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Сборникът съдържа материали от Шестнадесетата
регионална краеведска конференция „Миналото на
родния край – послание към бъдещето“, проведена
на 20 ноември 2019 година с организатори Регионална
библиотека „Христо Ботев“ и Регионално управление
на образованието – Враца и представя разработките
на археолози, историци, етнографи, езиковеди, научни
работници, студенти, учители, ученици, краеведи и
читалищни дейци.
„Пътища към новото време – градската и
селската култура в модерна следосвобожденска
България“ е темата, която събира за пореден път съмишленици от цяла Северозападна България – представители на архиви, музеи, библиотеки, читалища и
младите краеведи от училищата и университетите.
В тридесет проучвания, свързани с полагане основите на модерното здравеопазване и образование,
пощенските съобщения, модните тенденции в областта
на облеклото и обществения живот, архитектурата и
строителството, ролята на читалищата и театрите, развитието на железниците, дарителството и оброците е
представен животът в Българския Северозапад от края
на XIX и началото на XX в. Акцент в разработките са
духовните градежи. Част от статиите и съобщенията
са посветени на личности, които за съвременника са
лицата на промяната, лицата на нова България. „Дейността на първите общински дейци след Освобождението e недостижим образец за предана обществена и
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 ародополезна дейност“ не само в големите градове.
н
Преди столетие ентусиазмът и любовта на хората да
градят, да създават, да даряват, всички заедно да се
обединяват в името на дадена кауза, превръщат самите
градежи в символи – послания към бъдното.
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Весела Пелова
Държавен архив – Враца

Враца – център на
Българския Северозапад
„... И като приближихме до Враца гледаме толико
войска от Враца и иди насреща нас. Ала не знаяхме,
какова е тая войска. Докле разбрахми, колико страх
потеглихме! А то било врачани: отхождали да гонять
оная войска, почто разсипали и саблякли Врачанските
села.
И приидох на Епископия моя...“
епископ Софроний Врачански,
13 декември 1794 г.
Софроний Врачански ни оставя това свидетелство
за непревземаемостта на Враца. Врачани отбраняват
града си срещу кърджалийските орди, съвместно с турския гарнизон и устояват дори на най-тежките обсади
от армията на Осман Пазвантоглу през 1797 и 1798 г.
Този успех се дължи на стратегическото местоположение на града, което е наложило както установяването
на крепост там още при първите български владетели,
така и утвърждаването му като укрепен град с военноотбранителни функции през цялото му историческо
развитие. И съкровищата на тракийските владетели, открити във Враца, и запазените д
 окументални
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с видетелства от Възраждането, както и тези за развитието на града след Освобождението, представят
Враца като важен стратегически укрепен град. Филип
Станиславов през ХVII в. пише, че „поради неговата
якост и положение, някога българският владетел е съхранявал там хазната“. Той е бил и епископски център
в средновековна България. Поради стратегическото,
транспортно и географско положение на Враца между
Северна и Южна България, тя се налага и като важно
средище на търговските и военни пътища за връзка на
централните части и Балкана с пристанищата на река
Дунав и северозападните краища. Поради това добива
значение на общонационално средище на транзитната
търговия и стоковия обмен с Централна Европа.
В структурата на Османската империя Враца, освен военна крепост с турски гарнизон, се оформя и като
значим административен център на кааза с голям брой
чиновници. Продоволствието на многобройния турски
контингент довело до високо потребление на селскостопанска и занаятчийска продукция и до значително
развитие на стопанството на града и района. Градът се
утвърждава като главен доставчик на селскостопански
изделия, занаятчийски и колониални стоки за цялата
околност. Поради това доста рано Враца се налага като
високо развит център на земеделие и животновъдство,
на занаяти и манифактура. Именно поради това привлича и вниманието на западноевропейските пътешественици като Феликс Каниц и Хелвалд. Прословутият
Евлия Челеби оставя христоматийно описание на града
и неговите нрави. Каниц прави подробен преглед на
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Враца и нейните търговци, занаятчии и забележителности в своето „Пътуване из Балканския полуостров”.
Живописното описание на врачанската чаршия и пазара е ценен източник за историята на Враца: „Враца е
днес още, както е бил и в миналото, един от прочутите
търговски центрове на България...“ Откриват се търговски кантори от Италия, Австрия и Франция. Интересът
на западноевропейските пътешественици, на чуждите
търговци и на чуждите консули не е случаен. Враца
играе важна роля и във външнотърговския обмен на земите ни с европейските страни – Австрия, Франция. Не
само заради транспортната и търговска връзка, която
осъществява между Южна България и дунавските пристанища, но и заради висококачествените врачански
стоки – коприна, сахтияни, вино, златарски изделия,
зърнени храни, едър и дребен добитък. Австрийският
консул във Видин дава най-точната оценка за мястото
на Враца, като казва че „Лом е естествено пристанище
на вътрешността за Враца и София.“.
Неслучайно във Враца се създават и цяла редица
крупни, дори за днешните мащаби, търговски фамилни
къщи, които откриват кантори не само из цялата Османска империя, но и във Виена, Лайпциг, Будапеща.
Те са начело и на културно-просветното, църковното и
революционното движение през Възраждането не само
във Враца, но и в България; защитават националните
ни идеали в Русия, Сърбия и Румъния. На тяхното дело
са посветени цели страници от българската история.
Ролята на Враца като транспортен и търговски възел се запазва и след Освобождението – до прокарването
13

на новите железопътни линии, които променят хинтерланда на града, а с това и неговата възлова роля.
Но ако търговското значение се променя с развитието
и предислокацията на пазарите, то стратегическото,
административно и културно значение са историческа
даденост за Враца. То придобива нови измерения след
определянето на София за столица след Освобождението. Този факт усилва ролята и значението на местоположението на Враца с оглед административните
връзки на Северозапада със столицата. Значението º
като „предмостово укрепление“ от север за столицата
също се оценява своевременно. Трасира се шосеен
път през Балкана и през 1892 г. тук се установява
гарнизон, където последователно се установяват 2-ри
артилерийски полк, 16-ти пехотен Ловчански полк,
24-ти резервен пехотен полк и 35-ти пехотен Врачански полк. От 1895 г. тук се установява щабът на 6-та
Бдинска дивизия. Построяването на артилерийски и
пехотински казарми, както и на военен клуб, са между
първите задачи на общинското управление и са осъществени през 1891 и 1894 г.
Дейността на първите врачански общински дейци
след Освобождението e недостижим образец за предана
обществена и народополезна дейност. Благодарение
на техния колосален и всеотдаен труд е осъществено
градоустройството и планирането на Враца в първите
години, модерният за времето си водопровод и десетките обществени постройки. Пример за държавническото
им мислене е фактът, че първите осъществени строежи
са паметникът на Христо Ботев, мъжката и девическата
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Стара Враца – улица „Леонова“

