как така му хрумна, сам не знаеше. Може би, когато мина
веднъж покрай старото гробище с тая черквица, затворена

Помани на живо
Интересно е, че за разлика от другите български села,
тук се правят още приживе т.н. „Помани на живо“. Докато
са живи старите хора събират своите близки на голема тра
пеза и правят подаръци „за помен, за когато отидат на оня
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да не се развалят стенописите от човешкия дъх и дима на
свещите, ей там, в края на селото, където хорта прибягва
ха само когато ги завареше дъжд. Или пък тогава, когато
слизаше от лозето с кошница грозде от оня памид с цвета
на небето. И като хрусна едно зърно, спомни за същото оно
ва грозде, дето е ял на поманата на баща си и се сети, че е
дошло време и той да извърши това последно человеческо
благородно дело. Помана си правеха старите хора преди да
умрат. Такъв беше обичаят в тоя край и особенно тук, в село
Софрониево, още се тачи! За дядо Софрон поманата беше
завършек на един живот. Стопанинът, направил си прижи
ве помен, си е свършил работата, прибрал е житото, върнал
е заемите, брашното, сладкото и горчивото, а това послешно
време му е дадено като милостиво възмездие: това са дни,
дарени, златни дни, като жълтици.
Той си спомни за ония иманяри, дошли с лека кола една
нощ да подкопават църквата. Някой ги видял и цяло село
се вдигнало. Номерът на колата бил затулен, та не могли да
ги хванат. Сигурно са търсили жълтици в основите на ста
рата църква! А пък големият му син го уверяваше, че може
да е за старинни икони. Може... кой знае! Дядо Софрон не
можеше да си представи, че тия старини ще да са толкова
скъпи, та да идат чак от някъде си за тях. Но щом се случи
това, селото почна да цени и старините, и гробището, и да
го наобикаля, да го „обижда“ като някаква забравена бащи
ния. А Софрон някак бързо, като по нанадолнище се добра
до та мисъл за своя край: помана! Нали човекът на земята е
закърмен с приказки и песни, с незабулвания в в тайна акт
на смъртта. В града пазят децата от лицето на смъртта. Чес
то децата не виждат мъртвите си дядовци и баби, а на село
животът, близко до естеството, не ги жали, не скрива от тях
раждането на телето, както и смъртта на стария вол, също
така ги води да видят и преживеят смъртта на близките и да
вземат участие в погребението им. ...“
„Аз съм стар човек, расъл съм със стари обичаи и ще
направим помана.“
„Щом на тоя има и на оня има. Ти как мислиш. Каквото
тука се промени и там се променя. Оня свят върви ръка за

ръка с тоя. Свършва тоя, почва оня. Каквото си дробил на
тоя, там ще го сърбаш...“

128

129

Обичаи при раждане на дете: Лютика и Вдигане
дете на гринда
И днес това са традиционни обичаи, почитани и праз
нувани във всеки дом. Те са свързани с едно от най-важни
те събития в семейството – раждането на дете и продължа
ването на рода. В миналото раждането е ставало в къщи,
а често дори и на полето. Най-важната фигура във всич
ки обичаи свързани с раждането на дете е бабата – жената,
която при самото раждане изпълнява ролята на акушерка.
Като започнем от обичая Лютика, Орисници, Кръщавка, та
стигнем и до Бабинден – Вдигане дете на гринда – всички те
са живот и здраве за децата.
Лютиката е обичай, който се прави вечерта, в деня
на раждането. Събират се близки жени, между които е «ба
бата», както и такива, които са «майчини и бащини» и се
гощават с прясна пита и лютика. Тя се приготвя от скъл
цан червен лук и червени чушки (сухи червени чушки се
попарват и кълцат или печени и белени червени чушки). В
лютиката, освен сол, се слага и малко захар, за да се убие
лютивината на лука, затова се нарича и „сладка лютика“.
Питката се замесва задължително от малко момиче (чисто
и невинно, малкото момиче ще стане жена, чрез която ще
има ново продължение на живота и рода). След като се опе
че питката, в средата се прави кръст, който се реже с нож
и се посипва сол по него. Усуква се червен конец, на който
се завръзва сребърна паричка, поставя се на питката и след
вечерта се завръзва на ръката на родилката.
Вечерта на лютиката, първо се прикажда и се нарича:
„Какво е в къщи – да остане, каквото е на двора – да изви
ра!“. Три жени или моми (майчини и бащини) издигат три
пъти нагоре към луната питката и на връщане я целуват,
като казват: „Не целуваме питката, а целуваме луната.“ На
бабата се завързва специална празнична престилка, при
готвена за случая, цветно украсена (обикновено фъкана или

бродирана). Бабата минава с питката при всеки на масата и
събира подаръци, за бебето. Бабата е жена, която е опитна
и раждала, с майка и баща, която не са я стигнали още бе
дите в живота. После се гощават всички с питка и лютика,
разбира се и с каквото дал Господ на трапезата. Средата на
питката, с малко лютика, трябва да изяде родилката. Пит
ката и лютиката на трапезата също трябва да се изядат, за
да не е лигаво бебето.
На третата вечер са орисниците. Бабата донася по
даръци за детето – пелени, повой и др., които се подреждат в
стаята. За нея също има приготвени подаръци - бельо, прес
тилка, плат и др., заедно с варена кокошка, питка, баница,
вино, ракия, паница с бяло брашно и две дупки в него, за да
е бяло лицето и да има две трапчинки, вълна, за да остарее
и побелее с дълга коса детето, свещ, с която тя кади, обър
ната на изток към изгрева на слънцето три пъти и нарича
благопожелания за живот, здраве и късмет на бебето. След
това кляка четиридесет пъти, като на четиридесетия път се
навежда и целува земята. Бабата преспива в дома и на су
тринта си отива с подаръците.
Бабинден
Това е един от празниците, който се явява своеобразен
завършек на Коледния празничен цикъл. Посветен е на ба
бите – опитни жени, които в миналото изпълнявали ролята
на акушерки, помагали на младите нераждали невести. Из
пълнявали са се различни ритуали, а родилките, на които
са помагали, им гостували, за да отдадат почит.
На Бабинден бабата акушерка играе много важна роля.
Рано сутринта, майките водят малките деца от 1 до 3 го
дини, в къщата на бабата, където се изпълнява ритуалът
Вдигане дете на гринда. „На гринда“ означава „високо до
гредата“ – гредоредът на тавана на стаята или „на греда“
– най-голямата височина, което символизира пожеланията
за детето – най-висок, най-дълъг живот, най-много здраве,
най-силен, най-умен, най-добър и т.н.
Бабата умива ръцете си със сапун и вода, поливана
от родилките с менче, украсено с бръшлян и здравец, под

 лодно дръвче на двора. Из
п
трива ги с нова бяла кърпа
и нарича: „Е-е-е-е-е, хайде
така, както се плъзга сапу
на, така да ви е леко след
ващия път, булки!“ После с
китка здравец ръси вода от
менчето на всички посоки
(на кръст) – изток, запад,
север и юг. Ръси вода и вър
ху децата и жените и пак нарича: „Така, както е вечен и
зелен здравецът, да са ви живи и здрави и децата! Както е
чиста и сладка водата, да са ви честити и чисти децата! Да
сте живи и здрави, и много честити всички!“
След измиването, бабата поканва всички вкъщи (в ста
ята), където се извършва ритуалът. За целта тя е омесила
„колаче“ (питка във форма на геврек – кравайче). Колачето
се увива с усукан червен конец и се закичва с китка от вечна
зеленина – здравец, чемшир, бръшлян и цвете, обикновено
червено мушкато или коледарка. В „колачето“ се забождат
три железни монети, а отгоре се поставя червена ябълка,
дребни сладки и бонбони, които са предмети благопоже
лания за детето – да расте живо, здраво и щастливо. Така
приготвеното „колаче“ върху бяла кърпичка бабата поставя
върху главата на детето и обърнати на изток, към изгрева
на слънцето, вдига детето три пъти до гредата на стаята и
нарича за живот и здраве, за благополучие и късмет: „Да
расте и да порасне най-висок, най-силен, най-здрав, найумен, най-добър, най-късметлия, най-красив, най-честит,
най-голям юнак!“ Бабата дарява детето и с подаръци.
„Да е живо, да е здраво, като горски росен здравец!
Да расте, да хубавее, да се радва, да се смее,
за радост на татко и на мама,
на баба и на дядо, на леля и на чичо!
Нека пожелаем на нашето дете
в любов и мир безгрижно да играе и расте!“
След ритуала, майката на детето също дарява бабата с
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дарове, приготвени от нея – сапун, кърпа с пара, бяла риза,
шарено платно-вълненик, престилка и др., които поставя
на дясното º рамо на и също нарича: „Да си жива и здрава,
да продължаваш да помагаш на младите невести, нека във
всяка къща има радост, да се множи челядта!” Бабата прие
ма даровете и също дарява булките. Задължително º се дава
питка и пълнена кокошка, баница, вино и ракия. Тя ги при
ема и кани на трапезата. Това е ритуал, който се изпълнява
една или три поредни години.
Въпреки че в днешно време раждането протича при съв
сем други обстоятелства, Бабинден е обичай, който в Софро
ниево се празнува и днес. Избира се една жена за „баба” на
детето, която изпълнява всички ритуали. Така се поддържа
традицията. В миналото ритуалът се е извършвал на Ва
силовден (на 1 януари, по старому на 14 януари). Днес се
отбелязва на 8 януари (по старому на 21 януари) – ден на
родилната помощ, акушерките и гинеколозите.
Влашка сватба – традиции и обичаи
Сватбата е особено колоритна, ако се спазят всички
влашки обичаи в нея, а именно:
– плетенето, разиграването на венеца и закачването му;
и бобоците;
– ходенето на герана;
– вземането на кръстниците;
– ритуалът, с който свекървата посреща булката, каче
на върху синията;
– минаването на младоженците по бялото платно,
захранването и даряването им, въвеждането им в новия дом;
– веселбата на самата сватба, която е характерна със
сватбарските поздрави, разиграването на дара и бобоците,
даряването на сватбарите, влашките хора „Булчиното хоро“
и „Пеленицата“ за сближаване на двата рода.

кървата, бяло платно за въвеждане на младоженците
и пояс, дарове за кръстниците и родата.
Бобоци – цветя от колосан плат за сватбарите
Бобоците са цветя, направени от специално обработен
плат (колосан), за да запазят цветята хубавата форма при
направата. Зелените листа към тях са от кипарис, чемшир
и се поръсват с жълт, златен бронз. Също обувките на бул
ката отпред се пръскат с бронз или варак.
Три бобока се закичват в косата на булката отзад, под
булото. Бобоци и вечна зеленина се поставят на всички об
редни символи – сватбените шишета, знаме, хурка и т.н.
Бобоците се редят (набождат) върху пита, покрита с „мильо“
– каре, изплетено на една кука. Играят се на трапезата, за
едно с другите дарове и се раздават на всички присъстващи.

Сватбени символи: бобоци, сватбено знаме, хурка,
венец, шише за кръстницата, шише за булката, синия
с бяло платно, питка за посрещане на булката от све-

Сватбено знаме – оруглица
На прът, отсечен от живо плодно дърво, се забожда
варено пиле. Върху пилето червена бронзирана (със зла
тен бронз) ябълка. Под пилето бронзирани китки (бобоци,
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чемшир, кипарис). Всичките тези неща се завързват с чер
вен конец. Привързва се и бяла кърпа. Пожеланието е както
се плоди дървото, така да се плоди и младото семейство.
Участва във всички празнични шествия и на трапезата
се поставя пред най-важните гости – кум, стар сват и др. За
това то е пряк символ на световното дърво, на космическата
връзка между световете.
Хурка с вретено
Това е хурката, с която шаферът играе на булчиното
хоро. На нея се привързва къделя вълна, която е готова за
предене. Най-отгоре се завързва бяла батистена кърпа с три
„бобока“ и вечна зеленина. Тя се играе в хорото, за да е ра
ботлива булката, за да привикне към къщната работа – да
сложи кърпата и да започне да преде. В днешно време къде
лата вълна се оформя като кукла, като мартеница Пенда, с
престилка, забрадка и китка.
Плетене на венец и украсяване на „галятата“. Свиване на китка за ръсене на водата
Рано сутринта приятелките на булката (три моми, които
имат живи родители), застанали под плодно дръвче, плетат
венец, украсяват „галятата“ (дървено ведро за вода, с което
се ходи на геран). Свиват китка от цветя и зеленина , уви
ват я с червен конец. С тази китка булката ще ръси вода на
герана. Пръчката за венеца трябва да е отрязана от здраво
дърво, да е хубава и правилна, за да са стройни и здрави де
цата на младоженците.
След като се завърши плетенето, се засвирва ръченица.
Играе се с венеца като се обикаля три пъти къщата, за да е
пълна с деца. Както се тропа ръченицата, така те да тропат
около къщата. После венецът се закачва на входната врата
– магически символ, който носи щастие и предпазва от зло.
Жените, които го играят трябва да имат живи родители.

и други гости, отиват на герана. Духовата музика свири
марш. Най-отпред вървят шаферът и булката, сватбари, ду
ховата музика. Младоженецът не ходи на герана.
Носят се бонбони, сладки и ракия, с които се черпи за
здраве, докато сватбарите играят трите хора. По обичай гера
нът, на който се ходи за вода, трябва да е на кръстопът. Като
пристигнат музиката засвирва хоро. Булката и шаферът го
повеждат. Една жена, която е омъжена с дете, но по-млада,
майчина и бащина, взема галятата (ведрото) и отива да из
вади вода от герана. Избирането на жената е така, защото
такава е представата за щастието на жената – да не е имала
сиротно детство без баща и майка, да е намерила мъж до себе
си, да е млада и да и предстои още много живот, деца, любов.
Това се прави, за да не застигат бедите рано булката.
Избраната жена пълни ведрото с вода и го поставя на
сред хорото. Булката се пуска от хорото и отива до него, об
ръща се на изток, взема китката от водата и ръси за здраве
на изток, запад, север и юг. После разлива с крак водата от
ведрото на три пъти. Хорото свършва.
Засвирва се второ хоро и булката отново се хваща. Же
ната взема ведрото и за втори път отива да извади вода.

Ходене на герана
След закачването на венеца, булката и шаферът вземат
галятата – в него е поставена китката и заедно с п
 риятелките,
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Оставя го отново насред хорото, булката за втори път ръси
вода с китката на четирите посоки, разлива на три пъти во
дата. Хорото отново свършва.
Засвирва се трето хоро, булката се хваща и на него. За
трети път младата жена вади вода от герана и пълни ведрото,
оставя го насред хорото. Булката за трети път се пуска и оти
ва при ведрото, обърната на изток, да ръси в четирите посоки
вода с китката. На три пъти отлива с крак, но този път само
половината вода. Другата половина остава във ведрото, кое
то двамата с шафера го вземат и носят обратно вкъщи.
След третото хоро се връщат отново с маршова музика.
За кръстниците
След връщането от герана се отива за кръстниците.
Носи се бъклица с вино, украсената кокошка, питка, сватбе
но шише – бронзирано със златен бронз и украсено с китка,
бобоци и зеленина, завързани с червен конец, панделка, на
пръскани със златен варак. На път за кръстниците се играе
ръченица.
Кръстниците посрещат сватбарите на вратата, отпиват
от бъклицата вино и се засвирва хоро. Играят се три хора.
На масата при кръстниците има почерпка за сватбарите,
които похапват, докато се играят хората.
Кръстницата носи: поднос, украсен с цветя и зеленина,
в който има дребни бонбони, жито, боб, цветя.
Кръстникът носи бъклица с вино.
Връщат се обратно с марш. Булката и младоженецът
посрещат кръстниците с ракия.

Прощаване на булката с родителите
Булката се прощава с родителите на фона на песента
„Прощавай майко“. Навежда се и целува ръка на майката и
бащата, благодари за грижите.
„Плачете очи и сълзете,
че вие сте виновни.
Което виждате не забравяте,
докато не се срещнете.“
„Плънджец оки, шъ ла прамад,
ка вой сантец виновац.
Че ведец, ну мъй уйтац
пъ на кън нувам ън преунац.“

Забулване на булката
Свири се бавна музика.
Булката сяда върху възглавница, поставена на дървено
трикрако столче. Кръстницата закачва булото /”конч” дъ
лъг/ с фиби. В косата на булката отзад, под булото, се закич
ват три бобока. На челото й кръстницата завързва паричка,
на врата - гердан с пари. Младоженецът откупва от шафера
възглавницата, на която е седяла булката. След като плати
за възглавницата, се засвирва хоро.

Булките в миналото са говеели в знак на почит и ува
жение.
В такива тъжни моменти като този са характерни сват
бените навиквания от жените, които целят да смекчат мъ
ката на булката, да я развеселят и дадат надежда за добър
живот след сватбата.
Към църквата
Булката и младоженецът разливат водата от галятата,
за да им върви по вода и тръгват към църквата - булката с
кръстника, младоженецът с кръстницата, която носи под
носа с бонбоните, житото и цветята.
На път за църквата, на първия кръстопът, свекървата
чупи пита и я хвърля в четирите посоки на кръст – за бере
кет в дома.
На излизане от църквата, кръстницата хвърля над мла
доженците житото, бонбоните, цветята и нарича (житото е
за плодородие, за жизненост и плодовитост, бонбоните са за
да са приказливи децата). Житото, което се ръси пред църк
вата, има магическа лечебна сила. Колкото по-нависоко се
хвърля то, толкова по-големи са успехът и изобилието, кои
то се очакват.
„Като пшеница да се плодят“ младите.
„Да живеете, да остареете и правнуци да люлеете“.
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Свекървата
посреща
булката и младоженеца
след ритуала в църквата
Пред къщата са наредени:
синия покрита с бяло платно,
от нея до вратата на къщата
е постлано бяло платно, върху
което са разхвърляни цветя и
пари, на вратата е закачен ве
нецът.
От това как ще бъдат по
срещнати и как ще влязат
младите, от това как ще прис
тъпят, зависи бъдещият им
живот. Ритуалът е за смисъла
на живота в дома и сред близ
ките. Той е не само въвежда
не, но и допускане на новия човек с магическо пожелание за
разбирателство и доброта, за близост, роднинство, любов, за
челяд, за ситост и изобилие.
Свири се бавна музика.
Булката се качва на масата. Свекървата я обикаля три
пъти с питка, върху която има мед, червена ябълка и чаша
с червено вино. След всяко обикаляне, свекървата подава
чашата с вино в устата на булката, булката отпива, целува
ръката на свекървата, а свекървата се кръсти. След като се
направи три пъти, свекървата помага на булката да слезе от
масата, като леко я прихваща в кръста. Това с прихващане
то е важно да се направи. То показва желанието на свекър
вата да подхване снахата и я въведе в традициите и обичаи
те на новия дом. Готовността да º помага, за да привикне
към къщната работа.
Младоженците минават по бялото платно и събират по
ръсените пари и цветя. Парите и цветята са за новата про
мяна. На входната врата свекървата ги захранва с питка и
мед, да са сладки и медени цял живот. Маже се в четирите
посоки с мед от двамата, първа е булката. То е, за да е „сладка

б улката“. Даряват се младоженците, след което шаферът ги
издърпва с пояса навътре в дома, а сватбарите ги удрят отзад,
по гърбовете. Поясът е за да направи булката подвластна на
силата на мъжа. Ударите по гърбовете са, за да се научат за
едно да поемат и преодоляват ударите на живота.
Следва гощавка на трапезата, сватбарски поздрави, да
рувания, раздават се бобоците, започва сватбено веселие.
Характерно е „Булчиното хоро“. Отпред е шаферът с
хурката, младоженците и др. Зад булката играе жена - тя
трябва да има живи майка и баща, както жената, която вади
вода от герана – с бутилка вино в ръка.
Сватбеното веселие се прехвърля на мегдана. Там се иг
рае традиционното хоро „Пеленица“ за сближаване на двата
рода.
Казват, че на оня свят човек ходи по ризата, с която се
е венчал. Старите баби казват: „Жена мъжа носи на лице
то си, а мъж жената – на ризата си.“ Мъжът е добър, ако
жена му има щастливо изражение. В мъжката риза е жен
ската дарба, защото в нея жената влага всичките си умения
и вшива във фигурите надеждите си за живота с мъжа, за
когото я прави. Чрез бродерията, която прави, му нарича за
живота. Всичките символи са благопожелания. Канатицата
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Светла Мейцова