гимназии, казармите и Военният клуб, читалището,
кварталните и стопанските училища, стопанските
предприятия на града. Всичко това е осъществено в
един период от 1890–1900 г., с колосален труд, ум и
най-вече – с мисъл и грижа за бъдещето. Именно обществениците и дейците на Враца от онези години са
давали основание на врачани с гордост да заявяват,
че „Враца има една грамадна по численост и качество
интелигенция, с каквато малко градове в България
могат да се похвалят и тя е фактически духовната
ръководителка на целия окръг и трасира културното,
стопанско и просветно въздигане на целия ни народ.
Начело на всички стопански институти в България са
родни чада на Враца (…) председателя на Българския
15

Картичка от Враца от началото на XX век

 ндустриален съюз; на Софийската търговско-индуси
триална камара; на българския Търговски съюз; на
Стоковата борса; на Житната борса; на Експортния
съюз; Те не се назначават, а се избират!“
Спорове между градовете в Северозападна България за заемане на централно място в административно
отношение е имало нееднократно. През 1929 г. по повод
претенциите на тогавашни представители на гр. Фердинанд, в една статия във в. „Наше слово“ Първан Т.
Първанов, виден врачански общественик, пише: „Тъжно впечатление прави преди всичко недостолепния език
на автора º спрямо населението на цел един град; като
че ли гр. Фердинанд и гр. Враца са две враждующи държави, борящи се за живот и смърт! А, слава Богу, това
16

са два съседни града на едно и също отечество... Градовете в нас не са създадени по желание или каприз, а са
резултат на доста продължителен исторически живот.
От всичките пет градове, които влизат въ Врачанския
окръг – гр. Враца е най-големият по население и найстарият по историческо съществувание.“
Следосвобожденското териториално устройство,
което започва при Временното руско управление, определя Враца за административен център на окръжие и
тази нейна роля се запазва при всички административни промени по-сетне. При намаляването на окръзите
през 1882 г. от 21 на 15, Врачанското окръжие включва
и Орхание (Ботевград). При следващото намаление през
1901 г., когато остават 12 центъра, Враца включва 5
околии – Белослатинска, Оряховска, Берковска и Фердинандска. Тук е центърът и на една от 10-те епархии
в страната, едно от 12-те учебни окръжия, едно от 26те окръжни съдилища и едно от 40-те полкови военни
окръжия.
При най-голямата административна централизация, осъществена през 1934 г., Враца става една от
7-те области и обхваща цяла Северозападна България
от река Тимок до река Искър, с 9 околии – Видинска,
Фердинандска, Берковска, Врачанска, Белослатинска,
Ломска, Кулска, Белоградчишка и Оряховска. Тази
административна структура се налага като най-рационална до 1959 г. и отразява естественото свързващо
местоположение на Враца между Северозападна България, София и Южна България. Именно поради това
тя се налага като най-удачна и удобна за региона. Това
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се разкрива най-добре от запазените архиви за дейността на Областната дирекция през този период – 19341959 г., които отразяват структурата, организацията и
функциите на всички обществени, административни,
държавни и граждански институции и учреждения. Те
се съхраняват в Държавен архив – Враца и всеки може
да се запознае с ролята и дейността на Враца като областен център.
Със Закона за териториалното разделяне на окръзи
през 1949 г., започват многобройните административни
промени и прекроявания на граници, сливане на селища и общини. Първото преструктуриране, при което се
отделя Видински окръг до 1950 г., се оказва неудачно и
през 1951 г. се възстановява териториалната цялост на
Северозападния регион. С Указ на Президиума на Народното събрание от 22 януари 1959 г. се осъществява
ново административно деление, при което се създават
новите окръзи, а се закриват околиите. От предишната
област се образуват 3 окръга. С Указ 2294 на ДС от 26
декември 1978 г. се създават селищните системи вместо общините. Във Врачански окръг се организират 12
селищни системи. През следващите десетилетия окръгът претърпява редица административни промени,
извършвани под натиска на лични и местни интереси
със силни позиции във властта. Така в резултат на
местен сепаратизъм през 1959 г. се откъсват 17 села
от десния бряг на р. Искър и придават към Плевенски
окръг. Между тях са кнеженските – Байкал, Ставерци,
Брегаре, Гостиля, Долни Луковит, Реселец, Бресте, както и криводолските села – Липен и Бъзовец. Последват
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ги и едни от най-богатите села – Койнаре и Чомаковци,
заедно с Глава, Лепица и Сухатче. През 2004 г. се откъсна и самият гр. Кнежа.
Освен произволното администриране с естествената
стопански обусловена териториална цялост на окръга,
Враца е сполетяна и от експеримента през 1987 г. с първия опит за въвеждане на области, с формален център,
а не естествен, стратегически и административен център. Той продължи до 1999 г., когато се възстановиха
сегашните области от 5 януари 1999 г.
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Джанан Мюмюн, Цветан Гергов,
Владимир Петров и Христо Миндровски
ръководител: Ива Иванова
СУ „Козма Тричков“ – Враца

Пътища към новото време –
Враца в модерна следосвобожденска
България
Акцент във филма, който учениците Джанан
Мюмюн, Цветан Гергов, Владимир Петров и Христо
Миндровски, под ръководството на Ива Иванова – СУ
„Козма Тричков“ – Враца, създават са архивните кадри,
документите, снимките и пощенските картички,
представящи Враца като първостепенен производствен, търговски и културен център в Северозападна
България от края на ХIX и началото на XX в.
След освобождението от османско владичество пред
българите застава трудната задача да възобновят своята държавна администрация. Вековната чужда власт
е прекъснала връзката със средновековната българска
държава, а и прилагането на нейните административноуправленчески традиции в края на ХIX век е невъзможно.
И въпреки отрицателните фактори от вътрешно и външно
естество, само в течение на няколко години, в Княжество
България се изгражда една работеща и модерна администрация. Изграждането на нови индустрии във всяка една
област на управлението на страната е безспорно важна
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задача, която се решава като се отхвърля цялото наследство от предходните пет столетия. Смята се, че то е чуждо
и непригодно за функционирането на една съвременна
европейска държава. Като модел за модернизация на българското общество и неговата политическа организация
служи най-вече Западна Европа.
Селската и градската обстановка в младата българска държавата драстично се променят. Селското
стопанство започва постепенно да захранва възникващата индустрия - големите стопанства въвеждат нови
технологии и култури. Започва добива на памук, тютюн,
лен, захарно цвекло, коноп и други, които се преработват
в предприятията. За създаването на условия за индуст
рията, държавата се заема с изграждането на модерна
инфраструктура. Това е голям скок в развитието на човешкото общество. По-динамично се променя градската
обстановка. Приемат се първите панове за изграждане на
модерни постройки. Улиците се осветяват, разширяват,
павират се, изграждат се водопроводи и канализация,
както и обществени сгради, въвежда се електричество.
Създават се нови места за развлечение – клубове и зали
за провеждането на балове и други културни събития.
Организират се вечеринки и общоградски тържества.
След Освобожденито Враца влиза в рамките на новосъздаденото Княжество България. То води политика,
която съдейства за създаване на външнотърговска мрежа. Българските търговци излизат на големия имперски
пазар и на европейските тържища. Враца не прави изключение. Градът се налага като значим производствен
център, в който традиционното занаятчийство прераства
в модерна за времето си индустрия. През 1896 г. е открита
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Враца, курс по гренарство (бубарство),
20-те години на ХХ век