Фии мартурия

(ромб) – за щастие и благоденствие. Кръст с рога на всяка
от четирите страни (елбетицата) – влага се около врата и
деколтето, по яката, долу на ръкавите и в долната част на
ризата – да пази да не влизат злите сили през тия отвори, че
да не уязвят човека.
Впечатляващо е как, с вяра, памет и воля, българският
народен дух отстоява и преминава през времето, от древ
ността до днес. Ето затова и толкова много чужденци са
магнетично привлечени от тази цветна палитра на нашия
фолклор, достигнал до нас чрез предците ни. А това как ще
го съхраним и предадем в бъдещето, зависи само от нас,
които сме в настоящето. А ако не знаем как, нека се поучим
от народната мъдрост: „Човек като не знае какво го чака,
трябва все добро да мисли, добро да говори и всякога да бла
гопожелава.“
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Моите родители Росица и Андрей Божкови през целия
си съзнателен живот са спазвали традициите и обичаите на
нашето село. Било то по весели поводи, било то по тъжни.
Затова преди да почине, моята майка ми поръча да я погре
ба така, както съм спазила старите ритуали за баща ми. И
този тъжен за нас ден настъпи на 13 август 2017 г. Първата
поръка беше, че не иска катафалка и да пускат някаква за
писана погребална музика. Трябваше да търсим трактор с
ремарке, така както едно време са извеждали починалите.
Това беше доста трудно, понеже новата техника сега е модер
на и е невъзможно да се повдигне ковчегът толкова високо.
Но за всяко нещо се намират добри хора, които да помогнат
в труден момент. Благодарение на Илия Онцов подсигу
рихме превоза. Трябваше да потърсим и духова музика, коя
то да свири на погребението. Тази задача не беше трудна,
защото синът ни Цветомир е музикант, и с едно обаждане
до колегите от с. Бутан въпросът беше уреден. Обадих се на
погребалната агенция, от която исках да поръчам покров,
кръст и ковчег. Жената, обслужваща агенцията, ме попита
ще искам ли катафалка и хора, да изкопаят гроба. Обясних
й, че майка ми зачиташе старите обичаи и би искала всичко
да се извърши от хора, които са наши роднини и познати, и
на които имаме доверие за добре свършена работа. Затова
и гробът беше изкопан от една група хора, които извършват
тази услуга по желание на близките на покойника.
Майка ми и баща ми си имаха любима песен „Вечно ще
те чакам“ и желаеха, когато починат, да им се изсвири. На
шият син удовлетвори последната воля на баба си и дядо си
и им я изсвири.
В Софрониево се пуска вода по Огоста за починалите.
Обичаят се казва „Фии мартурия“. Затова три дни преди да
се навършат двадесет дни от смъртта на майка ми поканих
едно момиче, което да е „чисто“ да носи водата. На в
 ремето
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аз съм ходила рано сутринта по съседските къщи и съм но
сила вода от герана у хората, които съм предупредила да
оставят празните кофи навън, за да не ги събуждам толкова
рано. Но сега вече няма толкова герани. Водата се налива от
чешмата и се излива върху цветята в градината. За тези три
дни момичето разля 50 кофи вода, която се нарича „голяма
вода“, понеже има и „малка“. За този ритуал се изисква спе
циална подготовка. Моят съпруг потърси две пръчки, които
да имат по две разклонения и една права, които служат за
стойка, на която се поставят даровете. Също така се дялка и
една пръчка, която се казва „рабуш“. На нея се издълбават
50 резки, толкова колкото кофи вода са разлети. Приготви
хме и кратуна, в която се слага малко пясък за баланс и се
забождат три свещи. На реката се ходи рано сутринта в съ
бота и преди да се отиде се разливат още три кофи вода. В
едно шише се налива вода, от която ще се отпива на реката.
За „мартурия“ се избира малко дете според пола на покой
ника: за жена – момиче, за мъж – момче.
Отидохме аз, моят съпруг, снаха ни с внуците, бабата,
която бабуваше по време на погребението и двете деца.
На брега на реката застлах стари тъкани кърпи, забодох
ме прътите, на които наредих даровете за присъстващите.
За момиченцето, което беше „мъртурия“ бях купила чантич
ка, в която имаше гребенче, огледалце, герданче с гривнич
ка, портмоне с пари, сапун, една блузка и нещо сладко. По
същия начин имаше чанта със същите неща и за момиче
то, което беше носило водата. Тези две чанти се закачват
на чепатите пръчки от двете страни на стойката. Пръчката
„рабуш” се забива в пясъка. На средната пръчка поставих
хавлиени кърпи за мъжете, престилки за жените и кърпен
ца за децата, върху месалите наредих чаши с вино, панички
с жито, с лъжици и малки питки, които бяха също за двете
момичета. Имаше паничка с жито, хляб и сладки за разда
ване на присъстващите.
Когато всичко беше готово, застанахме с малкото моми
че на брега на реката с лице на изток и я попитах три пъти
„Фии мартурия на баба Росица“, тя ми отговаряше „фиу“.

След всяко питане на детето се подава да отпие от донесе
ната вода и се излива от нея в реката. След това се запалват
свещите в кратуната и се пуска по средата на реката, за да
може течението да я отнесе. Ако отиде на далеч по водата и
не заседне, а свещите продължават да светят, това означава,
че всичко е направено както трябва и починалият е дово
лен. Така се получи и при нас. Течението отнесе кратунка
та, докато тя се скри от погледа ни.
След това дойде ред на даруването. Дадох на двете мо
мичета чантите с подаръците, паничките с жито, хляба и
чашите с вино, на бабата и снахата – по престилка, на съ
пруга ми – хавлиената кърпа и за децата – кърпичките. На
всеки поднесох да си вкуси от житото и раздадох хляба и
сладките.
Накрая счупих на три всяка от пръчките, на които бях
поставила даровете и „рабуша“ и ги хвърлих във водата.
Така приключи ритуалът „Фии мартурия“.
На 40 пък се дават дрехи. На близък човек се купуват
дрехи – от бельо до връхни дрехи и обувки, постелка за легло
и завивка, възглавница, стол и маса. Всичко това беше заку
пено, без масата, и дадено на снаха ми, която много се гри
жи през последните дни от живота за моята майка, и тя така
ни беше поръчала. Отец Дилян прочете молитва за това да
се носят със здраве тези дрехи наречени на покойната ми
майка. След това направи водосвет за пречистване на къ
щата и за здравето на всички живеещи в нея.
Така изпълних последната воля на моите родители,
като спазих всички стари обичаи по време на тези траурни
събития в нашия живот.
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Весела Тотева

Автентични хора от Долни Вадин
Жояна
Размер 2/4
Жояна е автентично мегданско хоро, характерно за се
лата Долни Вадин и Горни Вадин. Играе се на леса (отворе
но хоро). Мъж подвиква на хорото на влашки: „Вине раца
па вале, ку рацойю ду па я „Хай Жояна ла пояна“. Вине раца
пъ пъръу, ку гуша плина дъ гръу „Хай Жояна ла пояна“.
Кънд ой зъче о нойца, пуй дженунке па фетица. Кънд ой
зъче трей нуяле, пуй дженунке па муяре „Хай Жояна ла по
ляна”. Хай Жояна пъ шоша ку неваста алту я“. Идва пати
цата отдолу с патока след нея „Хей Жояна на поляна“.
Идва патицата по пороя, с гушата пълна с жито „Хей
Жояна на поляна“. Като кажеш една пръчица, слагаш коля
но на момиче. Като кажеш три пръчици, слагаш коляно на
жена „Хей Жояна на поляна“. Хей Жояна по пътя с чужда
жена.
Описание на движенията
Движ. 1 „ Ход със засичане“ – изпълнява се по посока на
хорото.
Изходно положение на краката – шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с десния крак напред.
На „и“ – стъпка с левия крак пред десния. Десния се вди
га в задна свивка.
На “два“ – стъпка с десния крак. Левия се отделя в пред
на свивка.
Движ. 2 „Ход с набиване“ – изпълнява се по посока на
хорото.
Изходно положение на краката- шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с левия крак.
На „и“ – набиване с десния крак до левия крак.
На „два“ – стъпка с десния крак.
На „и“ – набиване с левия до десния крак.
Движ. 3 „Ход с набиване и ръченична“ – изпълнява се по
посока на хорото.
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Изходно положение на краката шеста позицея.
I такт На „раз“ – стъпка с левия крак.
На „два“- набиване с десния до левия крак.
II такт На На „раз“ – стъпка с десния крак на място.
На „и“ – стъпка с левия крак на място.
На „два“ – стъпка с десния крак на място
Движ. 4 „Кръстосан ход“ – изпълнява се към центъра
на хорото.
Изходно положение на краката – шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с левия крак.
На „два“ – стъпка с десния крак напред кръстосан пред
левия.
Движ. 5 „Ръченична“ – изпълнява се към центъра на хо
рото.
На „ раз“ – стъпка с левия крак на място.
На „и“ – стъпка с десния крак на място.
На „два“ – стъпка с левия крак на място.
Движение на ръцете
Ръцете са свити в лактите.
На 5 такт се свалят до опънати назад.
На 6 такт люш напред - назад.
На „ раз“ от 1 такт ръцете отново се свиват.
Описание на комбинацията
1 такт – Изпълнява се движ. 1 „ Ход със засичане“.
2 такт – Изпълнява се движ. 2 „ Ход с набиване“.
3-4 такт – Изпълнява се движ. 3 „ Ход с набиване и при
бежка“.
5 такт – Изпълнява се движ. 4 „ Кръстосан ход“.
6 такт – Изпълнява се движ. 5 „ Ръченична“.
Описал хореограф: Весела Тотева
Обърнис
2/4
Обърнис е хоро характерно за Дунавския регион. Среща
се още като Балуца, Бануца и др. Но по описания начин се
играе само в Долни Вадин. Това хоро се играе затворено.
Има мъж, който ръководи хорото. Той подвиква: „Я уз уна,
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я уз дой, я уз трей, обърнис. Стънга“, когато хорото трябва
да тръгне наляво и „Я уз уна, я уз дой, я уз трей, обърнис.
Дряпта“, когато хорото трябва да се обърне надясно. Пре
вод: „Чуй едно, чуй две, чуй три, обърнис. Ляво“; „Чуй едно,
чуй две, чуй три, обърнис. Дясно“.
Описание на движенията
Движ. 1 „Ход в дясно“
Изходно положение на краката – шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с десния крак в дясно.
На „и“ – стъпка с левия до десния крак.
На „два“ – стъпка с десния крак в дясно.
На „и“ – стъпка с левия до десния крак.
Движ. 2 „ Ход в дясно отпред“
Изходно положение на краката – шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с десния крак в дясно.
На „два“ – стъпка с левия крак в дясно пред десния крак.
Движ. 3 „Ръченична напред“
Изходно положение на краката – шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с десния крак на място.
На „и“ – стъпка с левия крак на място.
На „два“ – стъпка с десния крак на място.
Движ. 4 „Ръченична в дясно“
Изходно положение на краката – шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с левия крак на място.
На „и“ – стъпка с десен крак на място
На „два“ – стъпка с левия крак на място.
Движ. 5 „Ръченична в ляво“
Изходно положение на краката – шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с десния крак на място.
На „и“ – стъпка с левия крак на място.
На „два“ – стъпка с десния крак на място.
Движ. 6 „Ход в ляво“
Изходно положение на краката – шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с левия крак в ляво.
На „и“ – стъпка с десния до левия крак.
На „два“ – стъпка с левия крак в ляво.
На „и“ – стъпка с десния до левия крак.
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Движ. 7 „Ход в ляво отпред“
Изходно положение на краката – шеста позиция.
На „раз“ – стъпка с левия крак в ляво.
На „два“ – стъпка с десния крак в ляво пред левия крак.
Описание на комбинацията
1 такт – Изпълнява се движ. 1 „Ход в дясно“.
2 такт – Изпълнява се движ. 2 „Ход в дясно отпред“.
От 3 до 6 такт – Както от 1 до 2 такт.
7 такт – Изпълнява се движ. 3 „Ръченична напред“.
8 такт – Изпълнява се движ. 4 „Ръченична в дясно“.
9 такт – Изпълнява се движ. 5 „Ръченична в ляво“.
10 такт – Както 8 такт.
11такт – Изпълнява се движ. 6 „Ход в ляво“.
12 такт – Изпълнява се движ. 7 „Ход в ляво отпред“
От 13 до 16 такт – Както от 11-12 такт.
17 такт – Като 7 такт.
18 такт – Като 9 такт.
19 такт – Като 8 такт.
20 такт – Както 9 такт.
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Весела Тотева
Читалище „Съзнание 1927“ – с. Долни Вадин

Обичаи и вярвания от Долни Вадин
Обичаи:
• Йеремия: Бие се на 14 май. Обичай за прогонване на
змиите. Най-възрастната баба от семейството сутринта на
Йеремия взима едно тенекия и пръчка. Обикаля целия двор,
като непрекъснато чука по тенекията и нарежда: „Иеремия
ън каса,шърпи ънд прунд“ (Иеремия в къщата, змиите в то
половата гора; има се в предвид гората на отвъдният румън
ски бряг)
(Записана от Елена Радулова, р. 1927 г.)
• Згерман (в превод Герман). Обичай за дъжд при силна
суша.
Моделира се човече от глина. Поставя се в сито. Съби
рат се хора и тръгват с него към реката, като го оплакват:
„Германе, Германе, кажи на дядо Господ да ни прати дъжд,
че изсъхнаха житата, изгоряха полята и ще загинат от глад
децата“. Заравят го до Дунава.
(Записана от Спаска Станева, р. 1933 г.)
• Папаруда (Пеперуда) – обичай за дъжд.
Пеперудата се прави само от деца. Едно момиче се на
кичва с бъзе около кръста и врата. Обявява се тръгването
на Пеперудата с биене на камбаната, за да чуят хората, че
тя тръгва из селото. Децата ходят заедно с нея от къща на
къща, пеят, а тя подскача. „Дай Боже дъжд, да се роди ръж.
Жито да берем, пита да ядем“. Излиза стопанката, раздава
колачета и пари на децата, а на Пеперудата сипва на глава
та и пълна кофа с вода – тя подскача и се смее.
(Записана от Спаска Станева, р. 1933 г.)

В паничка слагаме вода. Взема се малко олово. Поставя
се в лъжица. Нагрява се на жар, докато се стопи.
Уплашения сяда на столче. Бабата, която бае вдига па
ничката над главата на уплашения, удря с лъжицата (с раз
топеното олово) по паницата (с водата) на кръст и говори:
– Фрикъ дъ нуапте, фрикъ дъ зъу, фрикъ дъ ом, фрикъ
дъ муяре. Съ съ дукъ ън пустетате унде къйни ну алатръ,
унде кокош ну кънтъ, унде суаре ну ръсаре. Съ ръмуе Опри
ца (име на човек) лумината, курата, ка руая дън къмп ску
турата. (Уплаха от нощ, уплаха от ден, уплаха от мъж, уп
лаха от жена. Да иде в пустинята, където кучетата не лаят,
където петела не пее, слънцето не изгрява. Да остане свежа,
чиста като росата по полето).
Оловото се изсипва в паницата. Образува се форма,
която наподобява нещо. Бабата баячка предполага, според
формата на оловото, от какво е уплахата. Баенето продъл
жава по същия начин пред стомаха и пред краката.
От паницата се дава на уплашения да пие от три места.
С водата от паницата се измива лицето, краката и стомахът,
а останалата се полива цвете. Оловото се увива в кърпичка,
като през деня човекът го носи с него, а вечер го слага под
възглавницата до четвъртък. Четвъртък следобед оловото се
хвърля на кръстопът, в канал или река. Процедурата се пов
таря и в четвъртък, и в събота.
(Записана от Елена Радулова, р. 1927 г.)
• Баене за повдигнато: Размачкват се последавателно
двете китки на ръцете като се бае:
– Аплекате какачуасе, аплекате борочуасе, аплекате
дън фий фял дъ букате. Съ съ дукъ ън маце дъ къцъл, дъ
пурчел. Съ рамуе луминат, курат, къ роуа дън къмп скуту
рат. Бае се на три пъти. (Повдигнато (без превод), повдигна
то (без превод), повдигнато от всички видове храни. Да иде
в червата на кучето, на прасето, да остане свеж, чист като
росата по полето).
(Записана от Елена Радулова, р. 1927 г.)

Баене
• Баене за от страх: Бае се в понеделник, четвъртък и
събота след 15.00 часа.

• Баене за от уроки: Със сламка от метла се бърка в па
ничка, пълна с вода и се бае:
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– Пъсърика ку куада албъ, сари ич, сари динколо, съри
рай оки съй сае, каре а дъокят пъ Ани(името на уручаса
ният). Дакъ о фи дъ суаре суареле съй кяе разърле, са съ
минуне лумя дъ йел кум са минунат шъ ел дъ Ани.
Да къ о фи дъ луна луна съй кяе лумина съ съ минуне
лумя дъ я кум съ минунат шъ я дъ Ани.
Да къ о фи дъ муяре, муяре съй сяче извуареле, съй ра
муе копии мерит дъ фуаме. Съ съ минуне лумя дъ я кум са
минунат шъ я дъ Ани.
Да къ о фи дъ фата маре, фата съ ръмуе ку цъца ла вале
със ъ минуне лумя дъ я кум съ минунат шъ я дъ Ани.
Да къ о фи дъ ом съ плезняксъ, съ цъпе, съ киръе съ ми
нуне лумя дъ ел, кум съ минунат шъ ел дъ Ани.
Да къ о фи дъ вънт, вънту съ дукъ ън памънт, със ъ ми
нуне лумя дъ ел, кум съ минунат шъ ел дъ Ани.
Сай пъсъре, ънкъ о датъ шъ те ду пъсте апъ я ку тине
дъокятеле. Дъй друму ън апа съ ръмуе ани курата лумината
къ стяуа дън чер, къ апа дън маре, шъ къ роуа па ярбъ вярде.
Пу, пу, пу (плюва се), пфу, пфу, пфу (духа се) фудж дъ
окяте дон тре оки, къ те ажундже вънту маре (повтаря се три
пъти).
След като баенето е свършило, с водата от паничката се
плеска лицето на урочасания.
Превод: Птиченце с бяла опашка скочи тук, скочи отта
тък. Да скочат, очите му да изскочат на този, който е уру
часъл Ани. Ако е от слънцето на слънцето да му изчезнат
лъчите, да му се чудят хората, както се е чудило и то на Ани.
Ако е луната, на луната да и изчезне светлината, да и се
чудят хората, както тя се е чудела на Ани. Ако е била жена,
на жената да и пресъхне млякото, да и умират децата и от
глад, да и се чудят хората, както и тя се е чудела на Ани. Ако
е била мома, момата да остане с една увиснала гърда, да и
се чудят хората, тъй, както тя се е чудела на Ани. Ако е бил
мъж, да се пръсне, да крещи да се чудят хората както той се
е чудел на Ани. Ако е бил вятърът, вятърът да иде в земята,
да му се чудят хората, както той се е чудел на Ани. Скочи
птичко още един път и литни над реката. Вземи със себе си
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уроките и ги пусни във водата да остане Ани чиста и светла,
като звездата от небето, като водата от реката и като росата
от зелената трева.
Пу, пу, пу (плюва се), пфу, пфу, пфу (духа се). Бягай уро
ки из между очите, че те настига силния вятър / 3 пъти.
(Записано от Спаска Станева, р. 1933 г.)