Опитна станция по бубарство, която се явява най-старото
научноизследователско учреждение в България в областта на селското стопанство. Скоро е реорганизирана и
прераства в Държавна образцова бубарница. Качеството
на произвежданата във Враца коприна намира международно признание.
Утвърден винопроизводствен център, с интензивно
развитие на лозарството, врачанското вино получава
признание в чужбина.
Още през 1883 г. врачанинът Мито Орозов, на базата на традиционното за града коларо-железарство,
създава предприятие за превозни средства – двуколки,
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Коларницата на Мито Орозов, основана 1883 г.

кабриолети, файтони, коли за търговски цели и шейни.
На Първото изложение в Пловдив през 1892 г. Мито
Орозов получава златен медал за своята дейност.
Друг бележит врачанин е Козма Тричков Вълков –
търговец и общественик, натрупал значително състояние в Букурещ, но не забравя родината и родния град.
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Девическата гимназия във Враца

Прозрял, че България ще има нужда от образовани
хора, дарителят подпомага българи, учещи в чужбина,
като условието е след завършване на обучението, те
да се завърнат в България. Да влагат своя ум, труд и
усилия за духовното възраждане на българския народ.
„...Като гледам, че Отечеството ми България има
голяма нужда от умствено развитие, като българин,
роден в града Враца,...вярвам, че изпълнявам една от
най-светите длъжности, като ида в помощ на Отечеството си с малкия ми имот, който посвещавам за
умственото му развитие...“
Това са редове от завещанието на Козма Тричков.
Волята му е изпълнена така, както е заложена в завета
му. Построено е училище, а в „Златната книга на дарителите“ четем: „За спомен на всички времена едно
от най-грамадните училища във Враца се именува на
благодетеля Козма Тричков“.
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Клуб „Роден край“
ръководител Горица Маджарска
СУ „Козма Тричков“ – Враца

Щрихи към историята на читалище
„Развитие“ – гр. Враца
Разработката е посветена на 150-годишния юбилей на читалище „Развитие“ – гр. Враца. Авторите –
учениците от клуб „Роден край“ Ния Иванова, Моника
Георгиева, Йоанна Йончева, Виктор Асенов, Рая Станиславова и техният ръководител Горица Маджарска
– СУ „Козма Тричков“ – Враца вземат активно участие
в юбилейните тържества.
„БЪЛГАРСКО ЧИТАЛИЩЕ ВЪВ ВРАЦА“ – 1869 г.
В началото на 1869 г. градските първенци и учители се събрали
в килията на църквата „Св. Възнесение“. Учителят Симеон Лазаров
Подбалкански, един от инициаторите на събранието, изяснил
ползата от читалище за културното издигане на града и дал предложение за неговото създаване.
Предложението му било прието.
На първо време за помещение на
читалището служела килията на Симеон Лазаров
Възнесенската църква. Открито
Подбалкански
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било неделно училище за ограмотяване на възрастните.
Това читалище назовали „Българско читалище във Враца“. Първото известие за него намираме в дописка от 26
април 1869 г., печатана във в. „Македония“, редактиран
от Петко Рачов Славейков в Цариград, брой 25 от 17 май
същата година. Уставът на това първо читалище във
Враца е печатан в Областната печатница в Русе, носи
дата „Вратца 1 юлия 1869 г.“.
Ентусиазъм и трескава дейност бележат началото,
но в скоро време читалищните дейци са разединени
– едните предлагали то да се пренесе в училището, а
вторите – градските чорбаджии, настоявали да остане
в църковната килия.
БЪЛГАРСКО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК“ – 1871 г.
През 1871 г. читалището във
Враца е преименувано на читалище „Напредък“. Това се установява от протоколните книги, а така
също и от запазения читалищен
печат, който носи надпис: „Българско читалище „Напредък“ във
Враца 1871“ и в средата две заловени ръце с венец над тях.
Новото читалище било ръкоНиколчо
водено от Николчо Кръстеняков,
Кръстеняков
Мито Анков, Васил Кръстеняков
и Кр. Новкиришки. То се помещавало във Владиковия
конак, където била и българската Община (на мястото
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на днешното училище „Козма Тричков“). За набиране
на средства читалищното настоятелство изпращало
честитки за именни дни, празници и други. Широката
културно-просветна и обществена дейност на читалище „Напредък“ в голяма степен се дължала на дейното
участие на младежите-съзаклятници и учителите Иван
Славейков, Христо Даскалов, Константин Десимиров
и Иван Керачков.
По време на Априлското въстание всичките книги,
списания и вестници на читалището били унищожени.
Дейността на читалище „Напредък“ била прекъсната от
въстанието през 1876 г. и Освободителната руско-турска
война през 1877–1878 г.
Дейността на дружеството била възобновена на 22
март 1878 г. Един от ръководителите на читалищната
дейност по това време – Николчо Кръстеняков, както и
Симеон Подбалкански са и депутати в Учредителното
събрание за изработване Търновската конституция. В
крайна сметка читалището не успява да привлече достатъчно членове, за да заживее пълноценно и само след
година прекрътява съществуването си.
ВРАЧАНСКО УЧЕНОЛЮБИВО ДРУЖЕСТВО
,,УСПЕХ‘‘ – 1879 г.
През 1879 г. по инициатива на училищния инспектор Мишев се учредява читалище ,,Успех‘‘. Учебното
дружество „Успех‘‘ от 13 ноември 1880 г. построило
сцена за даване на представления в голямата стая на
горния етаж на Възнесенското училище. На тази сцена
са представяни пиеси като „Иванко‘‘ от Васил Друмев,
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Мито Орозов