Устойчиви словосъчетания във вадинския
традиционен говор
Прякори в Долни Вадин:
• Турбатов (бесен);
• Сурпадял (в буквален превод – свлечен бряг; в смислов
превод – живеещ под баира (брега);
• Шарчеви (идва от шърпи (змии; така наричат род, в
който по наследство е със студени ръце и крака);
• Калови (идва от кал(кон);
• Лунгулови (идва от лунг – дълъг; така наричат род в
който всички са дълги, високи);
• Чокой (богаташ);
• Допа – тапа (нисък и набит човек);
• Пърша (малко магаренце);
• Църня (черен);
• Цънцар (комар).
Обръщения:
• гура каска – (буквален превод – отворена уста; в сми
съл: така наричат несъобразителен, заплеснат човек. На
пример човек, който слуша чужд разговор, без да се съобра
зява, че е излишен);
• пъкатосуле – (глупако);
• мърецуле – (горделивецо);
• кьоруле – (слепецо; в смисъл,че не гледа къде ходи);
• гугумануле – ( глуповат, неграмотен);
• боуле – (воле; така наричат човек, който гледа ококо
рено и не разбира какво му се говори);
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• дус дупа лумя аста – (отнесен от тая земя);
• дус шъ ненторс – (отишъл и не се върнал; в смисъл
заплеснат, флегматичен човек);
• кап спарт – (счупена глава; в смисъл буен човек);
• капу здрончи – (буквално глава, която дрънчи; аналог
на български: има бръмбари в главата).
(Записани от Спаска Станева)
Долновадински лафове:
• А мънкат вънт пръжът (в буквален превод: яли са пър
жен вятър; когато се носи миризма на ядене, а не можеш да
го опиташ)
• А пус мамаруца пъ яле (в смислов превод: когато ня
кой човек си е наумил да носи все една и съща дреха или
обувки и т н.)
• Фий ку минте къ наинте, ну фий прост къ кум ай фост
(Бъди умен както преди, не бъди прост, какъвто си бил)
• Ете кьоруле гутуя (ето ти слепецо дюлята; отнася се
за хора, които не виждат съществени неща)
• Простул да къ ну е шъ фудул, ну щие къ е прост дъс
тул. (Простият, ако не е и горделив, не знае, че е достатъчно
прост; отнася се за горделивите, надменните хора)
• Сънт сърак шъ нам нимик, дъкът кяля пъ бурик, шъ я
тремуръ дъ фриг. (Беден съм и нямам нищо, само кожата на
пъпа, и тя трепери от студ.)
• Дуте ку вънту шъ те ънтуарче ку плуае. (Иди с вятъра
и се върни с дъжда.)
• Суакръ, суакръ, помн акру, дъ тьой куаче, кът тьой
куаче, дулче тот ну тьой фаче. (Свекърво, свекърво, кисел
плод, колкото щеш да зрееш, сладък никога няма да ста
неш).
• – Петрикъ е тунде уоу
– О-о-о тунде уоу е яр бине, да Ванчика е раде уоу.
(– Петър е остригано яйце; – О-о-о, остригано яйце е пак
добре) – Отнася се за хора стиснати, скъперници.
• – Кът е часу?; – Кът ясте лунг насу. (Колко е часът?
Колкото ти е дълъг носът.)
(записани от Спаска Станева)
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Поговорки:
• Рару умпле кару, десу умпле фесу. (Рядкото пълни ко
лата, гъстото пълни феса (шапката).
• Капу маре, минте наре. (Голямата глава няма ум).
• Даря вяде маря (буквално: даването вижда много; в
смисъл: подкупът ти носи успех, ако дадеш ще постигнеш
много).
• Гугуман съ наскут, гугуман о съ муаръ. (Глупав се е
родил, глупав ще си умре).
• Кънд съ разтуарнъ кару, друмурь мулц. (Когато се пре
обърне колата, пътищата са много).
• Качачаче братче, който има скача, който няма плаче.
(Записани от Спаска Станева)
Вицове:
• В каруцата се возят двама братя. Конят изведнъж по
бягва бързо. Големият брат казва на малкия:
– Цън те Митре дъ лоитре!
– О, бине, бине. Да ту няне цън те дъ измяне!
(– Дръж се Димитре за ритлите. – О добре, добре. А ти
дръж се за гащите).
(Записани от Елена Лунгулова)
• Гражданка се прибира на село. Минава покрай сел
ската клюкарка и пита:
– Буна зъуа! Че о съ мъй спуй. Фо ноире, ор чине а фа
тат, чине а мурит…! Я май бине спуне чине ку чине са юбит.
(Добър ден! Какво ще ми кажеш някоя новина, или кой е
родил, кой е умрял… Я по-добре кажи кой с кого се е любил!)
(Записани от Елена Лунгулова)
• Вечина, Вечина цънец бърбату бине те рог шъ йоу дъ
бине. Ел вине нуаптя ла мине, а йоу сънт муяре милуаса шъ
ъл баг ън каса. Йоу и пуй брънза шъ пяще пъ маса, а ел мъ
апука пасупт маса. (Вечина, Вечина дръж си мъжа здраво
моля те и аз за добро. Той идва нощем при мене, а аз съм
милостива жена. Аз му сервирам сирене и риба на масата, а
той ми пуска ръка под масата).
(Записани от Елена Лунгулова)
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Десислава Божидарова
Регионален исторически музей – Видин

Река Дунав – път и граница
Три обичая на власите от Видинско
В настоящата работа ще разгледам ролята на река Дунав
в три обичая при власите от Видинско, свързани основните
моменти от живота на човека т.е. с раждането и смъртта.
Първо ще ви разкажа за „сватбеният понеделник“, оби
чай от село Връв община Брегово. Информацията е събира
на от мен на терен в периода 2004–2006 г.
Още в началото на XX век класикът на антропология
та Арнолд ван Женеп определя сватбата като един от пре
ходните обреди. С оглед на това във всеки един от тях стои
семантиката на прехода с неговите три основни момента:
отделяне, преминаване и приобщаване1.
Целият комплекс от обреди, съставящи годежа и сват
бата, означава процес на преминаване, но една част от тях
осъществяват връзката на преминаването с отделянето, а
другата – с приобщаването2.
В с. Връв този ден от сватбата е съпроводен от интересни
моменти, които представяме в тяхната последователност.
Рано сутринта, след дългото нощно веселие, свекървата
заедно с тъпанджията отиват до стаята на младоженците, за
да видят резултата от свождането. Ако резултатът е положи
телен, т.е. ако младоженецът е изпълнил задължението си и
невестата е дефлорирана, свекървата излиза и се провиква
„И-и-ху-ху-у“. Това е знак, че булката е била непорочна и
музиката подхваща „свекървино хоро„(„данц“ – диал.). То е
във всички случаи смесено, несключено хоро, но това хоро
не е като обикновено, а това хоро е обредно, в което жреците
са свекъра и свекървата, а божеството е чертогът и бракът,3
според Д. Маринов.

Свекървата води хорото, държейки в ръка стомна с „бла
га ракия“, украсена с цветя, овързани с червен конец. Така,
водени от свекървата, всички обикалят мегдана на селото.
Отиват до къщата на кумовете и всички заедно се връщат
в дома на свекъра, където ги чака сложена трапеза. Докато
трае почерпката, трима от рода на младоженеца, носейки
стомната с „блага ракия“ отиват при сватовете, които с го
лямо нетърпение очакват новината. Пристигнали вече пред
портите, те се провикват „И-и-ху-ху-у“, и подават стомната
с „благата ракия“ на бащата на невестата.
Родителите на младоженката канят вестителите на тра
пеза. Докато са в дома на невестата, пратениците си намаз
ват лицата с прах от въглища и червена боя, преобличат се
в женски дрехи, вратовете им се окичват с наниз пипер, а
на главата на пратеника, който носи стомната с ракия, се
оформя своеобразна шапка от вълна или кълчища, в коя
то се забождат три вретена и три лъжици. Така маскирани
те мъже се наричат „маскаричи“ – мн. ч., диал. От дома на
свекъра, приключили вече със закуската, съпроводени от
музика, сватбарите се отправят към момините двори, водени
от свекървата. Пред двора ги посрещат тримата маскирани
с жива кокошка в ръце, която постоянно подрусват, за да

Иванова, Р. Сватбата като маскарад. – В: Българска етнология.
1994. кн 3-4.
2
Иванова, Р. Българска фолклорна сватба. С., 1984, с. 143.
3
Маринов, Д. Жива старина. Русе., 1891, с. 131.
1
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кудкудяка. Те подхващат самостоятелно хоро и изпълняват
причудливи движения с еротична натовареност. През цяло
то това време булката е облечена със сватбената си премяна
и е забулена. „Отбулването“ е отделен момент от сватбата.
Тя носи на рамото си кобилица, на която е закачен нов съд
за вода с кратунка, покрит с кърпа.
След като всички са се събрали, шествието се отправя
към река Дунав. По пътя към реката маскираните мъже,
щом наближат някоя къща, в която живеят близки на булка
та, влизат и крадат кокошки, по една, по две. Пристигайки
на брега на реката, невестата се приближава до водата и
с кратунката напълва съда. Междувременно маскираните
цапат с въглища и пясък свекъра и свекървата. Булката из
нася съда с водата, за да им полее да се измият. Всички са ги
наобиколили. Желаещите булката да им полее, са длъжни
да пуснат монети в съда с вода. Същевременно маскираните
постоянно цапат сватбарите.
Приключили с измиването, свекървата повежда своето
хоро и след обиколка на селото, води сватбарите у дома си,
където веселието продължава.
Този интересен обичай може и да не се осъществи. Това
зависи от булката. Ако не е девствена, я качват на брана,
теглена от волове и тъпанджията удря тъпана с все сила, за
да излезе цяло село да я види. Но това се е случвало много
рядко, имайки предвид тогавашния морал.
Пътят на невестата не свършва до брачното ложе. За да
овладее пространството на дома, тя трябва да го продължи,
представяйки движение от страничното „женско“ простран
ство, от периферията към центъра. Това се осъществява
чрез обредното отвеждане на невестата на реката за вода4.
Водата отделя своето от несвоето, чуждото. Премине ли во
дата, невестата преминава от своята в чужда територия,
която трябва да овладее.
Воденето за вода е обратно движение – навън от дома, в
който е въведена невестата. Отделни страни разкриват този
4

Иванова, Р. Цит.съч., с. 159.
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път като пространствен преход от отвъдното чуждото към
света на живите, своето културното пространство5.
За да премине от едно състояние в друго, от един социа
лен статус в друг, митологичният човек трябва да извърши
преходен ритуал, което за него означава да умре като един
статус, за да се роди в друг. Така самият преход придобива
характер на смърт (макар и ритуална). Прекосяването на
прага между два свята става само на определени места, а
в случая тази роля играе реката. Този праг, разположен на
входа от едното пространство към другото, е особено опасна
пространствена точка6. Младата невеста е носител на енер
гия, защото е жена, която е предопределена да създаде нов
живот.
Значителна част от следсватбените обичаи и обреди це
лят по магически начин да не допуснат отрицателен резул
тат от брачния акт – безплодието7.
Изтичащата вода, големият брой участници, съпровож
дащите действия – лудешко гонене, рипане и т.н. на изми
тите от невестата са израз на идеята за (въз) раждане и изо
билие, виталност и преодоляване на смъртта8.
Реката се осмисля като преход от света на живите към
света на мъртвите9. Вярва се, че душата на починалия се
отправя към оня свят по вода. Граничната функция на река
Дунав се проявява и в обичая Помана, когато във водата се
пускат кратунки със запалени свещи, за да се стоплят ду
шите на умрелите.
Водата е традиционно средство за осигуряване на успех
при всяко едно начинание.
Всички преходни периоди в живота на човека са свър
зани с реката. Водата е предмет на всеобщо почитание. На
Бабинден в с. Връв къпят обредно бабата акушерка е река
Пак там.
Маразов, И. Видимият мит., С., 1992, с. 67.
7
Иванова, Р. Цит.съч.
8
Николова, В. Урочасана невеста. –В: Българска етнология. 1999,
кн. 3-4.
9
Българска митология. Енциклопедичен речник. С., 1994, с. 65.
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Дунав за здраве. Всички жени от селото, сега под ръковод
ството на читалището, се събират и разиграват сватба. Тази
сватба е театър, в който всички роли се изпълняват от жени.
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Единствените мъже, който се допускат са музикантите. С
хоро преминават през селото. Ако срещнат мъж, принужда
ват го да плати на музикантите или му вземат шапката или
му развързват гащите.
Отиват да вземат бабата, бабувала при раждането на де
цата им. Качват я на каруца или шейна, която самите жени
теглят до брега на реката. Започва едно пръскане, мокрене
с вода от реката на всички участници в шествието. Праз
нуването завършва с обща трапеза в дома на бабата. Всяка
жена е приготвила и донесла храна и вино. На този ден дори
е простено на жените да попрекалят.
Последният обичай, който искам да ви представя е свър
зан със смъртта. За поманата при власите е писано много.
Погребалните и поменални обичаи при власите са изслед
вани задълбочено от Васева, Петров, Кауфман Николай и
Димитрина, Гребенарова и други.
Предмет на настоящата работа е обичаят „пупъза“ на
блюдаван в с. Делейна, Видинско, жив и до днес. Населе
нието в това село е билингвистично – освен български език
говори и влашки. Обичаят „пупъза“ е неразривна част от
помена, а поменът принадлежи към системата на следпо
грабалните обичаи на българската етническа общност. Ус
ловно ще наречем обичая „пупъза“, защото самите хора
го наричат „разиграване“ или „танц на пупъза“ (в превод
пупъза означава папуняк). Той се изпълнява след помена
на четиридесетия ден. Поменът се прави в събота, а оби
чаят – на следващия ден (неделя). Четиридесетият ден се
почита най-много, защото се вярва, че дотогава душата на
починалия е на земята и е обходила всички места, където
покойникът е бивал през живота си, та се прибира в „Божи
ето царство“10.
Обичаят е своеобразно изпращане на душата на почи
налия след помена. Представата, че душата може да се от
деля от тялото и да приема различен облик, е типологична
и обща за много народи11.
10
11

Вакарелски, Хр., Български погрбални обичаи, С., 1990, с. 144.
Георгиева, Ив. Народна митология, С., 1993, с. 162.
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Каквото и да се раздава на помените, раздава се „за да
се намери за душата на умрелите“. Самите питки също се
наричат „пупъза“ и се дават „за Бог да прости“ на участнич
ките в обичая. Те се приготвят заедно с всички обредни хля
бове, но се запазват за неделния ден, когато се извършва
обичаят. Запитани защо ги наричат така, информаторите
повдигат рамене и с колебание отговарят : „самата украса е
хубава като пупъза“ (птицата папуняк). Питката е елипсо
видно хлебче, оградено с тестен пръстен, чиито краища се
преплитат. Върху самото хлебче се поставят печати с прос
фор. Този обичай се прави „откакто се помнят“.
Самият обичай започва в неделя сутринта около 9-10
часа. В стаята, където е починал човекът, се слага трапеза с
ястия, оставени от помена от предходния ден. В дома се съби
рат жени вдовици или стари моми, които трябва да са „чис
ти жени“, по думите на информаторката – „бабички“. След
като проключи храненето, на масата се нареждат хлябовете
„пупъза“, които са 3, 5, 7 или 9 на брой, в зависимост от же
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ните, които присъстват, но задължително броят им е нечетен.
Върху самите питки се поставя варено жито и запалена свещ.
„Бабичките“ се нареждат една до друга. Всяка взема по
едно хлебче „пупъза“ и го придържа с две ръце на лявото си
рамо. Когато се подредят, започват да обикалят трапезата
в посока обратна на часовниковата стрелка. Те пристъпват
отмерено, равномерно и бавно, изпълнявайки песен, чиито
текст давам в свободен превод:
„Към Рая, душо, към Рая,
внимавай как ще си предадеш (душата),
(там е толкова хубаво),
че не можеш да стоиш
от аромата (толкова е упойващ и силен) на цветята
и песните на девойките.
А пред вратата на Рая, стои цветето на слънцето“.
„Ла рай, суфлете, ла рай,
съ яй сама кум цъл дай (суфлету),
къ ла рай ну потс съ стай,
де миросу флорилор
де кънтеку фетилор.
Къ ла поарта раюлуй
шеде флоаря соарилуй“.
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След като са изпели песента, спират и потропват три
пъти с левия крак. Тогава те разменят питките помежду си
като първата подава на втората, втората на третата и т.н. и
продължават обиколката, като повтарят същата песен. Дви
жението е само напред, не правят нито една крачка назад.
Това се повтаря, докато три пъти разменят питките.
След тези ритуални движения, те започват да „търсят“
душата на починалия и питат: „Тука ли си?“, поглеждат зад
вратата, която е отворена, и пак питат: „Зад вратата ли си?“,
поглеждат зад печката и отново задават въпрос: „Зад печ
ката ли си?“, проверяват ъглите на стаята и отново питат:
„Дали ни чуваш?“, „Дали ни гледаш (виждаш)?“.
След като са проверили навсякъде и не са открили ду
шата на починалия, обредните лица си тръгват, като вземат
питките, които са своеобразен дар и ги отнасят в домовете си.
По време на обичая има забрана и в стаята не се допус
кат мъже, дори и мъжете от къщата.
Останки от този обичай се помнят и се практикуват в
с. Връв, Видинско и в кварталите на Видин Акджамия и
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Кумбаир, в които има компактно населено влашкоезично
население.
Обичаят помана в Северозападна България е добре и
подробно описан от Ваня Денчева и Петър Петров12, но там
не се споменава обичая „пупъза“.
Не подлежи на съмнение, че помените имат първичен
смисъл на хранене на душата13. Мъртвите постоянно трябва
да се хранят, така като и живите14. Според информаторите
„на небето е същото като на земята, само че е по-светло и
слънчево, каквото ти принесат на тоя свят, това получаваш
на другия.“
По-особеният вид и съдържание на четиридесетницата,
се основава на вярването за окончателното отлитане на ду
шата от този свят15. Според баба Испаса „помен може и да
няма, но „пупъза“ е задължително“.
Приемам обичая „пупъза“ за своеобразно изпращане на
душата, защото „тя не трябва да остане тук, лошо е“. Изпра
щат я вдовици, жени, които се смята, че живеейки без мъж
са физиологически чисти, заради което им се приписват
жречески и посреднически функции16. Ритмиката на танца,
магическото число 3, което указва размяната на хлябовете,
броят на хлябовете и съответствието му с участничките в
ритуала не са случайни. Действията се извършват по по
сока обратна на часовниковата стрелка, не се прави нито
крачка назад, което е показателно и за пътя към отвъдно
то, който душата поема. Няма връщане. Животът трябва да
продължи своя нормален ход, мъртвецът не трябва да вземе
след себе си друг живот и благополучието на дома. Целият
следпогребален цикъл съдържа и една важна психологич
на страна – емоционалнопсихично разтоварване от скръб
та и напрежението, нагаждане на близките към новите ус
ловия на живот. Независимо, че тези обичаи са свързани с
Денчева, В. Обичаят “Помана” в Северозападна България. – В:
Векове, 1989, кн.5, с.52-57.
13
Петров, П. Към проучването на обичая “помана” в Северозападна
България, ИЕИМ, 1962, № 5
14
Вакарелски, Хр., Български погрбални обичаи, С., 1990, с. 149.
15
Пак там, с. 150.
12
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 азлични архаични представи за смъртта, душата, задгроб
р
ния живот, те са сравнително консервативни и поради тази
своя идейно-мирогледна насоченост, лишени до голяма сте
пен от религиозни елементи17.
Обредното време, когато се изпълнява обичаят е до
обяд, а това не е случайно. На 40-ия ден се прекратява
траурът в къщата и оттук нататък семейството започва да
възстановява своя статус в рода и обществото. И както гре
енето на слънцето се увеличава до пладне, така и сполука
та и успехът в това домакинство трябва да се върнат и да
нарастват.
Обредните действия стимулират бъдещото желано със
тояние на всеки мъртвец, което, ако бъде постигнато, слага
край на обредната ситуация и на самата ламиналност на
обекта. Успешното завършване на преходния период въз
становява стабилността на цялото общество. Чрез обредни
те действия живите помагат на мъртвите да намерят себе си
на оня свят, да възстановят своята загубена идентичност, но
от друга страна самите те се предпазват от вредното удъл
жаване на преходния период18.
Песента и танцът, които изпълняват, са предназначени
за изпращане душата на починалия. Ако хората танцуват,
това е продиктувано от желанието им да въздействат върху
природата19. Чрез танца „пупъза“, хората се стремят да под
държат установения ред, както казват участничките „досега
си бил тук, отсега нататък – вече не“.
Мелодията е бавна и монотонна, според Димитрина
Кауфман „тесният обем, неразнообразната ритмика, като
музикална харатеристика се свързват с нещо старинно, с
древни обреди“20.
Не е трудно да се допусне, че с лявото движение, което

има сакрален характер, се установява връзката с отвъдния
свят21.
Обикновената представа на българите за възнасянето
на душата до „онзи свят“ е, че бива отнасяна от нещо или от
някого22. Допускам, че точно тези обредни хлебчета нарече
ни „пупъза“ играят ролята на помощник. Душата не може
да стигне сама до рая, затова може би е нужна помощта на
птиците, както в приказката героят се зашива в кравешка
или конска кожа и птица го пренася там, където той не
може да стигне по друг начин23.
Вече знаем каква сила се е приписвала на храната, коя
то се яде на входа към царството на мъртвите24. Често в при
казките откриваме хляба като единствен предмет, с който
някога са изпращали мъртвите на път за отвъдния свят25.
Така е и в Делейна. Единствено хлябът „пупъза“ участва
като обреден реквизит в едноименния танц.
Народното тълкуване на обреда разкрива недвусмис
леното отношение на живите към мъртвеца – той непремен
но трябва да извърви пътя си към другия свят, за да се вклю
чи във вечния кръговрат26.
Вярванията и представите за задгробния свят и жи
вот мотивират отношенията на живите към умрелите, тези
представи и вярвания се формират въз основа на реалния
свят и живот на човека, който своеобразно отразяват27, а на
селението на Делейна ги помни и пази. Консервативността
на поменалните обичаи кореспондира с откъснатостта на
селището и го превръща в носител на много древен култу
рен пласт.

Пак там, с. 150.
Българска митология. Енциклопедичен речник, С., 1994, с. 48.
18
Георгиева, Ив. Цит.съч., с. 221.
19
Васева, В. Задушницата като обредна дейност – В: Етнографски
проблеми на народната духовна култура, т. 3. с. 163.
20
Проп, В. Я. Исторически корени на вълшебната приказка, с. 34.

Кауфман, Д. Погребални и поменни елементи във великденските
песни. – В: БФ, 1982, кн. 2, с. 15.
22
Георгиева, Ив. Цит.съч., с. 162.
23
Вакарелски, Хр., Български погрбални обичаи, С., 1990, с. 170.
24
Проп, В. Я. Цит.съч.
25
Пак там.
26
Гребенарова, Сл. Обредното опалване при смърт и сватба. – В:
Етнографски проблеми на народната духовна култура, т. 3., с. 127.
27
Вакарелски, Х., Български погребални обичаи, С., 1990, с. 174.
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Източници:
1. Кръсто Георгиев Топоранов – 77 г., основно от с. Връв.
2. Силвия Атанасова Топоранова – 75 г., начално, родена в с.
Балей (влашко село), омъжена в с. Връв.
3. Любимка Любомирова Топоранова – 51 г., средно, родена в
с. Връв.
4. Невена Бълова – 76 г., основно, родена в с. Връв.
5. Илко Якимов Цветков – 43 г., висше, роден в с. Връв (последна
та сватба, при която е отбелязан „сватбеният понеделник„).
6. Милка Илиева Иванова – род. 1939 г., с. Делейна, обр. полуви
сше;
7. Милка Георгиева – род. 1934 г., с. Делейна, обр. средно;
8. Гица Станкова Вулпиева – род. 1927 г. с. Делейна, обр. 4-то
отделение;
9. Ангелина Динова Гогова – род. 1916 г. в с. Молалия (дн. Друж
ба), живее в с. Делейна от около 1923 г., неграмотна;
10. Йовица Йонова Ницова – род. 1917 г., с. Делейна, обр. 3-то
отделение;
11. Надежда Митрова Гогова – род. 1924 г., с. Делейна, обр. 3-ти
клас;
12. Испаса Йонова Радева – род. 1908 г., в с. Косово, омъжена в с.
Делейна, неграмотна;
13. Силвия Атанасова Топоранова – род. 1927 г. в с. Балей, омъ
жена в с. Връв обр. 4-то отделение;
14. Надежа Борисова – род. 1933 г., гр. Видин, кв. „Кумбаир„, обр.
3-ти клас;
15. Николина Маринова Жуветова – род. 1918 г., в с. Антимово,
живее в кв. „Кумбаир“, гр. Видин.
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Недка Димитрова, Силвия Гарванска
Регионален исторически музей – Враца

Традиционни сватбени обичаи на власите
от Северозападна България
(Паралели с традиционната врачанска сватба)

Влашката сватба е много пищна като ритуал, обредност
и материален символ. Това е специален ритуал в селата око
ло Дунава, в които живеят потомци на българи, завърнали
се след Освобождението на България от турско робство, от
Румъния. Те са пренесли оттам традиции и фолклор, език,
предания, ритуали, които са останали специфични за реги
она. Много от хората са били и със смесени бракове, а по
ловинките им са ги последвали от любов в земята на дедите
им – свободна България. Тези традиции са живи и до днес и
много от селата покрай Дунава общуват с населени места в
Румъния.
Независимо от многото общи моменти с българската
сватба, има и типично влашки ритуали, които придават
самобитност и неповторимост на този важен в живота на
всяко семейство обичай. Женитбената възраст за момиче
тата и момчетата е около 17-19 години, без да е налице из
искването мъжът да е по-възрастен. Родителите и близките
на момчето избират за коя мома да бъде сгоден. Основните
критерии при избора са – да е от джинс (род), да има имот
(зестра) и чеиз. Единственото място, където могат да се ви
дят, е хорото, но не е позволено мома и ерген да играят един
до друг. В този смисъл влашкият обичай се отличава с много
по-голяма строгост от българския.
Традиционните сватби стават най-често през есента,
след като е прибрана цялата реколта, полската работа е
приключила и идва време за веселие.
Сватбеният обреден цикъл започва с годежа, на който
се придава голяма важност. След оповестяването му момата
остава да живее при родителите си. Преди сватбата се из
вършва т.н калесване на гости. При традиционната сватба,
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приятелки на булката, деверът, другари на младоженеца с
бъклици вино и павурчета с ракия, украсени с цветя оби
калят из селото и канят на предстоящата сватба. Поканата
към избраните кръстници е отправена от свекъра и свекър
вата, които с пита, варена кокошка и бъклица вино отиват
„да ги почетат”. Според народните представи, не е прието
кръстниците да се сменят, защото не е на добро за младото
семейство.
Годежът при власите е един. Прави се у момата обикно
вено в неделя на обяд. На годежа жени не ходят, а присъст
ват свекър, девер и чичовци.
При влашката сватба първо се калесват кръстниците,
като за техния избор е важно да са кумували и преди.1 Спо
ред информаторите, калесването на сватбарите става като
ергените или приятелите на младоженеца калесват родни
ните от негова страна, а момите, приятелки на булката –
от нейна страна. Отпивайки от украсена бъклица, пълна с
вино или ракия, гостите били поканвани на сватбата.
Даровете за предстоящата сватба са богати и както в
българската традиция се подготвят отрано. Те включват
трите ката дрехи, които невестата трябва да облича после
дователно през сватбения ден – сутрешен, обеден и вечерен.
Те са демонстрация на нейните умения да тъче и шие – от
ризата и фустата до ръкавите, свилените одежди за церемо
нията, та чак до тънките везани чорапи. Тъканите изделия,
които се демонстрират и в делничния и в празничния ден в
бита на някогашните българи, са довели до развитие на спе
цифични умения от страна на жените, момите, бабите. От
стари времена, занаятът е бил важен за всяко домакинство.
Съхраняван е чрез предаване от майка на дъщеря, от баба
на внучка. Затова са се запазили и до ден днешен типични
те за района влашки шарки и багри на чергите, тъканите
престилки (шорц), кърпите за глава (бариш), сватбарски
те кърпи (кончове), кърпите, които се даряват на сватба
та (кърпе сърбещь), възглавниците (къпътъе) и още много
1

други тъкани изделия, които са съпътствали бита и начина
на живот на хората от селото. Домашният стан (разбой) е
присъствал в къщата на всяко семейство и е служил за из
тъкаване на носии, столовки, килимчета за стена, навуща,
коларски черги, ямурлуци (опанджаци) – та чак до най-фи
ните изделия – платове за ризи, кончовете, платове за пан
талони. С една дума – всичко необходимо за ежедневието.
Всяко едно изтъкано парче плат е намирало точното място
в дома. Използваните материали са били тяхно производ
ство – памук, вълна, коноп, свила от бубени пашкули. Обра
ботката на тези материали е била ръчна, трудоемка и много
примитивна, но явно това не е попречило на майсторската
направа на тези изделия, които и днес учудват хората с кра
сотата и изяществото си.
Важно място в традиционната сватба заема сватбеното
знаме, което във Врачанско се нарича уруглица. Този сват
бен реквизит се приготвя, както за къщата на булката, така и
за дома на младоженеца – „да се види, че у тази къща сватба
има.“ Когато сватбеното шествие тръгне за булката, деверът
носи уруглицата и върви начело, а когато се връщат с булка
та тя води с уруглицата „шареното“ хоро. Магическата функ
ция на уруглицата като обреден атрибут е „да пази сватбата“.
В петък, преди самата сватба, се приготвят обредните пити,
кумовите краваи и т.н годенишка китка за булката.
„При нас власите, ролята на сватбеното знаме или уруг
лицата играе хурката. Тя е направена като кукла. Вълната
по нея символизира идеята невестата да е много работна в
новия си дом, а престилката и кърпата на главата да слуша
свекър и свекърва“2. Влашките моми – приятелки на бул
ката приготвят венец от цветя, с който украсяват галята
та (дървено ведро), с която ще се ходи на геран. Момите се
събират и за приготвянето на сватбените пити – пресяват
брашното три пъти през три сита. Едната от приготвените
пити задължително трябва да е с кръст по средата, тъй като
с нея младоженците отиват в църквата.
2

Йордана Тучова, р.1903 в с. Лиляче, 6 кл., земеделие, Зап. Йор
данка Манкова през 1980 г.

Инф. Ивана Василева, р. 1944 в с. Крива бара, 12 кл., земеделие,
Зап. Силвия Гарванска през 2010 г.
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Традиционната сватба се провежда в неделния ден. Тя
започва с тържествено вземане на кръстниците от техния
дом, след което сватбарите се отправят към дома на булката.
При влашката сватба вземането на кумовете става с да
рове, приготвени за тях – „кокошка по влашки, закичена с
бубок (това е традиционно цвете, което се изработва от чер
вена разтегателна хартия и се слага на всички обредни рек
визити), шише, което непременно трябва да бъде завързано с
червена панделка и напръскано със златен варак и питка“3.
Всички тези обредни реквизити трябва да бъдат бронзирани,
което според власите символизира честността на булката.
При традиционната врачанска сватба невестата се за
бражда с тънка копринена кърпа с червен цвят, за да не уро
часва или защото булката има лош поглед и може да навре
ди на посевите. Честа практика е (прекриването) да става
с ален превез спуснат отпред и отзад стигащ до петите º.
Кръстницата е тази, която сплита косите º и я забражда.
При влашката сватба рано сутринта приятелките на бул
ката, застанали под плодно дръвче, плетат венец и украся
ват галятата, с която се отива на герана. След като завърши
плетенето на венеца, музиката засвирва ръченица и момите
обикалят 3 пъти къщата на булката, играейки , след което
го закачват на входната врата. Играят и с бубоци, забодени
на питата, покрита с мильо. Когато тръгват към герана с
приготвена от тях китка, завързана с червен конец, булката
ръси с вода по пътя. След закачване на венеца, булката и
шаферът вземат галятата, китката и с гостите тръгват към
герана. Най-отпред вървят булката и шаферът, сватбарите
и духовата музика, а младоженецът не ходи на герана. Но
сят се бонбони, сладки и ракия и се черпят за здраве, докато
сватбарите играят трите хора.4
Геранът, към който отива сватбеното шествие, задъл
жително трябва да бъде на кръстопът. Когато пристигнат
Инф.Боряна Тодорова, р. 1915 в с. Хърлец, 8 кл., Зап. Йорданка
Манкова през 1980 г.
4
Инф. Валя Манчова, р. 1947 в с. Софрониево, 11 кл., земеделие,
Зап. Силвия Гарванска през 2010 г.

там, музикантите засвирват хоро, което се води от булката
и шафера. Едно от момичетата, майчино и бащино взема
галятата, вади вода от герана, напълва я и я поставя насред
хорото. Булката се пуска от хорото, отива до галятата, обръ
ща се на изток и с китката ръси за здраве в четирите посо
ки, след което разлива водата на три пъти с крак и първото
хоро свършва. Същите действия се повтарят още два пъти.
На третия път булката не излива докрай водата като поло
вината остава в галятата и заедно с шарефа я носят в ней
ния дом. След връщането от герана отиват за кръстниците.
Носят бъклица с вино, кокошка, питка, сватбено шише със
златен бронз, китка, бубоци, зеленина, които са завърза
ни с червен конец и панделка. По пътя играят ръченица.
Кръстниците посрещат сватбарите на вратата, отпиват от
бъклицата вино и се изиграват три хора. Кръстницата носи
поднос със цвете, зеленина – да върви булката по друм от
цветя, дребни бонбони, за да е сладък животът на младожен
ците, жито и боб за плодородие, а кръсникът носи бъклица
та с вино. Водата, която сватбарите са донесли от герана, се
пръска навсякъде из къщата и двора за плодородие.
Идва ред на забулването на булката. Музикантите сви
рят бавна мелодия, а булката сяда на дървено трикрако
столче с възглавница. Преди да се постави булото, младоже
нецът дърпа три пъти булката за косата „за да има страх от
него“. Кръстницата закачва булото – конч с фиби отзад на
главата като в долната част прикачва три бубока. На челото
º поставя паричка, а на врата – гердан с пари. След това
младоженецът плаща на шафера за възглавницата, върху
която е седяла булката и музиката засвирва хоро.
Драматичен момент и в двете сватби – българска и
влашка е прощаването на момата с родителите и най-близ
ките роднини. При тадиционната врачанска сватба мома
та излиза пред къщи, целува ръка на всички, дарява ги, а
дружките º пеят песни, като най-популярната е „Ела се вие
превива, мома се с род прощава“. На изпроводяк майката на
булката плисва вода пред колата и пожелава добър път на
младите. След това сватбарите тръгват за църквата.
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При влашката сватба булката се прощава с родителите
си като им целува ръка и им благодари за грижите, след
което булката и младоженецът разливат вода от галятата
и тръгват към църквата. Родителите на момичето, заедно
с бабата и дядото са седнали в каруца, в която е натоварен
скринът с чеиза на булката. Някои от даровете са метна
ти върху него, за да се виждат. Булката върви с кръстника,
младоженецът – с кръстницата, която носи подноса с цветя
та, житото и 4-те свещи за църквата. След края на ритуала,
младоженците излизат със запалените свещи, кръстницата
хвърля над тях житото и бонбоните и нарича: „Да остареете
и побелеете и правнуци да люлеете“.
След църковния ритуал, сватбеното шествие се отпра
вя към дома на младоженеца. Въвеждането на младото се
мейство става по бяло платно, а свекървата, пременена и
натъкмена, подава на невестата пита и къделя вълна „та
да влезе с пълно в новия си дом“. Пред вратата има синия с
шарен месал и наредени пита, паничка с мед и масло. Ха
рактерно за общобългарската сватба е мазането на рамка
та на вратата с мед и масло, а влизането в къщата става
с преметнат през раменете им дълъг, бял, „късан пешкир“.
Булката задължително разравя огъня с ръжена и º дават
да подържи мъжко дете – практики свързани със семейното
благополучие и многобройната челяд.
При влашката сватба пред къщата на младоженеца е
поставена синия, покрита с бяло платно. Булката се кач
ва отгоре º, а свекървата я обикаля три пъти, като държи
питка с червена ябълка и чаша с червено вино. След вся
ко обикаляне подава на булката да отпие от виното, след
което тя целува ръка на свекървата, която се кръсти. Тези
обредни действия се извършват три пъти, след което све
кървата помага на булката да слезе от синията, като леко я
прихваща за кръста. После младоженците минават по бяло
платно, поръсено с пари и цветя като на входната врата под
венеца, свекървата ги захранва с питка и мед, дарява ги,
след което шаферът ги издърпва с пояс навътре в къщата.
Сватбарите от своя страна ги удрят отзад по гърбовете, след

което ш
 аферът взема приготвената хурка и повежда булчи
ното хоро. Начело на хорото е шаферът с хурката, след него
– младоженецът, булката, а до нея играе жена с живи ро
дители, която държи бутилка с вино. И сватбеното шествие
тръгва към центъра на селото.5
След положителния резултат от брачното свождане,
най-весела е свекървата. Тя изнася брачната риза, поста
вена в решето и свекърът хвърля върху нея сребърна пара.
Музикантите засвирват и то така, че „земята къртят“. През
нощта „дорде петли не са пропели“ невестата меси т.нар.
„честен леб“, украсен с фигурки на врабчета и завързан на
кръст червен вълнен конец. Свекървата, с бърдето с благата
ракия, придружена от сватбари, отиват в дома на булката.
Родителите и близки на булката посрещат гостите, които
пеят:
Добро утро свате, носим ти рекия
носим ти рекия в червено бърде
рекията – пресна, булката ни е честна.
В случай, когато булката е нечестна, нейните родители
били подлагани на подигравки – поднасяли им в бърдето
вместо ракия пепелива вода, чаша с пробито дъно, окачвали
на вратите им наниз от сухи червени чушки, хвърляли в дво
ра им боклук и др. За да се изплати греха на невестата, баща
º обещава допълнително да даде ниви, добитък или пари.
При влашката сватба рано сутринта, след дългото нощно
веселие, свекървата, заедно с тъпанджията, отиват в стаята
на младоженците, за да видят резултата от брачното свож
дане. Ако е положителен, т.е. младоженецът е изпълнил за
дължението си и невестата е девствена и за това има дока
зателство, свекървата се провиква „И-и-ху-ху-у“. Това е знак
музиката да засвири хоро (което се нарича „данц”). То е сме
сено, несключено, но това хоро не е обикновено, а е обред
но, в което жреците са свекърът и свекървата, а божеството е
бракът, според Д. Маринов. На сутринта след брачното свож
дане, родителите на момчето отиват при тези на момичето и
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носят прясна пита. Майката на булката оглежда старателно
питата и ако тя е изгорена значи в дома на момчето не са
доволни от булката, не е честна и обратното, ако булката е
честна, може да се изпекат и повече пити, но се избират та
кива които да не са изгорени. Младоженците също отиват
в дома на булката, където родителите на булката ги черпят.
След това булката отива зад къщата и там й пускат яйце в
пазвата, което пада и се чупи в краката º. Действието е свър
зано с предстоящо раждане и майчинство. Това гостуване у
дома на булката е известно под названието „прошка“.
Пътят на невестата не свършва до брачното ложе. Тя
трябва да овладее пространството на дома. Това става не
посредствено след свождането през т.нар. „сватбен понедел
ник“. С умесения през нощта „честен леб“ и бърдето с благата
ракия семейството на младоженеца и булката отиват в дома
на нейните родители и след гощавката булката за първи път
отива на кладенец или чешма за вода. Най-напред вървят
музикантите, деверът с уруглицата, булката с окичен бял ко
тел и най-накрая младоженецът и по-близки роднини.
При власите невестата полива на всички присъстващи
да се измият, а те пускат монети в съда с вода, след което им
целува ръка. Невестата полива първо на свекъра, свекър
вата и след това на останалите. Водата отделя своето от не
своето, чуждото. Премине ли водата, невестата преминава
от своята в неутрална територия, която трябва да овладее.
Този момент от влашката обредност е свързан и с мас
карадни игри. Маскираните обличат женски дрехи, начер
нят лицата си с въглен, около главите си увиват вълна и
забиват вретена, на врата си слагат наниз пипер, на кръ
ста – връзват звънци. Държат дървена лъжица, тояга или
дървен фалос, с които повдигат полите на жените. Пръскат
с вода и цапат с пепел лицата на присъстващите. Носят и
жива кокошка, а от домовете на близките на невестата кра
дат кокошки, които после се използват за общата трапеза.
Свекървата също участва в маскарада по своеобразен на
чин. На врата º слагат наниз пипер, а на кръста, отзад, за
вързват кратуна.

Обредното маскиране има пряко или косвено отношение
към плодородието или към опазването на хората от враж
дебни за тях сили, демонични същества и др. В обичаите от
този тип ритуалното оплождане се изразява натуралистич
но чрез симулирания полов акт, което семантично е равно
на оплождане. Маскирането по влашките сватби е запазено
до 70–80-те години на ХХ в., загубило обредния смисъл, но
запазило карнавалната и забавната страна на обичая.
Далечен езически произход имат практиките за отива
не на геран при влашката и българска сватби. Обичаите да
се захранват младоженците и да се запойват с вино носят
идеята за осигуряване на раждаемост и опазване здравето
на младото семейство. Обредната практика за ръсенето на
сватбарите с китка има отново здравеносна функция. Об
редните действия, свързани с раздялата на невестата с ба
щиния дом и в двете сватби има драматичен характер.
Традиционните сватбени обичаи при власите показват
регионална и локална специфика. Тe утвърждават брачните
отношения така както изисква християнството. Независимо
от регионалното своеобразие на тези обичаи и обреди, може
да се говори и за тяхното единство и общобългарски харак
тер. В основата си те са адаптирани към него, което създава
предпоставки за общата им структура и еднаквите функции
с българската сватбена традиция. Върху тяхното консоли
диране и утвърждаване е оказало влияние и вековното съ
жителство с българската етническа група. Въпреки общите
задачи, функции и цели обредни комплекси, те са съхранили
специфични влашки елементи и ритуали, които ги отлича
ват от останалите обичаи. Значително различие съществува
и по отношение на терминологията. Върху нейното форми
ране известно влияние е оказал румънският език.
Сватбените обичаи и обреди на власите са изразени с
много специфични особености, породени от сложните миг
рационни процеси. Те се отличават с голяма устойчивост.
Независимо от румънското влияние, тези обичаи и обреди
не остават изолирани от проникването на българската тра
диционност. Съжителството им в рамките на едно селище,
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общият трудов процес, съвместният културен живот, а така
също и смесените българо-влашки бракове оказват ком
плексно влияние и водят до обединяване на обичаите, до
взаимни прониквания и дублиране на обредни комплекси,
до смесване на названия и т.н.
Обичаите и обредите продължават да съществуват не
като масова практика, а като частично, изолирано явление,
главно по силата на една традиция, поддържана от възраст
ното население.
Цялостното изложение дотук – от безспорните факти
до изводите разкрива традиционните сватбени обичаи на
етническата група власи като едно от богатите явления на
българската култура, съхранило през вековете семантиката
на непреходността и вечността. То е неизчерпаем извор за
поддържане и обновяване на съвременната културна дей
ност. Познаването на тази традиция е необходимо, защото
то може да обогати, но и да предпази съвременните семей
ни обичаи и обреди от излишни чужди влияния, да съхрани
тяхната национална специфика.
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Езикови особености на личните имена
от крайдунавска България
Динамични са езиковите процеси в съвременната ан
тропонимична система, които влияят върху личните имена
през определен период от време. Факторите, които оказват
влияние са: устойчивостта на българската традиция при из
бора на имената и промяната на нагласите, естетическите
вкусове и потребности под въздействието на глобализира
щия се социокултурен контекст и др.
Личните имена са собствени имена, които са поставени
от родителите като основно име на новородено дете в семей
ството и са узаконявани чрез нормативен акт от държавата.
Личните имена се разглеждат като лексикални единици, из
ползвани в речта, които служат за назоваване и индивидуа
лизация на определено лице, т. е. притежават номинативна
и идентифицираща функция (Димитрова-Тодорова 2011: 83).
В ономастичната система личните имена са най-близки
до реалията, която назовават – хората. С тяхна помощ се
отразява мястото на личността в социума, нейните общест
вени функции, отношението º към останалите членове на
това общество и взаимодействието º с тях. От друга страна,
името на даден човек е и този формален код, който опре
деля поведението на другите индивиди спрямо него (Чоле
ва-Димитрова, Янев 2015: 7).
Предназначението на личните имена е да назовават и
индивидуализират човешките индивиди с различните обек
ти на именуване, със своята структурно-граматична и се
мантична специфика. Те се отличават със социалнопсихо
логическа обусловеност.
Личните имена притежават отворена система, в която
неперкъснато се появяват и навлизат, отмират и изчезват
домашни и чужди имена; други намаляват или повишават
фреквентността си на употреба. Съставът и спецификата
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Класификация на личните имена
Като отворена система личните имена могат да бъдат
проучвани в езиков план: с оглед на техния произход, се
мантика на формално-граматичните и словообразувателни
модели.
Обект на настоящото изследване са корпус от лични
собствени имена от крайдунавска България .
I. Лични имена по произход.
В антропонимния ни състав личните имена по произход
могат да бъдат: домашни и чужди (заети).
1. Домашни лични имена.
Към домашните (славянски и прабългарски) имена при
надлежат наследените имена от праславянската именна
система, донесена от прадедите ни на Балканите; към тях
се добавят новообразуваните сложни и едносъставни лични
имена от домашен лексикален и словообразувателен модел
(Ковачев 1987: 126).
От крайдунавска България се наблюдават следните до
машни имена:
Б¡йка – ж. р. (Русе) Пожелателно име за здраве и дъл
голетие от бай(о) (по-голям; уважаван, почитан), обикн. от
брат или по-възрастен човек.
Бºлко – м. р. (Свищов) Пожелателно име, да бъде здрав и
да не се нуждае от билки и церове, от билка (лековита трева).