Васил Кънчов

„Райна Княгиня‘‘ и „Стоян Войвода‘‘ от Добрин Войников
и много други. За привличане на повече хора читалището решава да представи освен драма и комедия. Дейни
членове били младежите Васил Кънчов и Мито Орозов.
Дейността на читалище „Успех“ била затруднена от
изострените политически борби между врачанските либерали и консерватори и към 1882 г. то спира да съществува.
УЧЕНОЛЮБИВО ДРУЖЕСТВО
„РАЗВИТИЕ“ – 1884 г.
През лятото на 1884 г. на група младежи хрумва
идеята да се възобнови градското читалище. Те често се
събирали в дома на Мито Орозов, касиер и пазител на
архива на старото читалище „Успех“, и обсъждали различни въпроси относно възстановяване на читалището.
На 12 август 1884 г. в хана на Стефанаки Савов на градския площад се състои учредително събрание. Решава
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се да се учреди ученолюбиво дружество „Развитие“ в
град Враца. Тъй като целта на дружеството е развитие
на гражданите, с пълно единодушие се приема неговото
име да бъде „Развитие“. Наречено е и „ученолюбиво“,
защото основателите му били вдъхновени от любов към
учението. Така се ражда и заживява новото читалище
под името ,,Ученолюбиво дружество ,,Развитие“.
На 19 август 1884 г. се приема предложеният от Васил Кънчов устав, по който читалището се управлява до
1887 г. Уставът провъзгласява всички читалищни членове за равноправни. Всеки има право да избира и да бъде
избиран. Общината отпуска за нуждите на читалището
стая във Владиковия конак (на мястото на училище „Козма Тричков“). На 9 септември настоятелството избира
комисия, на която се дава задачата да намери подходящо
помещение (салон) за театрални забави. По-късно се
обсъжда и въпросът за собствена сграда.
По искане на читалищното настоятелство общината отпуска празно място зад Владиковия конак за построяване на читалищен дом. По случай честването на
хилядагодишнината на Методий – май 1885 г. се полага
основният камък на бъдещия читалищен дом.
Голям читалищен деец и с принос в историята на
града ни бил Стефанаки Савов – председател на читалище „Развитие“ в продължение на десет години. Той
е и активен деец на национално-революционното движение, Ботев четник, русофил, водач на либералната
партия във Враца, а в тайно събрание в дома на Мито
Цветков на 10 юни 1872 г., на което бил основан първият врачански революционен комитет, Стефанаки
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Савов бил избран за секретар
на комитета. На 21 октомври 1875 г. пристигнали във
Враца двамата апостоли
Стоян Заимов и Иваница
Данчов. Отново бил възобновен местният революционен
комитет и отново Стефанаки Савов станал секретар на
комитета и член на военния
съвет. По негова инициатива
в началото на септември
1900 г. се прави първият опит
за уточняване на лобното
Стефанаки
място на Христо Ботев. На
Хр. Савов
20 май 1901 г. се сформира
официална комисия за уточняване на лобното място.
В нея влизат девет Ботеви четници, между които и
Стефанаки Савов. Тази комисия излиза със заключение,
че лобното място на Ботев е връх Камарата.
През 1887 г. читалнята при читалище „Развитие“ се
преместила от стаята във Владиковия конак в сградата
на Павел Бошнаков, а после в дюкяна на Ангел Липовански. Дейността на настоятелството била насочена
главно за събиране колкото се може повече средства за
изграждане на читалищния дом.
От 1907 до 1912 г. председател на читалището е
Иван Симеонов, който се заема с ремонта на салона
– направени са странични галерии и балкон, като за
целта се изразходват значителни средства. Юрист по
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образование, той работи
като съдия и адвокат. Допринася много за създаването на музейна сбирка
и народен университет
при читалището.
През 1914 г. читалище „Развитие“ става член
на Върховния читалищен
съюз.
На 10 септември
1915 г. се обявява обща
мобилизация за Първата
световна война. По време
на войната салонът е взет
Първата сграда на
за склад и по настояване
читалище „Развитие“,
на библиотекаря Найчо
построена през 1896 г.
Анков е съставен протокол, че се предава без повреди. След края на войната са
били платени всички нанесени щети.
В началото на 1919 г. ръководството на врачанското
читалище се обръща към наследниците на Тодор Балабанов с молба да помогнат за построяването на нова
сграда. Иван Балабанов отговаря с писмо от 14 януари
1920 г., в което уведомява читалищното ръководство,
че ще дадат за нуждите на читалището двора, къщата
и дюкяните си, намиращи се в центъра на Враца – 1200
кв.м., имот, оценен на 1 мил. лв. По инициатива на
председателя Найчо Анков се закупуват всички околни
незастроени места.
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Сградата на читалище „Развитие“, дарена
от Елена и Тодор Балабанови

С течение на времето читалищната сграда става
малка и неудобна за нуждите на града. Поставя се въп
росът за построяване на нова сграда.
ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ (1923–1944 г.)
През 1925 г. в дружество „Развитие“ се свиква комитет с председател Нейчо Анков, който си поставя за задача да построи нов паметник на Христо Ботев в града. За
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Новата сграда на читалище „Развитие“

целта той ангажира в събирането на средства ученици от
цялата страна. Било решено съвместно с Дирекцията на
железниците и пристанищата да се построи паметник
и на Козлодуйски бряг. Със събраните средства, които
постъпили по-късно през годините, бива издигнат на
връх Околчица във Врачанския балкан и тридесетметров
железобетонен кръст с параклис. Околността е обявена
за национален парк.
През 1936 г. читалищното ръководство, начело с
новия председател д-р Константин Кунов определя мястото на новата читалищна сграда. Проектът се приема
през 1937 г. Ръководството на постройката се възлага
на архитектурно бюро „Цолов и Васильов“ от София.
През 1938 г. в деня на освобождението на Враца и
празника на „Развитие“ се полага основният камък на
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новата читалищна сграда. След напрегната тригодишна
работа, читалищната сграда била завършена. Но само
след броени години тя е срината – на 24 януари 1944 г.
при американските бомбардировки сред разрушените
сгради в града била и сградата на читалище „Развитие“ – фасадата и библиотечната зала. Част от книгите
били унищожени, а друга част останала под развалините. Първостепенна задача на читалищните дейци
след войната е нейното възстановяване и обезпечаване
дейността на всички читалищни формации, дали началото на професионалните културни институти във
Враца – библиотека, драматичен театър, филхармония,
исторически музей, картинна галерия.