Благœна – ж. р. (Видин) Пожелателно име, да бъде с
благ характер, образувано от прилагателното благ (добър,
кротък, мил, нежен), от стб. благъ.
Бл¡шка – ж. р. (Силистра) Пожелателно име, образува
но от прилагателното благ (добър, кротък, мил, нежен), от
стб. благъ.
Бšгин – м. р. (Русе) Традиционно име, чието предназ
начение е да осигуряват на носителите си божия закрила,
образувано е от съществителното име Бог.
В˜жен – м. р. (Русе) Защитно име, образувано от диал.
глагол вежа (вържа, връзвам). Съдържат заклинание детето
да е привързано към семейството и рода си.
Велисл¡ва – ж. р. (Русе; Лом) Пожелателно име, произ
водно от стб. велити (голям, именит, прославен).
Вºдо – м. р. (Видин) Пожелателно име на ностителите
им да станат видни хора, да ги почитат навсякъде. Свърза
но е с прилагателното име виден (високопоставен, прочут,
известен).
Галимºр – м. р. (Русе) Защитно име, образувано от
диал. прилагателно гал (черен, мургав; грозен). Предназна
чението им е да отблъскват от носителя всякакви беди.
Гр¡ди – м. р. (Русе) Пожелателно име за действителност
и съзидателност на носителите си, от глагола градя (строя,
създавам). Съкратено име от Градимир или Градислав.
Д¡ни – м. р. (Русе) Североизточна форма на Даньо.
2. Чужди лични имена.
Към чуждите лични имена от Крайдунавска България
по-често се наблюдават собствени имена от гръцки, латин
ски и румънски произход.
Адри˜на – ж. р. от (Свищов) Видоизменено от Адриана с преглас на иа в ие. Женска форма от Адриан от лат.
Adrianus, име на латински имрератор и на календарски све
тия.
Албºна – ж. р. (Русе), рум. Albina, от лат. alba (бяла).
Ал˜ко – м. р. (Свищов; Видин) Видоизменено от Алекси,
от гр. Alexios (който носи помощ, защита); име на календа
рен светия.
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на личноименната ни система са се определяли през от
делните исторически епохи от общественото и социалното
състояние и развитие на нашето общество, преминало през
различните стадии на еволюцията (Ковачев 1987: 126).
Личните имена са изследвани от наши и чужди езикове
ди като: Л. Андрейчин, Г. Вайнганд, Вл. Георгиев, Ст. Мла
денов, В. Бешевлиев, Ив. Дуйчев, Ив. Дуриданов, Й. Заи
мов, Ст. Романски, К. Попов, Г. Христов, А. Саламбашев, Й.
Иванов, Б. Симеонов, Д. Михайлова, М. Москов, В. Велев,
Ив. Умленски, Н. Намерански, Т. Балкански, Л. Димитро
ва-Тодорова, Н. Ковачев, Л. Селимски, А. Суперанская, А.
Чолева-Димитрова, Б. Янев, К. Чаралозова, Л. Старева и др.

Аргºра – ж. р. (Русе) Женска форма от Аргир от гр.
Argyros (сребро).
Аржентºн – м. р. (Силистра) от рум. Argint (сребро) и
страната Аржентина.
Виол˜тка – ж. р. (Русе) От лат. Viola (теменуга); име на
католическа светица.
Виор˜л – м. р. (Покрайна, Русенско) От рум. Viorele (те
менужки), като Теменуга, Теменужка.
Д˜жа – ж. р. (Силистра, Силистренско) От рум. Деja,
преосмислено като съкратено от Надежда.
Дионºс – м. р. съкратено от Дионùси (Видин) От гр.
Dionysios (посветен на бог Дионис); име на календарен све
тия.
Евантºя – ж. р. (Русе) От гр. Еύαντία, в значение изоби
лие, богатство от цветя.
Евдокºм – м. р. (Видин) От гр. Eudokimos (похвален,
успешен); име на календарен светия.
Емтимºя – ж. р. (Русе) От гр. Euthymos (с добро настро
ение, благодушен, весел); календарен светия.
Елевт˜р – м. р. (Русе ) От гр. Eleutheros (свободен); име
на календарен светия.
Ендронºка – ж. р. (Русе) От гр. Endonnike (вътрешна
победа).
ЕфЎрия – ж. р. (Трайково, Ломско) От гр. Еuhareia (пре
лест, съгласие).
Ефимºя – ж. р. (Русе) От гр. Eufemia (добро име, добра
известност).
ИгнЎта – ж. р. (Ломско) Женско име от Игнат, от гр.
Ignatios, лат. Ignatius (от ignis – огън); име на календарен
светия.
Илариšн – м. р. (Свищовско) От гр. Ilarion (весел, ус
михнат).
Йšн – м. р. (Ломско; Оряховско) От рум. Ion, съкратено
от Йоан.
Йšно – м. р. (Ломско; Оряховско) От рум. Ion, разшире
но от Йон.
Краœн – м. р. (Видинско) От рум. Crœciun (Коледа).

Крачœна – ж. р. (Видинско) От рум. Crœciun (Коледа).
КлЎра – ж. р. (Свищов) От лат. Clara (ясна, светла); име
на католическа светица.
Корн˜лия – ж. р. (Оряховско; Ломско; Русе; Силистра)
Женско лично име, образувано от гр. Κορνήλιος, лат. Сornelius,
име на стар римски род, което от своя страна вероятно е оба
зувано от лат. cornu (рог); име на католическа светица.
Ксенофšн – м. р. (Лом; Русе; Видинско) От гр. Xenofon
(чуждоезичен, който говори чужд език); име на календарски
преподобен светия.
Лœна – ж. р. (Свищов) От рум. Luna, luna (луна).
Нºстор – м. р. (Лом) от Нèстор от гр. Nestor – име от
античната митология; календарен светия.
ОкеЎн – м. р. (Видин) от гр. митология през рум. Ochean
(Бог на моретата и океаните).
ОлимпиЎда – ж. р. (Видин; Силистра) От гр. Olympios –
по името на планината Олимп.
Олимпºя – ж. р. (Свищов) От гр. Olympios – по името
на планината Олимп.
Опра – ж. р. (Оряховско; Никополско) от рум. Oprea, a
opri (спирам), заклинателно име за спиране на смъртност
при децата или да не се раждат повече деца.
Опро – м. р. (Видинско; Оряховско) Oт рум. Opru (спи
рам), заклинателно име за спиране на смъртност при деца
та или да не се раждат повече деца.
ПаскЎл – м. р. (Свищовско) От гр. Paskalеs от Pasha –
Великден.
Пелагºя – ж. р. (Ломско) от гр. Pelagia (морска); име на
календарна светица.
Полихрšн – м. р. (Русе) От гр. Poluhronios (дълголетен).
Пр˜до – м. р. (Видин) Oт рум. Preda, Predoiu, съкратено
от старинно име със значение „предшественик“.
Северºна – ж. р. (Видин) От рум. Severin, Sever (сери
зен, строг).
СъмзиŒна – ж. р. (Покрайна, Видинско) Oт рум. Sîmzi
an (Еньовден), родена на този ден.
Теофанºя – ж. р. (Русе) Oт гр. Theofania (Божие явле
ние, Богоявление).
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Филимšн – м. (Ломско) Oт гр. Philemon (обичащ, или
приятелски) – библейско име; календарен светия.
Флšро – м. р. (Никополско) От рум. Floare (цвете), като
Цвети.
II. Лични имена според семантиката
1. Пожелателни лични имена.
Пожелателни са онези имена, в които е заложена идея
та името да предвещае съдбата на новороденото. Те се кате
горизират както следва:
1.1. Лични имена за здраве и дълголетие, за достойно
място в живота и семейството.
БЎйо – м. р. (Русе), БЎйчо – м. р. (Русе), БЎйка – ж.
р. (Русе), Жºвко – м. р. (Видин), Жºвка – ж. р. (Видин),
ЗдрЎвко – м. р. (Видин), КЎмен – м. р. (Силистренско),
КЎменка – ж. р. (Силистренско).
1.2. Лични имена за благополучие и успехи в живота.
Вºда – ж. р. (Видин), Вºдо – м. р. (Видин).
1.3. Лични имена за развиване на физически качества.
Белчºнко – м. р. (Ново село, Видинско), БŒлка – ж. р.
(Русе), КрЎса – ж. р. (Русе).
1.4. Лични имена, свързани с имена на дървета,
билки и цветя.
Бºлко – м. р. (Свищов), Виол˜тка – ж. р. (Русе), Èлия
– м. р. (Никопол), Крœшо – м. р. (Лом), Розалºн – м. р. (Си
листра), Розалºна – ж. р. (Силистра), Рœжа – ж. р. (Сви
щов), Рœжица – ж. р. (Русе), Флšро – м. р. (Никополско),
Цв˜ти – м. р. (Русе), Цветомºра – ж. р. (Русе).
1.5. Лични имена по минерали и метали.
БрилŒнт – м. р. (Русе), Бºсерка – ж. р. (Русе; Свищов).
1.6. Лични имена по небесни тела (космонимични).
Зорнºца – ж. р. (Русе; Свищов), Зšря – ж. р. (Русе),
Лœна – ж. р. (Свищов), Лœнка – ж. р. (Русе; Свищов).
1.7. Лични имена, свързани с условията при раждането.
Опра – ж. р. (Оряховско; Никополско), Опрùка – ж. р.

(Видинско), Опрºца – ж. р. (Ломско), Опрºша – ж. р. (Сви
щов), Опро – м. р. (Видинско; Оряховско).
1.8. Лични имена по държави, местности (топонимични) и др.
Аржентºн – м. р. (Силистра), Єскър – м. р. (Русе; Сви
щов), Витли˜м – м. р. (Русе), Витли˜ма – ж. р. (Русе), Зšна
– ж. р. (Русе).
2. Защитни (предпазни, заклинателни) лични имена.
Тези имена са свързани с далечни подбуди от минало
то, че името може да защити своя носител, да го предпази
от зли същества, болести и злини (Намерански 2005: 16).
Радева изтъква, че в защитните имена се търси и откри
ва неразривната връзка между човек и име, като „човекът
носи „отговорност“ пред него (името)“ (Радева 2011: 36). Те
се използват с идеята да служат като противодейстие срещу
опасност, съдържаща се в семантиката на самото име. (Ра
дева 2011: 38).
2.1. Отблъскващи „грозни“ лични имена.
Грšзьо – м. р. (Свищовско), Грšзо – м. р. (Брегово, Ви
динско), Щърбàн – м. р. (Силистренско).
2.2. Лични имена против многодетство.
Запр˜н – м. р. (Видинско), ДЎно – м. р. (Русе), Стºга –
ж. р. (Свищовско).
2.3. Лични имена, свързани с обичаите купуване,
продаване и подхвърляне.
Кœпен – м. р. (Ломско), НЎйден – м. р. (Русе), Нам˜рен
– м. р. (Силистренско).
III. Образуване и типове лични имена.
1. Лични имена от готови лексически единици –
конверсия.
Съществуващи в езика ни пълнозначни думи по пътя
на онимизацията се превръщат в лични имена. От морфо
логична гледна точка изходните думи могат да бъдат съ
ществителни (субстантивни), прилагателни (адективи) или
числителни (нумерали), които се превръщат в лични имена,
запазвайки основната си форма (Ковачев 1987: 137).
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В корпуса от личните имена на крайдунавска България
по-често се срещат следните собствени имена: Ал˜ко – м. р.
(Свищов; Видин), БЎди – м. р. (Видин), БЎртол – м. р. (Русе),
Бšгин – м. р. (Русе), Бърна – ж. р. (Никополско), ВЎно – м.
р. (Лом), Вºдра – ж. р. (Русе), ВитЎли – м. р. (Русе), Г˜цо
– м. р. (Русе; Силистра), Д˜ва – ж. р. (Русе), Дрœма – ж. р.
(Щръклево, Русенско; Лозица, Никополско), Елия – ж. р.
(Никопол), Ж˜ля – ж. р. от Жèльо (Русе), Зšря – ж. р. от зора
(Русе), Исо – м. р. (Дунавци, Видинско), Йšцо – м. р. (Лом),
КЎно – м. р. (Лом; Ломско), КрЎса – ж. р. (Русе), Лœкса – ж.
р. (Русе; Свищов; Добролево, Оряховско), Лœчо – м. р. (Оряхо
во), Лœша – ж. р. (Свищов), Лъско – м. р. (Силистра), М˜на
– ж. р. (Русе), МолЎн – м. р. (Свищов), Мšлка – ж. р. (Русе),
Нºца – ж. р. (Видин; Русе), ПЎса – ж. р. (Русе), П˜рка – ж. р.
(Видинско), РЎдо – м. р. (Брегово, Видинско), Рšберт – м. р.
(Русе), СЎро – м. р. (Русе), С˜йко – м. р. (Русенско), ТЎса ж. р.
(Ломско), ТроŒн – м. р. (Русе), Ула – ж. р. (Ломско), Ф˜бо – м.
р. (Силистра), Фºдо – м. р. (Ломско), Фидšса – ж. р. (Добри
дол), Флšро – м. р. (Никополско), ХЎно – м. р. (Никопол),
Ц˜ла – ж. р. (Лом), Ч˜на – ж. р. (Ореш, Свищовско), Чœбра
– ж. р. (Русе), Шšна – ж. р. (Ломско), Шœмка – ж. р. (Лом),
Щºрка – ж. р. (Русе), Юлко – м. р. (Ломско), ЯнуЎр – м. р.
(Свищовско), Якœла – ж. р. (Силистра).
2. Морфологично образуване на лични имена.
По строеж личните имена могат да бъдат едносъставни,
сложни композити или съкратени.
2.2. Лични имена, образувани от представки (префикси).
Те са слабо застъпени в българската антропонимия. В
корпуса на личните местоимения от крайдунавска България
се наблюдават лични имена като: ЗасмŒн – м. р. (Ломско),
ЗапрŒн – м. р. (Ломско), Нев˜н – ж. р.(Русе), Препºя – ж. р.
(Русе), Просв˜та – ж. р. (Свищов), Ут˜ха – ж. р. (Силистра).
2.3. Лични имена, образувани с наставки (суфикси).
а) Неутрални наставки.
-а – за женски лични имена от мъжки имена от различ
ни основи: Б˜рта – ж. р. (Ломско), Бърна – ж. р. (Никопол

ско), ИгнЎта – ж. р. (Ломско), Йšца – м. р. (Русе), Керºчка
– ж. р. (Русе), Нºца – ж. р. (Видин; Русе).
-ан – от различни основи – мъжки: ЛозЎн – м. р. (Ви
дин), МаламЎн – м. р. (Силистра), РадукЎн – м. р. (Русе),
ШербЎн – м. р. (Силистренско).
-дин (-тин) – мъжки: Господºн – м. р. (Ломско).
-ей – старинна наставка: Фарис˜й – м. р. (Русе).
-ен, ела – мъжки: Люси˜н – м. р. (Русе), Обр˜тен – м.
р. (Лом; Русенско)
-ин, -ина – мъжки: Аржентºн – м. р. (Силистра), Дàрвин – м. р. (Лом), Драготºн – м. р. (Видин); Розалºн – м.
р. (Силистра); женски: Албºна – ж. р. (Русе), Арпºна – ж.
р. (Севлиево), Кирºна – ж. р. (Въбел, Никополско), Коластºна – ж. р. (Ореш, Свищовско), Ламбрºна – ж. р. (Русе),
Розалºна – ж. р. (Силистра), Рœсина – ж. р. (Щръклево, Ру
сенско), Северºна – ж. р. (Видин), Сеферºна – ж. р. (Лом
ско), Фросºна – ж. р. (Русе).
-ия – женски: Вен˜тия – ж. р. (Русе), Вергºния – ж.
р. (Видин), Въскресºя – ж. р. (Силистра), ГенЎдия – ж. р.
(Видин), ЕфЎрия – ж. р. (Трайково, Ломско), Ефимºя – ж.
р. (Русе), Ивантºя – ж. р. (Свищов), Ксенºя – ж. р. (Русе),
Ламбºя – ж. р. (Русе), Лукр˜ция – ж. р. (Видин; Русе),
Олимпºя – ж. р. (Свищов), Севастºя – ж. р. (Ломско),
Уранºя – ж. р. (Силистра).
-лин, -лина – мъжки: Севдалºн – м. р. (Русе); женски:
Севдалºна – ж. р. (Никопол).
-ул – старинна умалителна наставка – мъжки: Първœл
– м. р. (Видин; Видинско).
б) Умалително-гальовни наставки
-и – за мъжко име: Томàки – м. р. от Тома и гр. умали
телна наставка -аки (Лом).
-ица – старинна: Рœжица – ж. р. умалително от Рœжа
(Русе), Смарàйдица – ж. р. умалително от Смарàйда (Русе).
-ка – умалителна наставка – от разнообразни основи:
Валùнка – ж. р. умалително от Валùна (Никопол), Керùч
ка – ж. р. умалително от Керùца (Русе), Лœнка – ж. р. ума
лително от Лœна (Русе; Свищов), Парàнка – ж. р. умалител
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но от Парàна (Оряховско), Радосºнка – ж. р. умалително от
Радосºна (Игнатово, Ломско), Родºнка – ж. р. умалително
от родина (Нов град, Свищовско), Рšнка – ж. р. умалител
но от Рšна (Русе), Рœсинка – ж. р. умалително от Рœсина
(Щръклево, Русенско), Савºнка – ж. р. умалително от Савº
на (Русе), Сладœнка – ж. р. умалително от Сладœна (Яки
мово, Ломско), Тодорºчка – ж. р. умалително от Тодорº
ца (Русе), Томºнка – ж. р. умалително от Томºна (Русе),
Хрºска – ж. р. умалително от Хрºса или от Хрºста (Русе),
Трœшка – ж. р. умалително от Трœша (Русе), Фºчка – ж.
р. умалително от Фºка (Русе), Флоричºнка – ж. р. умали
телно от Флора (Силистра), Хрºска – ж. р. умалително от
Хрºса или от Хрºста (Русе), Чœберка – ж. р. умалително от
Чœбра (Ломско), Щºрка – ж. р. умалително от Щºра (Русе).
-ко – умалителна за мъжки род: Белчºнко – м. р. ума
лит. от Белчºн (Ново село, Видинско), Бšчко – м. р. умали
телно от Бšчо (Русе), Кирºчко – м. р. умалит. от Кирºца
(Русе), Лœчко – м. р. умалително от Лœчо (Русе), Петрœшко
– м. р. умалително от Петрœш (Оряховско), Ср˜тко – м. р.
умалително от Ср˜тен (Русе), Сълко – м. р. умалително от
умалително от Съло (Свищов), Фидšско – м. р. умалително
от Фидšсо (Ломско), Фºрко – м. р. умалително от Фºрьо
(Видбол, Видинско).
-чо – умалит. наставка Бàйчо – м. р. умалително от Бàйо
(Русе), Бàрчо – м. р. (Русе) умалително от Бàро, Пèрчо – м.
р. умалително от Пèро (Видин), Чàнчо – м. р. умалително
от Чàньо (Русе).
3. Образуване на сложни лични имена.
Това е старинен начин на имеобразуване, чието начало
е индоевропейско. При него личните имена се формират от
двойни основи, които са комбинация от именни (субстан
тивни), прилагателни (адиективни), числителни (нумерал
ни), глаголни (вербални) и местоименни (прономинални)
елементи (Намерански 2005: 19).
Примери от отделните модели:
Съществително + съществително: Бšгомир – м. р. (Ви
дин), ЗлатозЎрка – ж. р. (Русе), ЦветозЎра – ж. р. (Свищов),

Цветомºра – ж. р. (Русе), Радослàв – м. р. (Свищов), Свобšдозàра – ж. р. (Русе), Ярослàв – м. р. (Арчар, Видинско).
Глаголна част + съществително: Галимºр – м. р. (Русе),
Живодàр – м. р. (Оряховско), Спасимºр – м. р. (Русе).
Прилагателно + глаголна част: Драголюб – м. р. (Русе).
Прилагателно + съществително: Милослàв – м. р.
(Русе), Светломºр – м. р. (Старо село, Силистренско).
Числително + глаголна част: Петил˜тка – ж. р. (Оря
хово).
М. Лакова посочва, че „лексемите с корен -благ разширя
ват значението си и номинират всички материални ценности,
т. е. блага. Свързването на ценното с доброто, съвършеното,
положителното в духовната сфера на човешкия живот отго
варя на един следващ етап от развитието на човечеството.
Именно тогава блaг и благо започват да означават ценни в
духовно отношение същности и качества, като променящите
се културни парадигми мотивират изменения в семантиката
им. Християнската култура свързва благо с богоугодно пове
дение на човека, с Бога, с праведниците и светците“. (Лакова
576–577). В корпуса на личните имена от крайдунавска Бъл
гария се наблюдава името Благослàва – ж. р. (Силистра).
Съвременните проучвания върху личните имена са ва
жен принос за лингвокултурологията и етнолингвистиката.
Резултатите от тези анализи актуализират информацията
за състоянието на антропонимните изследвания и са важен
ориентир за субкултурните промени в ценностната система,
защото личните имена са съществени социални знаци, кои
то пълноправно представят личността дори когато тя липс
ва физически (Чолева-Димитрова, Янев 2015: 7).
Като символ на известност, популярност, личното име
представлява онзи езиково-социален знак, който маркира
наличието на дадена личност в обществото и прави офи
циално нейното съществуване. От една страна, й придава
идентичност и уникалност, от друга страна, я прави част от
масата и съпричастна на всички общовалидни за социума
изисквания, йерархични структури и поведенчески модели
(Янев 2009: 20).
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Антропонимичната система на крайдунавска Бълга
рия е част от общобългарската автропонимична система на
България. От направеното изследване трябва да обобщим,
че откъм произход в преобладаващата част на личните име
на от крайдунавска България са чуждите имена от гръцки,
латински и румънски произход. Антропонимите се създават
и развиват под влияние на езиковите закони – като всички
лексикални единици и под въздействието на екстралинг
вистичните фактори – като културни традиции, вярвания,
обичаи и др.
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Ивана Захариева
Регионално краеведско дружество – Враца

Още за разбитата Ботева чета
Известна е срещата в град Русе през 1931 г. между Ни
кола Обретенов и Врачанското учителство. Той разказва за
подготовката на четата в Румънско и извървения път от Ду
нава до Искъра. С особено вълнение си спомня преживяно
то на кошарата в село Зверино на 2 юни 1876 година, късно
вечерта. Споделя, че там заварили млад мъж, бременната
му жена и неговия баща. Казва, че това е семейството на
Петра и Петър Митови (Мицови). Тези хора ги посрещнали,
нахранили, подслонили. Не ги предали. Помогнали им за
едно с други зверинчани да преминат Искъра. Допълва, че
оставили на кошарата ранен четник1.
А какво си спомня Петра – младата невяста, бременна с
първия си син?
Тя ражда Илия, а след него още петима синове и една
дъщеря – седем деца. Има шестнадесет внуци, четиридесет
и девет правнуци и много пра-правнуци. На многобройната
си челяд разказва за събитието, което бележи живота й за
винаги – срещата с Ботевите четници.
Ценка Иванова Бенкова2 – правнучка на Петра и внуч
ка на Бенко Петров в своето детство и ранна младост била
непрекъснато край бабата. От нея научила много за отми
налите събития:
– Младите Петра и Петър седели пред кошарата, току що
докарали животните от паша и видели по пътеката през Кре
ща върволица от хора, които идвали към тяхната кошара.
Поуплашили се, но ги посрещнали. Разбрали кои са. Забър
кали в големия котел качамак с кукурузеното брашно, което
имали. Докарали с магарето вода за пиене и миене. Сварили
издоеното вечерно мляко. Изсипали качамака върху синия
1
2

Иван Илиев , учител в Зверино, участник в срещата
Среща в Шумен – 22.11.2009 г. Записки
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Семейството на Бенко Петров – 1932 г. Седнали (от ляво на
дясно) баба Петра, посрещнала част от разбитата Ботева
чета, внукът Бенко, Бенко Петров държи внучката си Ценка

та. Петър го разкарал (разстлал) с крупа сол и го нарязал.
Върху всяко парче сложили сирене. Хапнали, поизмили се
четниците и налягали кой къде намери около кошарата.
След вечеря, двама души се отделили настрана и заго
ворили тихо. Извикали Петра и влезли в „кащи“ (голяма
та стая с огнището). Развързали някакъв вързоп, извадили
сабя и единият казал: „Разбрахме, че си българка и ще ти
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поверим сабята на Ботев, но искаме първо да се закълнеш“.
Оставили сабята върху синията, казвали клетвата, а тя пов
таряла след тях.
През нощта към два-три часа, Петър повел четниците
надолу към Зверино и Искъра. На сутринта Петра увила са
бята в стари дрехи и я занесла при изсъхналия орех на нива
та. Издълбала дупка във вътрешността на дървото, мушна
ла я вътре, а отгоре посипала много дребни камъни. Дълги
години сабята стояла там, но когато си направили новата
къща в селото я преместили. Петра не нарушила клетвата,
но семейството º вече в свободна България знаело тайна
та. Един от мъжете от време на време изваждал сабята и я
лъскал с оръжейна смазка. Децата гледали и разпитвали.
Бабата разказвала, но все повтаряла да не казват на никого.
Минават години, редят се поколения. Един ден, Цен
ка, която била в отделенията се скарала в училище с едно
дете и го заплашила, че ще го „заколе“ със сабята. Това бива
чуто от учителя Динев, който веднага вика детето. Разпитва
го, но то мълчи. Учителят, обаче, надхитря Ценка с пликче
шарени бонбони и тя му разказва за скритата на тавана на
тяхната къща сабя. Още същия ден учителят отива у тях.
Качва се по катарагите на тавана и вижда скритата под гре
дата сабя.
След три дни в Общината в Зверино идват двама души
от Враца. Разсилният довел баба Петра, дядо Бенко и Цен
ка. Разпитали ги и баба Петра разказала всичко. Снимали
ги, като снимката била отпечатана във врачански вестник
заедно с дописка. Годината била 1941.
В оная паметна вечер на 1876 г., четниците изпразнили
пушките си край огнището. Като се съмнало, Петра събрала
гилзите в престилката си и слязла под кошарата при „голе
мио камик“, където ги изсипала. Чак в 1941, при появата
на двамата души от Враца, заедно с още хора от Общината
отишли на кошарата на Бела вода.
„Мама дрътка вече беше много стара, та до там я водех
все за ръка – говореше кака Ценка – Стигнахме по обяд“.
Петра посочила мястото, от което хвърлила гилзите. Мъже

те трудно обиколили големия камък. Всичко било в трева,
храсти и къпини. Секли с брадви, размествали с лостове ка
мъните и открили двадесетина гилзи, но само тяхната бакъ
рена част.
Четниците са водили ранен, когото са оставили около
кошарата. Още вечерта поискали стари дрехи и някаква
черга. Казали на Петра да не се интересува от него, но всяка
сутрин да носи хляб в торбичка, гарда (вид кратуна) с пряс
но мляко и да ги оставя под големия храст до пътеката зад
кошарата. Тя изпълнила тази заръка. Десетина дни носила
сутрин храната, а вечер прибирала празните съдове, докато
една вечер намерила всичко увито в чергата и оставено под
храста. „Отиде си човеко – все се вайкаше мама дрътка – а я
го не видох и не знам кой беше“.
Баба Петра, героинята на Зверино, живее повече от сто
години. През по-голямата част тя е в семейството на четвър
тия си син Бенко. Заедно с него, през 1945 г., тя се изселва в
село Цани Гинчево, Шуменско. Умира през 1951 г.
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Светла Димитрова
СУ „Козма Тричков“ – Враца

Река Дунав в съдбата и делата на
видните врачански дарители
Козма Тричков и Иванчо Младенов

византийският император със силна армия се придвижва по
суша и море до делтата на историческата река. Дунавският
остров Певки е този, който позволява да се изградят скрива
лищата и отбранителните валове на Аспарух и войниците
му. Дунав е реката, която позволява на Костантин IV да от
плава към Месемврия на бани – ключов момент в психоло
гическата игра и дава възможност българите да разгромят
ромеите. Натам историята я знаем. Дунав се оказва важен
географски и исторически обект през Средновековието за
България, на негово име е наречена и огромна територия от
Средновековната българска история - Отвъд Дунавска Бъл
гария. Играе важна роля за придвижването на рицарите от
кръстоносните походи и по-лесното им прехвърляне на Ма
лоазийския бряг. По историческата река е доплавала и кръс
тонсната армия на Сигизмунд в навечерието на падането на
двете български царства под османско иго. Последният бъл
гарски цар на Търновското царство Иван Шишман намира
своята смърт край брега на реката някъде около град Нико
пол. По Дунава се придвижват и армиите на последвалите
по-късно Австро-турски и Руско-турски войни.

1. Река Дунав в историята на България.
Река Дунав има своето стопанско, търговско, културно,
емоционално и историческо значение в живота на хората
от Крайдунавските селища, включително и за град Враца.
Реката изиграва съдбовна роля в живота и дейността на
видните врачански дарители на народна просвета – Иван
чо Младенов и Козма Тричков. „Тихият бял Дунав“ тече на
север от град Враца на разстояние около 80 километра и
определя редица съдби на личности и хора. Днес реката е
северна граница на България с република Румъния.
Замисляли ли сме се за съдбовната роля на река
та, при основополагането на българската държавност? Тя
приютява основателя на Дунавска България – кан Аспарух,
достигайки около 671 г. делтата на р. Дунав със своите дру
жини. Заселването в зоната около устието на Дунав е опре
делено от Византия, вероятно на изчезналия остров Певки.
Тук е и решаващата битка при Онгъла през 680 г., когато

2. Река Дунав в съдбата на врачанския благодетел
Козма Тричков (1806–1867)
Българското възраждане като
историческа епоха дава стотици
дълбоко убедени родолюбци. Един
от най-известните люде, който от
дава себе си с жертвоготовна обич
към отечеството си България, който
в края на живота си прави едно от
най-големите завещания за времето
си, като оставя целия си имот за раз
витието на врачанските училища е
Козма Тричков.
Козма Тричков расте в будна възрожденска среда, коя
то формира у юношата самочувствие на българин. Това е
така, защото баща му е близък на известната врачанска
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търговска фамилия Хаджитошеви. Годината на раждане
на Козма Тричков не е точна, но се предполага, че е роден
около 1806–1807 г.1. Козма учи в килийното училище в на
чалото на 20-те години на XIX в. Записва и става ученик
в първото за гр. Враца светско училище при учителя Кон
стантин Огнянович. Получил добра подготовка, юношата с
всеки изминат ден придобива и по-високо самочувствие и
национално съзнание, подсилено с бунтарска кръв.
За изграждане на патриотичното му самочувствие обща
заслуга има формиралата се българска буржоазия в града,
организирана в различни търговско-занаятчийски еснафи и
обединена в българската църковна община. Бащата е член
на бакалския еснаф и епитроп на църквата „Св. Николай“.
Във Враца църковната борба от икономически придобива
политически характер. Начело на тази борба стоят близките
роднини на Козма Тричков – Хаджитошеви и най-вече Ди
митраки. Епитропът Тричко не стои настрана от тази борба.2
Свободолюбивият характер на Козма Тричков се про
явява още в ранната младежка възраст. Около осемнаде
сетгодишен влиза в остър конфликт с местен турски пър
венец. Оставането му по-нататък във Враца е невъзможно.
Заплашва го затвор и инквизиции. Ето защо младият Ко
зма Тричков приема емигрантския живот на много бълга
ри в Румъния. Преминава историческата река Дунав и се
озовава във Влашко, където чуждата земя му става втори
дом. Благодарение на своите качества трудолюбие, усърдие,
предприемчивост и честност в Румъния той се превръща от
беден чирак в крупен търговец.
Мъката по родина и роден дом не го напуска и в най-труд
ните моменти от живота му. Обруганото чираче и слуга не

скъсва със спомените на своето детство. Родният град е пред
погледа му и в малката воденица, на която става собстве
ник. С изключително трудолюбие Козма продължава да ра
боти. В най-студените дни влиза във водата на воденицата,
за да разбие леда и не спре притокът на водната сила. Още
оттогава той мечтае да помогне за просвещението на своите
сънародници, да им отвори очите в борбата за свобода.
Предприемчивостта и пестеливостта увенчават труда
му с успех. Козма Тричков става крупен търговец в Буку
рещ. Към средата на XIX в. има вече внушителен капитал.

Димитрова, С., Училище „Козма Тричков“. Предходници и на
следници.1998, с. 19
2
Двуезично завещание на Козма Тричков датирано от 14 февруари
1867 г. Козма Тричков и неговий завет. Букурещ. Национална типогра
фия на Антренер и-сие Радулеско, 1867 / На румънски и български /,
с.1-2; Завещанията на врачанските благодетели Козма Тричков и Гри
гория Найденов. Враца, Апостолов и-сие Ангелов, Централна печатни
ца, 1929, С., с.1-2.

2.1. Дунавските курорти
Реката има важно значение за здравословното състоя
ние на благодетеля. Запазеното в паметта на хората разкри
ва, че, заедно с разширяване на търговията и богатствата
си, Козма Тричков заболява от остър ревматизъм. Борбата
със студените води на реката в ледените зими, трошенето
на леда с нозе и упоритият му труд, го свалят на легло с
остри ревматични болки. Видният търговец ходи да се леку
ва в Мехадия (неголям град в Банат, разположен на река Ду
нав, окръг Караш-Северин. Караш-Северин е окръг в югоза
падната част на Румъния, чийто административен център
е промишленият град Решица, а р. Дунав оформя на юг и
югозапад границата му със Сърбия.
Следващият град е Карлсбад или Карлови Вари, който
се намира в северозападната част на Чехия. Разположен е
при водосливането на реките Охраже и Тепла. Следващият
курорт е Марненсбад – Марианске Лазне, който е несъмне
но сред най-очарователните курорти в Чехия. Историята на
курорта не е дълга, но за сметка на това е интересна. Мяс
тото, където възниква елегантният град с модерни сгради и
голям обществен интерес, през XVIII век е все още заето от
блата и непроходими гори. Атмосферата в курорта от края
на XIX век е запазена до днес. В наши дни Марианске Лазне
е превърнал спа и туристическата индустрия в основна и
благодарение на запазването на уникалните природни ус
ловия е ограничено промишленото производство.
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Съвременен изглед от Крайдунавските курорти

Видният благодетел не намира изцеление на коварната
болест. Прибягва до народната медицина, откъдето получа
ва облекчение на болката и отново поема ръководството на
търговските си къщи и дюкяни.
2.2. Реката в личната съдба на Козма Тричков.
Предприемчивостта и пестеливостта увенчават труда
му с успех. Козма Тричков става крупен търговец в Буку
рещ и към средата на ХIХ в. има вече внушителен капитал.
Но макар и богат, Козма Тричков е нещастен. Той не успява
да се задоми и да му се родят наследници.
През целия период на своето замогване родолюбецът не
прекъсва връзките с близки и роднини във Враца. По нас
тояване на брата си Тодор, на видния родолюбец се налага
още веднъж да премине историческата река и да се озове в
родния град Враца с цел да си намери стопанка и създаде
семейство. Избраницата е карловка, но раздвоеното стано
вище по този въпрос обезкуражават Козма и той е принуден
отново през Дунава да се завърне в Букурещ без съпруга.
2.3. Завещанието на Козма Тричков
Може би следите от непосилния труд в миналото и бол
ките в ревматичните му крака не позволяват да угасне па
триотичният жар, притаен в душата на търговеца Козма
Тричков. Затова и не остава настрана от търговските работи
и с голямото си родолюбие завладява емигрантите от Бъл
гарско. Включва се активно в дейността на народното дру
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жество преди Кримската война, а след нея – в преустроената
„Добродетелна дружина“. Освен че е член на ръководството
на дружината, Козма Тричков участва активно в работата на
Българското общество в Букурещ. Подпомага записването
на български доброволци за Кримската война и участва във
финансирането и изпращането на чети в България.
През цялата си обществено политическа дейност Трич
ков е убеден русофил. Във всички свои сънародници ут
върждава вярата в освободителната мисия на руския народ.
Наред с това, обаче винаги е подкрепял революционните
прояви за въоръжена борба с поробителите. Той е един от
най-активните дарители на средства за въоръжаване на че
тите на Панйот Хитов и Филип Тотьо, на Хаджи Димитър
и Стефан Караджа, на Втората българска легия, които се
подготвят в Румъния и преминават Дунава, за да останат
завинаги в героичнта българска история.
От погледа на този революционно настроен родолюбец
не отпада просветата на народа ни. Още приживе Козма
Тричков изразходва крупни суми за просвещението. В от
чета, поместен в „Свобода“, брой 46, от 14 октомври 1870 г.,
само за българското училище и българската църква в Буку
рещ той записва еднократна вноска от 1170 жълтици, чети
ри пъти повече от онова, което оставя Христо Георгиев.3
Върхът на патриотичната изява, която постига с дея
телността си Козма Тричков, е неговото завещание, в което
се чете: „Като гледам чи Отечеството ми България има го
ляма нужда за умствено развитие, като българин, роден от
родители българи православни, в град Враца, ако от малък
да съм напуснал отечеството си, като ся отстраних, понеже
го обичах много, всичкият си живот ся трудих за неговото
благоденствие – Вярвам, че изпълнявам едно от най-светли
те длъжности, като ида в помощ на Отечеството си, с мал
кия ми имот, когото посвещавам за умственото развитие.“
Едва ли би могло по описателен път да се разкаже по-добре
за високия патриотичен жар, който изгаря душата на този
3

Завещанието на Иванчо Младенов от 1910 г.; Пашев, Г., Златната
книга на дарителите за Народната просвета, кн.2, С., 1923.
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 рачанин. През целия си осъзнат живот, той не се отделя
в
нито за миг от родината. Нейното добруване е основната
цел на неговия живот. Чувството за отговорност е онзи еле
мент, който го кара да насочи вниманието си към просвеще
нието на народа ни.
Дарението на Козма Тричков може да се раздели услов
но на две части – в едната са сумите, с които удовлетворява
близки и роднини. С другата подкрепя развитието на бъл
гарското общество, неговата култура и стремеж към поли
тическо освобождение. Условността на това щедро дарение
се състои в това, че в първата си част той винаги има пред
вид и просветата на народа ни. Даже и изразеното жела
ние, по отношение изразходването на сумите от роднините
е преди всичко към културното им развитие и подготовка за
по-добър живот. Козма Тричков оставя 42, 341 златни лева
за издръжка на врачанските училища. Завещава и къщата
си в Букурещ на Врачанското училищно насоятелсво. От
продажбата º в образователната институция влизат 20 000
златни лева.
Свален от десетилетни ревматични болки Козма Тричков
умира на 14 май 1867 г. (ст. ст.). Завещанието остават да из
пълнят, както той сам пише, „приятелите и съотечественици
мои“ Христо Георгиев, д-р Атанасович и д-р Василияди.

Съвременен изглед на училище „Козма Тричков“

При подготовката на писмената разпоредба, водещо се
оказва чувството му към родния град Враца. Явно за негово
то преуспяване мисли най-вече благодетелят:
Голямото завещание в пари и недвижимо имущество,
което оставя Козма Тричков на врачанските училища по
мага за развитието на учебното дело в града. Училищното
настоятелство набира твърде много средства. Това му поз
волява да изпълни още едно желание на Козма Тричков –
да изпраща врачански младежи да се учат в чужбина и се
връщат като учители в родния си град.
2.4. Стипендиантите – Васил Кънчов
От образувания фонд на името на Козма Тричков се об
разоват и възпитават 6-7 души. Така Тодор Хаджимицев за
вършва педагогика в Прага – Чехословакия. През 1879 г. е
учител във Враца. През 1885 г. заедно с преместването на
педагогическото училище от Враца в Кюстендил се премест
ва и той като учител и директор. А през 1894 г. Врачанската
община присъжда стипендията „Козма Тричков“ на врача
нина Андрю Кръстев, който е преподавател по български
език и аритметика във Врачанското мъжко училище.
Другият виден врачанин е Васил Кънчов. Стипенди
ант е в Ломската гимназия, а по-късно, като такъв – на
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рачанското училищно настоятелство.
В
Учи в Харков, а след 1885 г. се премества
в Мюнхен и Щутгарт – град, разположен
на река Некар, свързана с канала Рейн–
Майн–Дунав за превоз на стоки и пътни
ци до пристанищата на река Дунав.
2.5. Козма Тричков финансира
българските чети, които преминават
Дунава
Непосилният труд и болките в ревматичните му крака
не позволяват на патриота Тричков да се включи пряко в
революционната дейност на българската емиграция, затова
той участва активно в дейността на Народното дружество

преди Кримската война, а след нея – в преустроената „До
бродетелна дружина“. Подпомага записването на български
доброволци за Кримската война.
Подготвени в Румъния, въоръжените отряди, премина
ват Дунава, за да останат завинаги в героичната съдба на
България с приноса на нашия врачански благодетел Козма
Тричков.
3. Иванчо Младенов (1834–1914 г.)
3.1. Фактори за развитието на крупния търговец,
общественик и дарител
Роден във Враца на 25 март (Благовещение) 1834 г.
Според Г. Пашев, Златна книга на дарителите за НП –
в бедно семейство, родителите му не са в състояние да да
дат на своя син никакво образование. Записва се ученик, но
въпреки силното си желание, поради нямане на средства,
трябва да напусне училище. По-къс
но употребява големи усилия да се
научи да чете и пише и успява.4
Според Д. Йоцов Иванчо Младе
нов е роден в семейство на търговци.
Бащата – Младен Тодоров продъл
жава търговското занимание. Дей
ността му като търговец не го издига
до върховете на врачанската буржоа
зия, но обезпечава добра възможност
за преживяване и материална база
за двамата сина да се учат. Братята
Иванчо и Тоно получават най-висо
ката степен на образование, която
могат да дават врачанските училища.5
Бъдещата дейност на видния врачанин, доказва че из
дигането му до крупен търговец и авторитетен обществе
4

Завещанието на Иванчо Младенов от 1910 г.; Пашев, Г., Златната
книга на дарителите за Народната просвета, кн.2, С., 1923.
5
Йоцов, Д., Културно-политическа история на град Враца, т.1,
1937, с. 111
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ник е свързано с първоначални парични средства и уна
следен опит.
Освен това през 1874 г. Ив. Младенов, упражнява и учи
телска професия, отначало в училище „Св. Царей Констан
тин“ с 600 гроша годишна заплата. Учителската му дейност
се прекъсва за периода 1877-1884 г., когато разширява започ
налата си търговска дейност, от която до наши дни остават
копирни книги.6 От тях се вижда с какви стоки и суми бора
ви Иванчо Младенов. През 80-те години все още няма доста
тъчно учители за обучението на децата и бъдещият врачан
ски благодетел става учител в девическото училище. Това
се вижда от докладните записки, които внася в училищното
настоятелство. От тях проличава грижата на общественика и
гражданина за едно училище с добра материална база и нор
мални условия за провеждане на учебния процес.
Изглежда в тези години разширява бакалската си дей
ност, която се смята за негово основно занимание, защото е
регистриран не като учител, а като бакалин.
През 1895 г. Иванчо Младенов е съветник в общинската
управа на Враца, по време на кметството на Коста Бошна
ков. Като общински заседател, бъдещият благодетел предя
вява твърде високи изисквания и прецизност към матери
алите и качеството на постройката на 16-то класно училище
(по-късно по негово предложение училището е именувано
„Козма Тричков“).
Развитието му като крупен врачански търговец започва
от чирак в занаята на бащата, преминава през собственик
на бакалница за железария, постепенно се издига и усвоява
добри търговски похвати. Скоро става самостоятелен търго
вец. Преди Освобождението води търговия с крайдунавски
те градове, а след това с Виена, Манчестър и Лондон.