Източници:
„100 години читалище във Враца 1869–1969 г.“
(юбилеен сборник) , София-1969 г. Ред.кол.: проф. Венци
Бузов, Димитър Тодоров, Иван Ангелов, Иван Докев, Людмил Янчев, Милко Чернев, Начо Симеонов, Петър Манов,
проф. д-р Стефан Димитров.
„Почетни граждани на Враца от Освобождението
до днес“ (биографичен сборник), изд. „Дамян Яков“, С. 2009,
съставител: Блага Атанасова, под общата редакция на ст.н.с.
Иван Райкински
Райкински, Иван – „Врачанският край от Освобождението до прага на ХХ век“, изд. „Димитър Благоев“, С., 2002
Държавна агенция „Архиви“ – ЦДА; Държавен архив Враца.
34

Цветана Евгениева
Регионално краеведско дружество – Враца

Найчо Анков –
апостолът на читалищната дейност
Първо бих искала да направя кратко въведение,
свързано с читалището. Това, че преди две години
българските народни читалища бяха вписани в регистъра на най-добрите практики на ЮНЕСКО
за опазване на нематериалното културно наследство показва и доказва тяхната уникалност и
самобитност. Повече от век и половина те служат
за просвещение, за поддържане на националния дух
и самочувствие, за запазване на традиции и обичаи.
Пример за това е и врачанското читалище „Развитие
1869“, което наскоро отбеляза своята 150-годишнина.
В неговите основи е вписана родолюбивата и апостолска дейност на на едни от най-будните врачани Симеон Подбалкански, Мито Анков, Николчо Кръстеняков,
Кръстьо Новкиришки, Първан Първанов, Мито Орозов,
Найчо Анков, Васил Кънчов, Иван Докев, дарителите
Тодор и Елена Балабанови.
Много скоро след създаването му към читалището се сформира библиотека с читалня, а по-късно и
кино, самодеен театър, лекторска група за просвещение, издава вестник, канят се творчески състави и
лектори. То дава началото на всички професионални
и културни институции като драматичния театър,
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филхармонията, историческия музей, картинната
галерия, библиотечното дело.
Издържало на всички превратности и изпитания
на времето, и днес то е съвременен културно-просветен
център със своята голяма библиотека, художествени
и творчески състави, сред които хор „Орфей“, духовият
оркестър, ръководени дълги години от маестро Бойчо
Димов, Ансамбъла за народни песни и танци „Вратица“, музикални и езикови школи.
Както вече споменах, сред апостолите и будителите на врачанското читалище е и Найчо Анков, който
свързва 12 години от живота си с неговата просветителска и културна дейност.
НАЙЧО АНКОВ
1 април 1891 – 22 февруари 1975 г.
„Като свалям шапка на стария председател на читалище „Развитие” Найчо Анков, аз свалям шапка на
самото читалище, което ми даде толкова много за моето
културно оформяне и съзряване... Виждам го понякога
из софийските улици в голямата почетна възраст. Одухотвореното лице на човек, който е живял и се е занимавал
с активна културна дейност. Колчем го срещна ще го
поздравя почтително – точно така, както поздравявам
старите си учители“, пише в спомените си писателят
Иван Бурин.
Найчо Анков е потомък на известна и многолюдна
врачанска фамилия. Той е роден на 1 април 1891 г.
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Син е на Костаки и Параскева
Анкови. След като завършва
гимназия в родния си град,
ученолюбивият младеж става
библиотекар в читалището,
което за него още от ученическите години е храм на науката и просветата. В един от
спомените си пише, че това е
негова сбъдната мечта. Допирът с книгите му дава много
знания и интелект, но за него е
важно да сподели тези знания
с хората.
Когато през 1914 г. влиза
Найчо Анков
в този храм, библиотеката има
около 800 книги, десет години по-късно те стават над
10 000 класифицирани тома. Книжният фонд се увеличава главно чрез купуване на книги, но и с дарения от
организации, институти и граждани. При едно от своите
посещения във Враца акад. Михаил Арнаудов споделя:
„Библиотеката във Враца със своя добре подбран фонд
предоставя пълна възможност за научна работа“. А редакторът на в. „Читалищно дело” Владо Бобошевски пише:
„Библиотеката на „Развитие” е едно от най-големите богатства на Враца и Врачанско. Чрез нея мнозина са сторили щастливите си крачки по пътя на културата у нас“.
През 1914 г. читалище „Развитие“ става член на
Върховния читалищен съюз. По време на войните липсват условия за нормална културно-просветна дейност
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и единствено библиотеката продължава да работи и да
раздава книги.
Найчо Анков е избран за председател на читалището през 1915 г. като редовно е преизбиран до 1936 г.,
когато напуска Враца. Той пръв въвежда практиката в
настоятелството да бъдат включвани млади хора.
По това време, 1915–1917 г., във Врачанската девическа гимназия учителства Елисавета Багряна. Тя се
включва в културния живот на читалището и се сближава с неговите дейци и най-вече с Найчо Анков и Анто
Бояджиев. Багряна не само обича да рисува и пее, но и да
рецитира стихотворения, поставя и театрални постановки в читалището с ученици, участва в празнични утра.
С течение на времето читалищната сграда става
тясна и неудобна за разрасналата се културно-просветна
дейност и се поставя въпросът за построяване на нова
„величествена сграда на дружество „Развитие“, доказало
своята жизнеспособност да бъде авангард на просветния
и културен напредък”. Решава се това да стане върху
терена на дарения през 1920 г. от семейство Балабанови
парцел. Но тъй като е недостатъчен, Найчо Анков поема
инициативата да се закупят всички незастроени околни
места, като призовава гражданството и организациите
да потърсят средства.
Със своята инциативност, контактност, действеност
Анков сплотява местните интелектуалци, пробужда
у младите интерес към науката и добротворчеството.
Урежда юбилейно честване на Иван Вазов по повод
неговият 70-годишен юбилей на 24 октомври 1920 г. с
пиесата му „Хъшове“. На читалището гостува и Антон
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 трашимиров, който поздравява врачани за смелостта,
С
че „когато се считаше за дързост да се спомене дори
името ми, читалище „Развитие“ не се убоя да представи
няколко пъти моята „Свекърва“. С подобаваща тържественост са чествани годишнини на Матей Икономов –
театрален деец и педагог, на учителя по музика Коста
Петков и на известния учен и общественик Любомир
Милетич.
Със своята активност и контакти Найчо Анков
успява да доведе във Враца гостуващата през 1923 г.
в България трупа на МХАТ (Московския художествен
академичен театър). За това му помага негов приятел
– народният артист Петко Атанасов. Трупата изнася
три представления – „Женитба“ на Николай Гогол, „На
дъното“ от Максим Горки и „Щурецът в огнището“ от
Чарлз Дикенс. На заминаване, водачът на трупата,
Павлов, казва: „След като завършим обиколката си
из Европа, ще се завърнем в Съветския съюз. Ако при
тази обиколка посетим пак България, без да ни каните,
ще дойдем във Враца, защото тук се чувстваме като в
своята родина“.
Със своя авторитет Анков успява да убеди по-консервативните членове на настоятелството и да издейства
пари за закупуването на първата в района киномашина. Това ново чудно изобретение, кинематограф, което
показва движещи се картини и хора, тепърва навлиза в
България. Той изтъква не само комерческата страна на
киното, но и неговата сила като средство за възпитание.
На 1 януари 1924 г. киното е открито тържествено, въп
реки съпротивата на някои видни врачани и липсата на
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средства. Девизът бил: „Не печалба, а просвета“. Първият кинооператор е Никола Николов – от 1924 до 1950 г.
Репертоарът на филмите е подбиран много внимателно.
Специален човек от управата бил натоварен да следи
филмите с най-добри художествено-възпитателни качества, които се прожектират в София, и да ги изисква
за Враца.
В архивите са запазени два поздравителни адреса
от 1934 г., когато се отбелязва 65-годишнината от читалищната дейност в град Враца, от представителството
на Фокс филм и на UFA – американски компании за
производство на филми, с които читалищното кино поддържа оживени контакти, както и с руската компания
„Мосфилко“. От началото на 1941 г. прожекциите се
извършват в новата читалищна сграда. Постепенно киното се превръща в главното доходно перо в читалищния
бюджет за многостранния културно-просветен живот.
През 1924 г. Найчо Анков е избран за председател
на новообразувания Окръжен читалищен съюз. Заедно
с журналиста Владимир Бобошевски издават вестник
„Читалищно дело“. В него се поместват материали за
културния живот в града и всички по-значими събития. В спомените си Иван Докев пише: „Журналисти
и редактори се вземаха пак от дружество „Развитие“.
Всичко се вършеше на обществени начала, безкористно,
безплатно. Вестникът се четеше масово и се издържаше
от абонамента“.
В продължение на десет години Найчо Анков е умът
и моторът на този съюз. С апостолски труд, минавайки
през много препятствия, той помага за откриването на
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близо 150 читалища във Врачанско, Белослатинско
и Оряховско, като се опира предимно на млади интелигентни хора, учители и адвокати. В публикацията
„Почетни и благодетелни членове на читалището“ във
в. „Мездра“ краеведът Мирослав Гетов съобщава: „В цялостната 85-годишна дейност на НЧ „Просвета 1925 г.“
– Мездра честта да бъдат удостоени със званието почетни
членове е оказана само на две личности, по стечение
на обстоятелствата и двамата врачани – Найчо Анков
и Владимир Бобошевски, допринесли много със своите
заслуги за закрепването и издигането на читалището.
Освен че спомагат за създаване на читалището, Анков
и Бобошевски редовно гостуват в Мездра, като изнасят
лекции по актуални просветни, обществено-политически и социални проблеми“.
Вярно на своята историческа мисия да бъде авангард на всяка културно-просветна инициатива, читалище „Развитие“ първо поставя пред българската
общественост въпроса за построяване на паметник на
Христо Ботев на лобното му място. Така още през 1925
г. се създава инициативен комитет с председател Найчо
Анков, който си поставя за задача да съдейства за набиране на средства сред учащата се младеж от цялата
страна за построяване на паметника. Той се обръща
с пламенен призив в 100 000 екземпляра към всички
училища и българи. Благодарение на тази дейност на 2
юни 1936 г. паметникът на връх Околчица е завършен
и осветен.
През 1925 г. Найчо Анков е избран за подпредседател на Върховния читалищен съвет. Той обръща
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Враца, 1936 г. В Управителния съвет на Върховния
читалищен съюз са: проф. Борис Йоцов, Стилиян
Чилингиров (подпредседател), Ячо Хлебаров (председател), Найчо Анков, проф. Христо Негенцов, Христо Киселов (Стара Загора), Ганчо Пеев (Велико Търново), Цветан Минков (София), Тома Върбанов и др.