РИМ -Вр. Копирни сметни книги на Иванчо Младенов за видове
стоки и суми. Инв. № НИ 10808 (1-3)

Младенов прави няколко дарения. Той подпомага протес
тантското училище, което издържа бедни ученици. Понеже
родният му град Враца има нужда от учебна сграда за про
гимназията, видният врачански търговец решава да напра
ви дарение за построяването на училищна сграда за мъж
ката прогимназия. През 1910 г. Иванчо Младенов подарява
на врачанското училищно настоятелство място около 1000
кв.м. за постройка на прогимназията, като дава и материа
ли (главно тухли) за сградата. По цени от 1923 г. дарението
възлиза на 200 000 лв.
И Иванчо Младенов като Козма Тричков води много
скромен живот. Сутрин отива в дюкяна си, по цял ден ра
боти, като избягва шумния живот и единствената му грижа
е добрия вървеж на работата му. Въпреки особения начин
на живот, добросъвестният търговец непрекъснато мисли за
доброто на съгражданите като решава да стори нещо, кое
то да остане паметно за вечни времена. Той основава към
МНП фонд „Прибежище“, който да нараства от капитализи
раните лихви и да служи за просветни цели.
Със завещанието си от 8.IX.1910 г., той образува посоче
ния фонд „Прибежище“ като внася в МНП капитал на стой
ност 30 000 златни лв. в Банково свидетелство №113/1000,
издадено от БНБ, София 11.IX.1910 г. за вечни времена.7.
От капитализира
ната лихва – 50%
„да се дават сти
пендии на стойност
9/10 от доходите, на
младежи из между
най-бедните учени
ци, но най-отлич
ните“, свършващи
Врачанските мъж
ка и девическа гим
назии, „без оглед на
народност и вероиз Завещанието на Иванчо Младенов от
поведание“.
1910 г.
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3.2. Завещание на Иванчо Младенов
Подобно на родолюбеца Козма Тричков, който не щади
средства, за да подпомогне народната просвета, Иванчо
6

От останалия процент – 1/10 да се отпуснат стипендии
на ученици, също завършващи с отличен успех и примерно
поведение мъжката гимназия, която да носи неговото име.
Желанието на врачанския благодетел е да остане непо
кътнат капиталът му на вечни времена, а да се използват
само половината от капитализираните лихви за стипендии
на младежи, учещи медицина, педагогика, техника и други
специалности и в чужбина. Сумите да се присъждат на мла
дежи, при условие, че ще започнат професията си или зана
ята си, като възвръщат постепенно тази сума без проценти
до изплащането º.
На 3 януари 1911 г. Иванчо Младенов прави допълни
телно завещание, с което усилва фонд „Прибежище“ с още
10 000 лв.8 Дарението, което прави Иванчо Младенов е до
стойно оценено не само от учителското тяло в град Враца,
но и от цялата общественост. Той заема заслужено място в
различни обществени и общински комисии, свързани с про
светното дело.
Прогимназията се застроява на подарената от благоде
теля площ, с подарените материали и отпуснатите 4 000 лв.
от МНП. На 9 октомври 1911 г. в присъствието на ученици и
учители от всичките училища в града, множество граждани
и гражданки се извършва освещението на новопостроената
прогимназия „Иванчо Младенов“. След тържествения во
досвет господин председателят на училищното настоятел
ство Ив. Симеонов, държи реч, в която изтъква значението
на благотворителността и от името на гражданството благо
дари на благодетеля Иванчо Младенов

Копирните книги – свидетелство за търговската дейност
на Иванчо Младенов.

ена, Манчестър и Лондон. През своя живот прекарва много
премеждия и нещастия, на няколко пъти е обиран, много
стоки му пропадат по Дунава и Огоста, а след първата му
женитба изгаря дюкянът му и той от богат човек изведнъж
задлъжнява с около 12 000 гроша. С голям труд и неизчер
паема енергия, Младенов отново успява да надвие всички
трудности и да спечели добро състояние.
Счетоводството е дейност, в която се отразяват стопан
ските операции (търговските сделки и изпълнението им).
Свидетелство за търговската дейност на Иванчо Младенов
са запазените му книжа – наречени копирни сметни книги.
Това са книги, които обобщават хро
нологично извършените дейности на
видния врачански търговец. От тях

3.3. Търговска дейност
От запазените копирни книги се вижда с какви стоки
и суми борави Иванчо Младенов. Преди Освобождението
води търговия с Крайдунавските градове, а след това с Ви
7

ДАВр, Завещанието на Иванчо Младенов от 1910 година; Па
шев, Г., Златната книга на дарителите за Народната просвета, кн.2, С.,
1923.с. 23
8
Пак там, ф.28 к, оп.1,а.е.179, л.73-75

208

209

става ясно с какви стоки е търгувал и пренасял през река
Дунав. След смъртта му през 1914 г. от сметните книжа се
вижда, че на името на крупния търговец съществува тър
говска фирма, която продължава търговските традиции на
благодетеля и през 1924 г. борави с обща оборотна сума пове
че от 9 млн. лева (9 506 333). От счетоводните документи на
фирмата се вижда още, че тя е въртяла търговия с търговски
кантори от Дунавския град Русе и черноморския град Варна.
Стоките на Иванчо Младенов, с които са разполагали
в склада и които той ежедневно и безупречно е описвал в
своите копирни книги. 1900 г.9
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Красимира Йончева

„Споменът ме връща в дядовата къща…“
Прадядо Дано Йончов Лилов е роден през 1885 г. в село
Паволче. Участва в създаването на местната кооперация,
бил е секретар-бирник и кметски наместник в първите де
сетилетия на ХХ век. Подарява на селото паметник на за
гиналите във войните 1912-1918 г. Този паметник днес е в
двора на черквата „Св. Йоан Рилски“. Дядо ми помнеше, че
е бил 3-4 годишен, когато семейството се преселва в града.
А това означава около Балканските войни. Прабаба ми се е
казвала Гена.
В двора на къщата във Враца се влизаше от метална пор
та с инициалите на прадядо: „Д(ано) Й(ончов)“, а отпред рас
теше липа. Портата никога не се заключваше. Отвътре имаше
хоризонтално резе и вечер последният влязъл го дръпваше .
Но и всички знаеха как да го отворят отвън. Веднага вдясно
бе малката едноетажна къща на леля Лена и чичо Георги. За
нея по-късно научих, че е първата, построена след големия

9

РИМ - Вр. Копирни сметни книги на Иванчо Младенов за видове
стоки и суми. Инв. № НИ 10808 (1-3)
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пожар от 1923 г., когато старата къща изгаря и семейството
на прадядо ми остава с по една риза на гърба.
Вляво от пътеката и успоредно на нея започваше дъл
га, широка около два метра ивица, отделена с бордюр от
отвесно вбити в почвата керемиди – градината. Най-близо
до външната ограда там понякога имаше временен кокош
карник или зайчарник. Но иначе цялото пространство беше
„пренаселено“ от цветя, декоративни храсти и овошки. Как
то се изразяваше баба ми Иванка, домакинята с най-голяма
заслуга за поддържане на градината – „то си е като една
джунгла“. Любимите ми плодни дръвчета там бяха дивите
праскови: с малки жълто-кафяви плодове, изключително
ароматни и сладки. От тях баба правеше сладко и компот.
Имаше и вишна, и круша, и асма.
Цветя изобилстваха през всички сезони. Вечнозелени
чемшир, бръшлян, борче. Пролет почваха кокичетата, по
сле игликите и люлякът, момината сълза. После л
 алетата,
ружите, нарцисите, зюмбюлите, гергините, дивите ка
рамфилчета. После розите. Хортензиите баба ми наричаше
ортензии и ги поливаше най-обилно. Слагаше във водата
мастило, за да се оцветяват в различни тонове. Есенно вре
ме цъфтяха хризантемите и димитровчетата. Целогодишно
ни радваше любимият на баща ми здравец. Запомнила съм
някои от най-странните имена на цветя, които чувах от баба
ми: каймакамки, гюзел-бахча (сама китка), петльов гребен,
пауново око, дамско сърце, зайче, кандилце.
Пролетно време цъфтеше един храст в розово, а сетне
друг в лилаво, но имената им не съм запомнила.
Новата фамилна къща бе в дъното на двора. Влизаше се
през тежка дървена врата, отпред на прозорците с метална
като дантела решетка. Ключът седеше под една керемида
до улука. През деня не се заключваше, само вечер последни
ят влязъл обръщаше ключа. На входната площадка огромен
метален капак затваряше тясната стълба към дълбока маза.
Там всяко семейство имаше своя част, където държеше ба
гаж, зимнина, бурета за вино и качета за кисело зеле, варели
за нафта, дърва, въглища. По вито белокаменно стълбище

с метален парапет се
стигаше до първия,
а след това до втория
етаж.
Най-отгоре
имаше дървена вита
стълба за тавана. По
цялата дължина на
парапета се редяха
саксии с цветя. Найярък спомен имам
за декоративните те
менужки в различни
цветове и за „мъка
та на художника“,
тревисто растение с
листа като бодлич
ки. Много трябваше
да се внимава при
влизане, за да не се цапат стълбите, затова на всяка пло
щадка имаше малки черджета (стъпки).
На първия етаж живееше най-големият брат на дядо ми
– чичо Петър Данов Йонче(о)в. Неговата съпруга беше леля
Мими, родом от Румъния. Баща ми ги наричаше чиченце Пе
тренце и леля Мимче. Чичо Петър бе пенсиониран служител
на ДСК, а преди това на Популярна банка. Бил е също така
активен член на Туристическото дружество. Първият съпруг
на леля Мими – Иван, е от прочутата врачанска търговска
фамилия Родже(о)ви . Синът й – Николай, който чичо Петър
осиновява, е кръстен на известния си дядо Никола.
При чичо Петър, както и вкъщи, се влизаше с почуква
не на вратата. Отвътре и там, и у нас, имаше райбер, който
се пускаше чак вечер преди заспиване. Апартаментът за
почваше с вестибюл , около който се подреждаха трите стаи
– кухня, всекидневна-спалня и гостна. През малко допъл
нително антре вдясно от входа се отиваше към тоалетната
и терасата към двора. Във вестибюла бе поставен стенният
часовник, който биеше на всеки кръгъл час и се чуваше из
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цялата къща. Под него масичката и столът за телефона.
Най-интересното нещо в гостната бе пианото на леля
Мими. По-сериозно е свирел чичо Николай, а заедно с баща
ми, за да забавляват всички, са изпълнявали арии от из
вестни опери. В гостната играехме и на „Реми“ с плочки.
Слизахме при леля Мими, както и те се качваха при нас,
по няколко пъти на ден – бяхме едно голямо семейство. И
най-често се седеше в кухнята. Там чичо Петър имаше стар
черен апарат за радиоточката и редовно се осведомяваше за
важните събития. Леля Мими бе отлична домакиня. Често
ни канеше на обяд или вечеря. Винаги ми е правило впе
чатление, че от обяд нататък се облича като за излизане.
Всякога с добре сресана коса, като с фризура. Чичо Петър и
денем бе най-често с костюм.
Понякога го намирахме в спалнята-всекидневна пред
огромното му черно писалище. Там все още бяха наредени
писалки, мастилница, попивателни, които вече никой не
употребява. Имаше и книги с черна подвързия. Чичо Петър
бе всепризнат краснописец –редеше буквите като ситни ма
ниста. Винаги, когато трябваше да се напише нещо важно,
правеше го той. (Например надписите при звънците на вхо
да или при електромерите.) Най-голямо място в тази стая
вземаше спалнята. На нея спокойно можеше да легнат поне
четирима души. Отстъпваше само на бабината ми на гор
ния етаж. Винаги бе с идеално опъната отгоре златиста въл
нена кувертюра, с възглавница по средата и не се гледаше с
добро око на деца, които искат да си играят там. За седене
отстрани имаше малка кушетка, където спеше братовчедка
ми Марианка, по- голямата внучка на леля Мими и чичо
Петър и моя почти връстница. Великолепна нейна детска
снимка бе поставена в рамка отгоре. Пред спалнята до са
лонна малка масичка се разполагаха две кресла, а срещу
тях масичката с телевизора. Казвали са ми, че мебелната
гарнитура, както и гардеробът с огледало в гостната, са зес
тра на леля Мими и са доставени от Виена. Сега ми е труд
но да определя стила им (вероятно виенски сецесион), но
бяха от красиво светлокафяво дърво с великолепен фурнир

и тежка тапицерия. Смътно си спомням, че завесите в гост
ната имаха пискюли, а на входната площадка към апарта
мента – плетени. Малки покривчици, плетени на една кука
(миля) украсяваха всички мебели.
На втория етаж на къщата живееха баба ми Иванка Ми
хайлова Бояджиева–Йончева и дядо ми Крум Данов Йон
че(о)в. Дядо е средният брат в семейството на прадядо Дано.
Роден е през 1909 г. Учи най-напред в известното Столарско
училище в Русе, основано от Йосиф Вондрак, а после и във
врачанското Столарско училище. Работил е известно време
в коларницата на Мито Орозов и във фабрика „Дъб“, бил е
учител по ръчен труд в Столарското училище във Враца и
в Горна Оряховица. В моето детство той вече беше пенси
онер, но огромният му тезгях беше под сайванта на лозе и
понякога го виждахме да работи на него. Баба Иванка (ро
дена през 1918 г.) искаше от нас да я наричаме мамо и ние
се съобразявахме с този каприз. Бе коренячка от Враца по
майчина линия, а по баща – от Ресен в Македония. В по
следния клас на гимназията мама Ванче пристава на дядо

214

215

ми и се венчават в Черепишкия манастир през 1936 г. Пър
воначално е домакиня, а сетне работи в ТПК „Христо Ботев“
като счетоводител.
На площадката на втория етаж на къщата стоеше кра
сив дървен скрин с няколко големи чекмеджета. Там се па
зеха бурканчетата със сладко и част от компотите. Точно
като в песента на Васил Найденов: „…Споменът ме връща в
дядовата къща,все там… Дъх на старо вино,сладко от смоки
ни, скрити още в скрина...“ Встрани, до стълбата за тавана,
бяха паничките с храна и вода за котката. В изключителни
случаи й се позоволяваше денем да влиза в апартамента, но
иначе нейното царство бяха мазата, таванът, дворът. Така
по екологичен път сме се спасявали от мишки.
Разположението на стаите у нас бе като при чичо Пе
тър, но със съществена за мама Ванче разлика – по-мал
ки бяха по размер. Важеше обаче правилото „на сЪрце да е
широко“. В гостната дълго време живя сестрата на баща ми
– леля Марийка – със семейството си. И за да не са съвсем
на тясно, в спалнята-всекидневна спеше по-голямото им
дете – кака Жанче (Жанета). Върху кувертюрата на споме
натата вече огромна спалня, дело на дядо ми, се търкаляхме
най-редовно. Задължително бе да се оправя, само ако ще
идват гости. Оттам легнали гледахме телевизия. Отстрани,
до прозореца, бе нощното шкафче на мама Ванче, а върху
него огледало с великолепна дървена рамка. Знаехме, че си
го е донесла от бащината къща, където е било част от тоа
летка. Пред спалнята се разполагаше старата холна гарни
тура от „голямата“ къща – диван и две кресла (стил соцре
ализъм). Креслата разделяше елегантна салонна масичка,
дело на дядо ми. От неговата страна на леглото до стената
бе поставена красива старинна разглобяема етажерка, пра
вена по поръчка в началото на ХХ век. В спалнята, както и
в гостната, и във вестибюла имаше малки стилни гардеро
би. В стаите се отоплявахме с нафта, а в кухнята с печка на
дърва и въглища, която бе и готварска. Освен кухненският
бюфет, масата и единичното легло, в кухнята много често се
появяваше по някой одър – така наричахме набързо офор

меното легло с подръчни средства. На него най-често спяха
баба или дядо когато се налага, а мама Ванче беше истин
ски майстор на приготвянето му.
В гостната влизахме основно по празници, когато ид
ваха гости и участвахме в дългите приготовления. От са
лонния бюфет се вадеха чиниите и приборите. Разпъваше
се салонната маса. Редяха се столовете. Придърпваше се и
любимото ми канапе, което (за разлика от масивния диван)
приличаше на два или три съединени стола. Трудно ми е да
определя стила на мебелите, със сигурност част от столове
те и кръглите закачалки бяха варианти на известната като
„Форд на мебелите“ фирма „Тонет“, а по-тежките вероятно
българска комбинация от сецесион и ампир. На стените в
двете стаи стоеше една и съща снимка (предвидена за „спо
мен на децата“), от „Фото Чернев“: мама Ванче и тате Крум
заедно с баща ми и леля ми като деца. И четиримата офици
ално облечени, някъде в 1943-1944 г.
При хубаво време играехме на терасата откъм двора
или направо в двора. Най-отговорни бяха заниманията по
подготовка на представление. С Марианка и моята по-мал
ка сестра Евелина репетирахме стихчета и сценки, подгот
вяхме с подръчни средства и декори. Често изявите имаха
състезателен характер – кой ще се представи по-добре… За
сцена ни служеше една площадка, леко издигната и приле
пена до къщата на леля Лена в двора, където тя обикновено
простираше. В точно определено време бабите и дядовците,
които са си у дома, слизаха с малки столчета, за да гледат.
Лятно време обядвахме и вечеряхме на терасата. Беше дос
та неудобно да се пренасят съдове от кухнята там, но с удо
волствие го правехме. Терасата не бе много голяма, но баба
успяваше да я използва и за лятна кухня, и за трапезария.
При хранене беше задължително чиниите да се „отпват“ и
храната да не се разхищава. Не беше редно да се ляга, до
като другите се хранят, както и веднага след ядене. Защото
храната ще каже: „кучето ме яде“. Когато изпуснеше на зе
мята хляб, мама Ванче го вдигаше , целуваше го, прекръст
ваше се и го изяждаше. Така правеше и когато завали град –
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взимаше леденото зрънце, слагаше го в уста и се кръстеше.
Обясняваше, че това е редно за изтърсак като нея.
Гледана от официалната º страна, ясно личеше, че
„малката къща“ е триетажна. Приземният етаж е най-ви
сок, с входове едновременно откъм улицата с паметника
„Лъвчето“ и откъм „Охрид“. Допълнителна врата на пър
вата площадка на стълбището откъм двора го е свързвал
с по-горните етажи. В моето детство тази врата вече бе за
творена с наредени тухли. Навремето прадядо Дано е имал
пивница и помещение за магазин, които познаваме само
от запазена снимка (тях завещава на най-малкия си син –
Борислав). Откъм двора по-късно е преградил малка стая,
където прекарват последните си дни с прабаба Гена. Той
умира през 1966 г., малко след голямото наводнение в града,
а тя през 1967 г., малко след моето раждане. През годините
по къщата са се правили само най-наложителни ремонти
понеже, някъде в средата на 70-те години, бе пристигнало
съобщение, че тя и околните сгради ще бъдат съборени, за
да се построи блок „ХII конгрес на БКП“… После щеше да е

„ХIII конгрес на БКП“. Това внасяше особено униние у въз
растните хора и притеснение къде ще „ги пратят“ да живеят
„на стари години“. Слава на Бога – починаха у дома си. По
следна си отиде мама Ванче през 2002 г.
През 2016 г. предложихме на врачанската община да й
предоставим за некомерсиални цели притежаваните от нас
втори и трети етаж (първият бе продаден на външен човек
без наше знание). Искахме да запазим къщата като спомен
за градския живот на Враца от ХХ век. Повече от две години
по-късно все още нямаме отговор…
Красимира Йорданова Йончева, (р. 1967 г.) правнучка
на Дано Йончов Лилов, лятото на 2018 г.
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Ани Саргавакян