г олямо внимание на културно-просветната дейност като
организира лектории, сказки, просветни събрания. В
новооткрития Народен университет във Враца беседи и
сказки изнасят проф. Михаил Арнаудов, проф. Христо
Негенцов, акад. Евгени Каменов, Стилиян Чилингиров,
Николай Ракитин.
На 23 декември 1934 г. се отбелязва тържествено
50-годишнината от учредяването на ученолюбиво дружество „Развитие“. По този повод във Враца гостува
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театралната трупа на Народния театър, която представя
пиесата „Йончови ханове“ от Стефан Савов. Издаден е
и юбилеен сборник, съставен от редакционна колегия с
председател Найчо Анков. По време на тържественото
честване, Найчо Анков е провъзгласен за Почетен член
на читалище „Развитие“.
След 12-годишна читалищна дейност, през 1936 г.
Анков напуска Враца, за да учи право в Софийския университет. Три години по-късно е избран за председател
на Върховния читалищен съвет. Отново като апостол
тръгва из страната и възстановява по подобие на читалище „Развитие“ дейността на по-изостаналите читалища.
Така Враца дава насока на много културно-просветни
институти в България.
Когато се дипломира, работи дълги години като съдия и прокурор. В правните среди се утвърждава като
високопрофесионален юрист. Избран е за председател
на Апелативния съд в Русе и за член на Върховния касационен съд. В 1947 г. е издигнат от Великото народно
събрание за съдия във Върховния съд на НР България.
По-късно се пенсионира и адвокатства в столицата още
дълги години.
Найчо Анков умира на 84-годишна възраст на 22
февруари 1975 г. в София. Към неговия портрет найдобре прилягат думите на проф. Венци Бузов по повод
100-годишнината на читалище „Развитие“ през 1969 г.:
„Найчо Анков имаше извънредно голям авторитет пред
властите и като съдия, и като театрален и културен
деец, и като читалищен ръководител с големи качества. От друга страна той беше властническа натура,
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 ържеше да се изпълни това, което е мислил и изявил
д
като правилно и активно воюване за неговото изпълнение. На трето място трябва да се поставят връзките,
които той лично имаше в най-големите върхове на
управлението на страната тогава, и които му помагаха
да отстоява една прогресивна линия в управлението на
читалището. Затова не бива да забравяме уважението,
което трябва да отдадем на усилията на неговия дългогодишен ръководител Найчо Анков“.

Източници:
„100 години читалище във Враца 1869–1969 г.“
(юбилеен сборник) , София-1969 г. Ред.кол.: проф. Венци
Бузов, Димитър Тодоров, Иван Ангелов, Иван Докев, Людмил Янчев, Милко Чернев, Начо Симеонов, Петър Манов,
проф. д-р Стефан Димитров.
Вестник „Мездра“, бр.19 (241), 22.IX.–6.X.2010 г.
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Светла Димитрова
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново

Надеждата на бъдещето – училищното
възпитание и образование в Девическата
гимназия и врачанските училища през
първите десетилетия на XX век
В законите за просвета непосредствено след Освобождението е бил вграден един напредничав за времето
си подход. Издига се конституционният принцип, за
задължително и безплатно, общодостъпно първоначално образование, принцип, който по онова време се
е срещал само в най-напредналите страни в света.
Институциите, които са отговорни за развитието на
образователното дело, в това число и на възпитанието на
децата и юношите в Третата българска държава, са: Народното събрание, Министерството на народното просвещение, местната изпълнителна власт в лицето на Кмета
и Общината, училищното и църковно настоятелство. В
първите закони е застъпено убеждението, че организирането на училищата е дело на местните общности, като
финансирането се извършва от общините, а контролът
е дело на училищните настоятелства, които са изборни.
По-висша контролна инстанция са Окръжните училищни съвети – също изборни, а непосредствената грижа и
контрол се упражнява от Окръжните училищни инспектори. От 1901 до 1934 г. към Врачанската окръжна инспекция функционират Окръжен инспекторски съвет,
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в който влизат околийските училищни инспектори и
дисциплинарна комисия. От 1934 г. тя е преименувана
във Врачанска областна училищна инспекция, след
като в нея влизат Видинската и Ломската околии.
Осъществяването на възпитателните политики на
практика се осъществява от българското училище,
намиращо се в основата на йерархическата стълбица
на образователната структура. Училището е отговорно
по традиция да възпитава, обучава и формира богата и
хармонична личност. Разбира се, то е неразривно свързано с една друга институция - родителската общност,
без която училището не може пълноценно да осъществява своите възпитателни политики.
През 20-те години на XX век във врачанските училища се развива богата културна, спортна и информационна дейност. Войните, болестите и нещастията не са
в състояние да спрат учебния и възпитателния процес в
училищата. Въпреки трудните години, свързани с отделянето на значителен дял от брутния вътрешен продукт
за решаването на националния въпрос на България,
зародил се още в Следосвобожденската епоха, учебното
дело не спира в града. Напротив, учебните институции
засилват своето въздействие по посока патриотичното
възпитание на учениците, което е тяхната мисия и
задължение.
УЧИЛИЩНАТА ПАТРИОТИЧНА ПРОГРАМА –
ОСНОВА НА БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Патриотизмът е най-важната идеология, която е в
основата на възпитанието в българско самосъзнание и
дух на принадлежност към нация и родина. Той е водещ
46

в програмите на всички правителства, управлявали
България от Освобождението до наши дни.
Българското училище отбелязва всички национални и официални празници, забележителни събития от
националната и световната история, годишнини на видни личности, религиозни празници и др. Врачанските
училища редовно честват националния празник - 3-ти
март – освобождението на България, а освобождението
на Враца от османско владичество се е отбелязвало с
панахида в черквата „Св. Вознесение“ на 10 ноември
всяка година.
След края на Първата световна война, на 30 септември 1919 г. учениците от двете гимназии – Врачанската девическа и Врачанската мъжка гимназия се
включват в траурно шествие по случай тежките условия
на примирието и в очакване на още по-тежкия мирен
договор. След абдикацията на цар Фердинанд на 3 октомври 1919 г. в името на престолонаследника - Цар
Борис III, в Царството е въведен нов празник - Денят
на възшествието.
Денят на независимостта, 22 септември, се съчетава с Деня на възшествието на Н.В. Царят на престола
и се чества ежегодно на 3 октомври (нов стил за Деня
на независимостта). От 1922 г. започва ежегодното
честване и на Деня на Народните будители. Запазва
се традицията по-тържествено да се честват юбилеите.
Така напр. на 14 март (н.ст.) 1920 г. се отбелязва 50-годишният юбилей на Българската екзархия.
Редовно се празнуват: Денят на Св. св. Кирил и Методий, като празникът не променя своя възрожденски
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облик. Още на 23 май ученичките берат цветя и божур
и вият венци, с които окичват училищните сгради.
На другия ден – 24 май – учениците вземат участие в
градската манифестация. Празникът започва с водосвет
на площад „Христо Ботев“, след него е общоградската
манифестация, последвана от игри до 10 часа вечерта.
Изключително вълнуващ за врачанските училища
е празникът, посветен на Ботев и четата му – 2 юни.
Как се чества той през юбилейната 1925/26 г. Още на 8
април 1926 г. е проведено заседание на общогражданския комитет относно подготвянето и организацията за
тържествата по случай 50-годишнината от кончината
на Христо Ботев. Организирано е общоградско тържество за изпращането на четата с участието на врачанските училища. По случай Ботевите дни учебните
занятия по време на тържествата в юбилейната година
са преустановени. Сградата на Девическата гимназия
се предоставя изцяло на гостите на града. Организиран
е и Областен юнашки събор, в който участие вземат
ученици и ученички от цялата област. На 31 май се организира сказка за Ботев в читалище „Развитие“. Всеки
който желае, може да изкаже най-официално почитта си
пред паметта на великия герой и поет на историческия
връх Вола. Три дни преди започването на тържествата,
ученичките от Девическата гимназия всеки ден са водени на гарата, вземайки участие в посрещането на
гостите от София. Те се посрещат на 1 юни, на 2 юни
– походниците от връх Вола, а след 18:00 часа започват
народни хора. На 3 юни също не се учи. На самия 2 юни,
когато е и кулминацията на т
 ържествата, една от
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ученичките поднася венец от цветя (специално набрани от връх Вола) пред паметника на Христо Ботев на
площада, носещ неговото име.
Освен обичайните събития, които по традиция са
залегнали в годишните планове на всички врачански
училища, не се подминават и непредвидими събития,
както радостни, така и тъжни. Важно траурно събитие е
смъртта на народния поет Иван Вазов. На 23 септември
се организира панахида и учениците от гимназиите са
заведени на черква, като последните два часа няма занятия. Погребението на поета на България Иван Вазов
е насрочено на 28 септември 1921 г. По този случай от
Девическата гимназия е излъчена комисия за определяне на програмата за погребението. Предварително
са разлепени некролозите, а 28 септември е обявен за
неучебен, като всички училища участват в панахидата и
траурното шествие по случай смъртта на народния поет.
Още едно тъжно събитие се случва през есента на
1921 г. На 25 октомври 1921 г. в Девическата гимназия
се получава телеграма от семейството за кончината на
първата учителка на девическото училище, отворено в
Плевен през 1840 г. Анастасия Димитрова. При Анастасия Димитрова учи първата врачанска учителка Цвета
Кръстенякова. На 26 октомври е извършена панахидата
на основоположничката на девическото образование с
участието на ученици от врачанските училища.
С изключителен възпитателен ефект са и готвените юбилеи във връзка с исторически събития, кръгли
годишнини на личности и др. На 16 януари 1922 г. в
читалище „Развитие“ тържествено е отбелязано 100
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г одини от рождението на Г. С. Раковски (н.ст.) със сказка за живота и дейността на българския революционер.
Въвеждането на още един национален празник е по
случай връщането на Южна Добруджа в границите на
България. На 8 септември 1940 г. е подписана Крайовската спогодба с Румъния. По този случай е проведена
манифестация, отслужен е молебен и парад. Денят 9
септември 1940 г. е обявен за национален празник,
поради което се отлагат зрелостните и други изпити,
защото е неучебен ден.
КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА В УЧИЛИЩЕ –
ВЪЗПИТАНИЕ В ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ
Всяко училище е застъпвало богата и разнообразна
културна програма в своите годишни планове. Учениците са посещавали театрални постановки, опери, присъствали са на литературни вечери и изложби. Такъв е
случаят, когато на 7 ноември 1925 г. ученичките от Девическата гимназия получават разрешение да посетят
драмата на Толстой „Силата на мрака“, която се играе
в салона на читалище „Развитие“. Момичетата от всеки
клас са предвождани от класните си наставници. В края
на месеца са заведени и на кинематографичен филм.
Културният живот на училищата продължава още:
с посещение на кино „Нерон и Агрипина“, театрална
постановка „Призраци“ от Ибсен, руски театър, кон
церта на Ана Тодорова и др. Организират се и сказките – „Исторически развой на българския народ“,
„Надеждата на бъдещето – училищното възпитание
и образование“.
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Организират се сказки, посветени на поети като
тази на Николай Лилиев – „Поетът на душата“.
Забележително събитие е провежданата седмица
на книгата. Празненствата се организират ежегодно от
края на месец март до началото на месец април. Във
връзка с празника се открива изложба на българската
книга до читалище „Развитие“ и местната книжарница.
Учениците посещават изложбата и си купуват по някоя
книга. Организират се и сказки, посветени на книгата,
които се ползват с голям интерес от учениците и гражданите. В края на учебната година на тържественото
връчване на абитуриентските дипломи за завършено
образование родитело-учителският комитет раздава
награди на отличилите се ученици от двете гимназии
с висок успех и поведение.
Продължават да се провеждат съвместните традиционни вечери на двете гимназии в града – Мъжката
„Цар Борис III“ и Девическата „Козма Тричков“.
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИЗЛЕТИ – ВАЖНО УСЛОВИЕ
ЗА ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА
Основно учениците и гимназистките от Девическата гимназия участват в организирани екскурзии до Лом,
Фердинанд (дн. Монтана), Черепишкия манастир и до
манастира „Иван Пусти“. На 19 май от гр. Фердинанд
пристигат 100 души ученици, които дават дневно забавление за по-бедните си другари от Враца. Екскурзиите
до Лом се организират най-често по случай 1-ви май
– Денят на цветята. Лом е предпочитана атрактивна
дестинация, защото има какво да се види – река Дунав,
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Излет с учители и ученички от Девическата гимназия из околностите на Враца, 1928/29 учебна година