Димитър Бошнаков – врачанин европеец
„Старият Димитър Бошняка беше
един висок, коклест човек, с издадени
подочници и внушителна физионо
мия. Облечен още в турско време по
европейски, той бе свикнал на него от
първото му пътуване за Виена, в който
град изнасяше едър добитък по Дуна
ва. Никога не променяше цвета на дре
хите си. Те беха ушити от врачански
терзии по виенски модел от домашен
шаек, боядисан в орехова разварена
шума. Един сребърен кюстек, който те
жеше най-малко 250 грама, закрепен за жилетката му, свърз
ваше часовник, който е купил в Цариград по времето, когато
бе отишел като депутация от града да действува за свалянето
на Доротея. Пътувал много из Влашко, из Австрия, Унгария,
Мала Азия, Димитър Бошняка беше усвоил привичката да
не намира никакви преимущества на вънкашния свет пред
Враца. „Тоя камик там, виждате ли го, бре хаирсъзи, викаше
често Димитър Бошняка, като сочеше зъбестите канари над
Враца, има магнит. Кой където ходи, пак тука ще дойде1.“
Димитър Бошнаков е роден във Враца през 1808 г. За
вършва Възнесенското училище, където учител е баща му
Христо. Родът води началото си от Влашко село, сега Царе
вец, община Мездра. Там Мичо – дядото на Димитър, е учи
тел и свещеник в църквата „Свети Николай“. Димитър има
седем братя и една сестра. Откроява се като буден и любозна
телен младеж, осъзнал завета на дядо си Мичо, който често
казвал, че знанието и вярата крепят човека и му дават сили
да изживее честно и достойно живота си. Димитър говори
турски, гръцки и френски език. Започва да се учи на занаят
при врачански търговец, за да стане един от най-известните
1

Йоцов, Д. Културно-политическа история на Враца. Т.1, С., 1937,
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за времето си градски първенци. Занимава се с търговия на
едър и рогат добитък. Пътува до Влашко, Сърбия, Гърция,
Австрия, Унгария, Англия, Одеса, Цариград, Мала Азия, Еги
пет, Йерусалим. Има търговски агент и кантора във Виена и
в Пеща. Води със себе си братята си и синовете си.
За търговската му дейност свидетелстват десетки доку
менти, които се съхраняват в личния архив на семейство
то. Запазени са писма и финансови бележки на български,
немски, унгарски, сръбски и турски. В архива на Никола М.
Тошков, в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Мето
дий“, има документ с дата 20 май 1868 г., Одеса, подписан от
Димитър Бошнака. Този ръкопис ни дава основание да пред
полагаме, че Димитър Бошнаков не само се е познавал, но е
бил и в тесни контакти с Никола Тошков от Одеса, както и с
Христо Д. Караминков от Цариград.2
Като председател на настоятелството на Възнесенското
училище Димитър Бошнаков полага големи усилия да дове
де за учители във Враца Петко Р. Славейков, сина му Иван
П. Славейков, Христо Даскалов. След Кримската война Вра
чанската община наред с борбата за независима българска

2

НБКМ - БИА, ф. 245, а.е. 50, л. 6
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 ърква, продължава грижите си и за развитието на учили
ц
щата. Ръководството на общината не взимало важни реше
ния без участието на всички чорбаджии. Димитър Бошнаков
е избиран за председател и член на Църковното настоятел
ство на храма „Свето Възнесение Господне“, за председател
и член на Врачанската община, съхранявал е и общински
те пари. Той бил признат от своите съграждани за честен и
прям човек, безкомпромисен към лошите навици и пороци.
Христо Даскалов, учител във Враца през 70-те години на
ХIХ век, пише в своята Автобиография: „Димитър Бошнака
беше един от най-първите търговци във Враца. Търгуваше с
крави и волове, които изкарваше за Австрия. Димитър Бош
нака минаваше за най-честен от чорбаджиите, нему беха по
верени общинските пари. Дедо Бошнак имаше големо почи
тание от народа за своето премодушие“.3
Буден по дух, с ясно изразено чувство за национална
принадлежност и гражданска отговорност, Димитър Бош
наков се включва активно в борбата за независимост на
Българската православна църква. Заедно с местния първе
нец Николчо Занкин отиват два пъти в Цариград през март
1860 г. и през май 1865 г., за да изразят желанието на съ
гражданите си пред Патриаршията за смяна на врачански
те владици Доротей и Паисий.4
Димитър Бошнаков купува соват със свои пари и го да
рява на Възнесенското училище. Помага за издаването на
„Момина китка или книга за секиго“ от Кръстю Пишурка
през 1870 г. във Виена, както е и настоятел на вестника за
народни, политически и книжевни новини “Право”, излизал
през 1869-1873 г. в Цариград. Купува и дарява първата пожа
рогасителна машина за родния си град.
Синовете му Иван, Христо и Коста завършват Пловдив
ското класно училище при Йоаким Груев. Там той записва и
племенника си Иван Цветков, когото отглежда след смъртта
на брат си. Обзети от патриотичен и революционен дух тези
младежи са едни от основателите и активни членове на пър

вото читалище във Враца, създадено през 1869 г.
Неизследвано и необобщено до момента е участието му
в подготовката на Априлското въстание, но едно е ясно, че
Димитър Бошнаков не жали сили и средства, за да подпо
могне великото народно дело. Нееднократно дава големи
суми, както и събира от съгражданите си пари за закупува
не на оръжие.5 С тази цел през пролетта на 1876 г. обикаля и
околните села. Има сведение, че на 18 март е получил сред
ства за предстоящото въстание от Петър Тодоров, търговец
от Мраморен.6
Според спомените на Мито Анков, в навечерието на въста
нието във Враца идва видинският мютесарифин Рифат паша,
свиква чорбаджиите и им казва, че е научил за подготовка
на въстание в града. Първенците се разделят на два лагера –
едните, под командата на Иванчо Николакиев били склонни
да предадат бунтовниците, другите – под командата на Дими
тър Бошнаков не дават и дума да се каже за подобно нещо. Те
връчват на пашата писмено удостоверение, че в града няма
приготовление за въстание, но ако се окаже такова нещо – те
ще отговарят.7 Очевидно, преценил много бързо и точно слож
ността на ситуацията, в желанието си да отклони вниманието
на Рифат паша от комитетските дела, в тези напрегнати ми
нути Димитър Бошнаков съумява отново чрез своя авторитет
и пред съгражданите си, и пред турските управници, да прока
ра един брилянтен дипломатичен ход. Успява.
За това ще бъде и един от първите арестувани след не
успеха на въстанието. Рифат паша не е забравил неговите
чистосърдечно изказани думи и след неуспеха на въстанието
в писмо от 21 май 1876 г. нарежда на Махмуд Съдки - кайма
кам на Враца да се извършат обиски и да се заловят укрили
се бунтовници. И задава въпроса: „Какво стана с Димитър
Бошнака, какво направихте?“8

НБКМ - БИА, ф.129, а.е. 1, с. 102 , Автобиография на Хр. Даскалов
История на град Враца. С., 1976, с. 211, Борба за църковно-нацио
нална независимост – ст.н.с. Зина Маркова

Харизанов, В. Дарителството във Враца, Враца, 1989 г. с. 72
Танкова, С. История на село Мраморен. Враца, 2015 г. с. 28
7
Спомени на Мито Анков за размирните години (1872-1878). С.,
1936, с.38
8
Априлско въстание. Сборник документи. Т. 3, С. 1956, с. 216, док.
№ 368
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На различни места и от различни източници открива
ме данни за активната му дейност не само за събиране на
средства, но и за повдигане духа и решимостта на българи
те както да участват в подготовката на въстанието, така и
в увереността, че този път ще успеят. Няма съмнение, че
човек като него с неопетнен личен авторитет, завладяващо
родолюбие и революционен дух е успявал да убеди и песи
мистите, че сега е моментът за действие, защото той лично
е бил убеден в думите си, вярвал е, дълги години е жаду
вал тези дни, в които с оръжие в ръка българите ще изво
юват свободата си. Явно Димитър Бошнаков е притежавал
качествата на „апостол“, и благодарение на тях съзнателно
или не се е превърнал в такъв за мнозина.
Основание за тези изводи ни предоставят няколко подат
ки. По време на следствието и разпитите на Ботевите четни
ци, Иван Стойков от Сопот казва, че във Враца „се намирал
нашият паша Димитър Бошнака, и че той бил най-големи
ят“. По думите на Никола Вълчев, Ботев четник от Горна
Кремена, при организирането на четата им било съобщено,
че във Враца в Димитър Бошнака, Иванчо Николакев и Ни
колчо Василев имало около 3000 пушки и муниции. Залове
ните били питани от страна на следователя дали Бошнаков
е бил организатор на Ботевата чета.9 За съжаление тази част
от документите е унищожена и въпросът остава неизяснен.
По време на първото следствие Стоян Заимов казва, че е дал
800 турски лири на Димитър Бошнаков, за да ги занесе в Ру
мъния за закупуване на оръжие.10 Възможно е Бошнаков да
е занесъл събраната на този етап от врачани сума, но също
и да е добавил от себе си голяма сума. По това време той е
обходил по търговия Гюргево, Турну Мъгурели, Корабия, Ка
ракал и Крайова.11
Димитър Бошнаков е един от първите арестувани и за
карани във Видин. Подложен е на разпити и изтезания, по
сле в Русе е помилван след амнистията на падишаха.
Пак там с. 223, док. № 374
Пак там, с. 233, док. №387
11
Пак там, с. 225, док. №374
9

От Русе Димитър Бошнаков заедно със синовете си и
с племенника си отива във Виена. Там научават за обявя
ването на Руско-турската война. Пристигат в Румъния, къ
дето в Опълчението се записват синовете му Иван и Коста
и племенникът му Иван Цветков. Петима врачани, постъ
пили със свои коне и оръжие в опълчението, са основатели
на първата българска конница. Това са Мито Анков, Гри
горий Найденов, Коста Бошнаков, Иван Бошнаков, Иван
Цветков.
През май 1877 г., в лагера на българските опълченци
близо до Плоещ Димитър Бошнаков престоял три дни, за
да гледа ученията. “...За да се любува на българските юна
ци, както той се изразяваше. Всеки ден ходеше та гледаше
обучаването, от радост плачеше, като гледаше, как усърд
но работят опълченците.“ – спомня си Мито Анков.12
След Освобождението, вече 70-годишен, Димитър Бош
наков е председател на Врачанския окръжен съвет. През
април 1878 г. Димитър Бошнаков представлява съгражда
ните си в делегацията, връчила благодарствен адрес за цар
Александър II, в Сан Стефано. Избран е за народен пред
ставител в Учредителното събрание в Търново. Неговият
подпис стои под първата българска конституция. Удостоен
е с руския орден Свети Станислав. Почетен гражданин е
на град Враца.
На 9 ноември 2017 г. в двора на черквата „Свето Въз
несение Господне“ във Враца, където е погребан Димитър
Бошнаков, тържествено бе открита паметна възпомена
телна плоча.
Представените тук основни моменти и факти от живота
и дейността на Димитър Бошнаков го характеризират като
типичен възрожденски българин от XIX век, носител на ис
конните ценности на епохата – вяра, любознателност, родо
любие. Тези ценности той достойно защитава през целия си
живот – участва в борбите за самостоятелна българска църк
ва, пламенен радетел за развитие на българското училище
Спомени на Мито Анков за размирните години (1872-1878). С.,
1936, с. 89
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и книжовност, родолюбец на думи и дела. Докоснал се до
културата, нравите и обичаите на другите народи, отсява
най-доброто, за да го пренесе в България, в родната Враца,
в душите и в сърцата на хората. Прехвърлил 70-те Дими
тър Бошнаков участва активно в политическия, обществе
ния и културния живот на града след Освобождението, за
да я има Враца, за да я има България.

Виолета Кръстева
Читалище „Развитие–1892“ – Бяла Слатина

По пътя към Искър и Дунав
Още в дълбока древност селища по нашите земи се по
явяват предимно край реките и езерата. Така възниква и
с. Търнак. Независимо, че през различните периоди село
то измества своето местонахождение, то се населява около
малката рекичка Гостиля. Наблизо до Търнак, в района на
с. Попица, минава р. Скът.
Гостиля е река в Северна България, в Зап. Дунавска
равнина, ляв приток на река Искър. Дължината º е около
40 км.1
Река Гостиля води началото си от суходолие, започва
що на 1,4 км източно от село Враняк, община Бяла Сла
тина, на 194 м н.в. До град Кнежа тече на североизток, а
след това до устието си на изток в асиметрична долина с
по-стръмен десен склон. Влива се отляво в река Искър, на
1,1 км южно от село Ставерци при с. Гостиля. Река Гостиля
се явява последният приток на река Искър преди вливане
то º в Дунав.
Площта на водосборния басейн на реката е сравнително
малък – 320 км2, което представлява 3,7% от водосборния
басейн на река Искър.
Средногодишният отток на реката при устието º е 0,64
3
m /s. Тя е маловодна със снежно-дъждовно подхранване. Во
дите º се използват за напояване чрез няколко микроязови
ра2.
По течението на реката са разположени с. Търнак, общ.
Бяла Слатина; гр. Кнежа, общ. Кнежа, и с. Гостиля, общ.
Долна Митрополия.
Според Василка Цачева, в материала „Хидроними на
територията на Белослатинската община“ местните хора
Географски речник на България, 1980, 151-152 с.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B8%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
1
2
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 ават различни обяснения за етимологията на реката. Спо
д
ред нея „За всички е ясен славянският корен „гост“, но е не
приемливо обяснението, че тя угощава с влагата си сухата
земя или че е рядък гост в безводната равнина. Реката и
последното село, край което минава, имат едно и също име
и е трудно доказуемо кое е първично“.
В дипломната си работа „Етнографско изследване на с.
Търнак, Белослатинско“ от 1946 г., Маргарита В. Костова
разказва: „От западна посока към североизток, през средата
на селото и перпендикулярно на шосето, което води от Бяла
Слатина за село Бреница, минава „Дола“ – пресушено кори
то на река, което в миналото не е имало никаква вода – само
през дъждовните периоди и когато се е топял снегът се е
събирала застояла вода – удобно място за свине и домашни
птици – докато в големите горещини съвсем е изчезвала. Но
от 1928 г. се е появил от някъде извор и сега представлява
малка рекичка и през най-големите горещини не пресъхва.
Над „Дола“ е построен хубав каменен мост.“
По поречието на река Гостиля на територията на Тър
нак имало няколко извора – край помпената станция, под
моста в началото на селото откъм с. Попица, към центъра
на селото и др. Ученици, членове на някогашния Работни
чески младежки съюз (РМС), са организирани в бригада за
изграждането на чешма при един от изворите по течението
на реката. Чешмата е открита на 9 септември 1946 г. Днес
това е и единственият непресъхнал извор.
С реката е свързан и битът на хората. Маргарита Косто
ва разказва и още: „Чергите и другите големи завивки се пе
рат само през лятото на реката. Тъканите през зимата плат
на и белите ризи се избелват лятно време (също) на реката“.
В обредната дейност реката също е важен елемент.
След „лазаруването“ на другия ден [лазарките] се събират
на „Дола“ (реката) и си избират кумица по следния начин:
Всяка една мома си отчупва залък от „куклата“ си –
специално за случая омесени хлебчета, и заедно всички
едновременно си пускат залчетата в водата, като всяка си
разпознава своето залче и следи движението му във водата.

Чиято „кукла варне“ (изпревари), тя става кумицата.3
Освен с Цветница, реката е свързана и с ритуала за дъжд
„Герман“. Според дипломната работа на Маргарита Косто
ва германът „Най-после го закопават до „Дола“(реката)“. В
по-късно време това се извършва до геран.
През годините се случва и реката да придойде. Старите
хора си спомнят и две големи наводнения – в края на 40-те
години и 1974 г. За първото наводнение баба Велика Йотова
си спомня, че реката отнася едно момче, което не успяват
да спасят. През 1974 г. няма човешки жертви, но материал
ните щети са огромни. Реката наводнява къщи, издавени са
животни, отнесено е цяло стадо овце. Разрушени са всички
дървени мостове по коритото, които са на доста голяма ви
сочина.
По поречието на реката са разположени и два язовира.
Един в началото на селото, откъм с. Попица, наричан от
местните „малкия“ (който вече не съществува), и един след
селото, откъм Кнежа, наричан „големия“. Имало е трети
язовир, близо до „големия“, но водата от него е стигала дво
ровете на крайните къщи на селото и бентът е разрушен.
Големият язовир е построен със съдействието на хората от
ТКЗС и в миналото се е стопанисвал от тях. Има изграден
преливен канал, край него се е намирала кравефермата.
Използва се за напояване и риболов. В момента е безстопан
ствен.
Малката рекичка Гостиля продължава своя път след
землището на Търнак, като се влива в Искър при село Гос
тиля. Оттам тя продължава своя път до голямата река Ду
нав.
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Костова, Маргарита В. Етнографско изследване на с. Търнак, Бе
ло-Слатинско: [Дипломна работа, предст. в Катедрата по Слав. Етногра
фия при СУ], 1946. – 365л.: с ил.;21 х 29 см.
3

д-р Анета Дилова
Регионално краеведско дрежество – гр. Враца

Връзките на Враца и Балкана с река Дунав са преди
всичко географски. Нашият край лежи в Дунавската хъл
миста равнина. Той е пресичан от стари римски пътища,
от пътищата, прокарвани от славяните и прабългарите.
По времето на големите български ханове и царе – Крум,
Омуртаг, Борис I, Симеон, Калоян, Иван Асен II, по-голя
мата част от водите на реката са текли през територията на
българската държава.
Около 90 километра отделят Враца и Балкана от Дунав.
Близо 60 км. са от родното ми село Баница до нея. То е разпо
ложено около голям минерален извор в полите на бърдо Ми
лин камък, отстои на 5 км. североизточно от него, на главния
път Враца – Оряхово. На 3 км. източно е коритото на река
Скът, която извира от бърдо Веслец и преминава през земли
щата на селата Горно Пещене, Тишевица, Вировско, Голямо
и Мало Пещене, Баница и Оходен. През селото тече малка
рекичка – Селската бара, която изтича от минералния извор
и близо до с. Оходен се влива в р. Скът. Точно тя е първата
тънка нишка, която свързва нашите села с голямата река.
Реката Скът тече тихо и спокойно, но понякога се пре
връща в опустошителна стихия, излиза от бреговете си и за
лива всичко по пътя си. Името º знаехме от най-ранното си
детство, защото на брега º нашите родители собственоръч
но правеха кирпичи, за да изградят новите си къщи. Ние
играехме на воля, но и помагахме, според силите си – обръ
щахме кирпичите да съхнат, правехме „коминчета“ от тях,
да се доизсушат, гледахме по-малките си братя и сестри, ва
ряхме боб за работещите. Само Баница имаше 8 пещи за
изпичането на кирпичите и превръщането им в здрави и
устойчиви материали – червените тухли.
Във водите на Скът се накисваше конопа. След това се
изваждаше да изсъхне, да се обработи и от него се изтъка
ваха в миналото дрехи, черги, „прешиви“ (покривала за вол
ските коли и конските каруци), чували.

Връзките между Враца, нашите села и крайбрежието на
Дунав, и преди, и след Освобождението, са били икономиче
ски. През землището на Баница са минавали три от важните
пътища от София и Орхание (Ботевград) за пристанищата
Оряхово и Лом. От Европа са внасяни: сол, газ, захар, ориз,
риба, чам-дъски, греди, желязо, стомана, веялки, кукурузо
роначки и др. От Оряхово те са превозвани с биволски коли
до вътрешността на българските земи. Чрез същото приста
нище за Европа са изнасяни главно зърнени храни от този
край на Дунавската равнина.
Голяма част от мъжете, особено след привършване на
полската работа, са ходели на кирия до Оряхово, за да при
печелят някой лев. Ето как описва тяхното битие Тодор Бе
нински: „Тръгвайки на кирия, баничанинът слагал в колата
„мешината“ (кожена торба) с кукурузно брашно, качамаче
ното котле, пахара за лютеница и гаванката със сухоежбина
за цяла седмица. От Врачанско, Орханийско и Берковско са
купували и в крайдунавските села са продавали дървен мате
риал от частните гори. Баничени са спирали при тия кирии
за почивка в алтимирския хан „Мечи лъг“, в Борован на во
деницата на дядо Коцо и на Совата, където имало изобилие
от паша за добитъка.“
След прокарването на ж.п. линиите София–Варна и
Мездра–Лом замира работата на пристанището в Оряхово,
намалява и значението на старите кираджийски пътища.
Връзката се осъществява вече по шосето Враца – Оряхово,
построено през 1870 г.
Връзката ни с Дунав е и емоционална. Преди да видим
с очите си голямата река и да се докоснем до нея, преди да
тръгнем на училище, ние пеехме най-обединяващата бъл
гарска песен „Тих бял Дунав“ на Дядо Вазов. Бяхме чули
и знаехме за подвига на Христо Ботев и неговата чета, за
сражението на Милин камък. Ходехме с родителите си на
поклонението и курбана на Милин камък, посрещахме Бо
тевите поклонници от похода Козлодуй – Околчица.
Връзката между Балкана, Враца и Дунав е обогатена и от
нашата любов към родния край, от вълнуващото всяко бъл
гарско сърце „Дунавско хоро” на незабравимия Дико Илиев.
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