бирената фабрика, инсталациите за производство на
бира и др., освен това е и близо до Враца. Също така се
организират и туристически походи с научна цел до Черепишкия манастир като се преминава през Балкана.
Целта е учениците да се запознаят с различни видове
растения, животни, почви и земни пластове.
Продължават и съвместните излети на учителите
и ученичките из околностите на града. Такъв излет
илюстрира снимката. Във екскурзията вземат участие
Слави Стефанов – естественик, Мица Партова – математичка, Стоянова – химичка, Екатерина Анастасова
– учителка по литература и ученички от VI клас на
гимназията. Групата отпочива до река Лева.
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ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ЛЕКАРСКИТЕ
ПРЕГЛЕДИ В УЧИЛИЩЕ
Медицинските лица в училищата, както и лекарката в Девическата гимназия периодично извършвали
профилактични прегледи на учениците. На 5 април
1920 г. при директора на Девическата гимназия постъпва оплакване от група родители. Протестът е, че
медицинското лице при прегледа нa ученички от III „а“
клас на Девическата гимназия си е позволило неправомерен оглед на някои органи на момичетата, което
ги е притеснило. В присъствието на главния инспектор Александър Радославов на лекарката е направена
строга забележка, като º е забранено от ръководството
на училището да извършва такъв вид прегледи. Брожението от майки и бащи прераства в недоволство.
Редовно се провеждат и здравни беседи – сказки,
като най-забележителната е изнесена от д-р Марков,
асистент по дерматология при Виенския университет,
на тема: „Бременност, кърмене и възпитание на детето“.
През февруари 1926 г. пред гимназистките е изнесена лекция на тема „Сънна болест и сънен енцефалит“
от гостуващи в училището лектори.
Във връзка с разрастващата се епидемия от скарлатина през 1927 г. Хигиеничният съвет към училищата,
заедно с медицинското лице, родителите и учениците
обикалят града, за да издирват заболели от скарлатина.
Редовно се изнасят лекции, свързани със сезонни
епидемии като испанската инфлуенца, малария, скарлатина.
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ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
Не спират и дейностите, свързани с трудовото възпитание, което е важна част от възпитателната програма на българското училище. Децата се възпитават в
труд не само с часовете, заложени в учебната програма
по трудово обучение и ръкоделие за момичетата, но
и чрез извънкласните дейности и включването им в
помощ на своите родители и семейства. От началото
на октомври учениците са се разпускали за гроздобер и
прибиране на есенната реколта, като учебните занятия
са се прекратявали.
Паметно събитие за момичетата от Девическата
гимназия е и строежът на емблематичната за врачани
„Хижа“. Всяка една ученичка занася по една тухла
на хълма, където се строи туристическата хижа.
Присъстват и на молебена, който се отслужва по случай
откриването на туристическия обект (1926 г.). След което се засаждат иглолистни дръвчета. В късния следобед
хората се събират на площад “Ботев”, за да се включат
в традиционните празнични хора.
ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ И
ОТРАЖЕНИЕТО Є ВЪРХУ ВЪЗПИТАНИЕТО
НА УЧЕНИЦИТЕ
Учебната база на врачанските училища и на Девическата гимназия се е намирала в окаяно състояние.
Ученичките от гимназията са били много бедни – 3/4 от
тях са освободени от плащането на ученическа такса,
която се е използвала предимно за модернизацията
на училището. Кабинетите са били в лошо състояние
или по-точно не са обособени като такива. Салонът по
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гимнастика не е оборудван с всички необходими уреди,
кабинетът по химия се помещава в обикновена стая
без газоотводен комин, без маси за упражнения. Мечта е амфитеатралното разположение на ученическите
скамейки, за да се наблюдават от високо опитите. А за
склад на химикалите е служела една малка стаичка,
която е била на слугите, като същевременно в нея са
се давали закуски на бедните ученички и т.н. Учебният
процес се спъвал и от липса на печки за отопление в
класните стаи, на чешми и невъзможност да се ползва
дворът на училището, който е бил в разнебитено състояние. Библиотеката е била сравнително подредена с
картотека, но не е имало уредена читалня.
При тези бедни условия за съществуване и големите
нужди, които е имала гимназията, естествено страдат
вътрешният ред и обучението на гимназистките.
Методите на обучение също са били подложени на
критика, защото освен догматичния, друг метод не е
прилаган. При тези условия е трудно да се развие у ученичките усещането за привързаност към училището,
което би трябвало да привлича цялото им внимание и
интерес. Лошите условия пречат и на вътрешния ред и
дисциплина в училището. И затова, освен учителския
съвет, очакванията са също и държавата да се погрижи
за подобряване на материалната база на училищата
поне в по-големите градски центрове.
Мерки за подобряване на нравствеността и
морала.
Учебната 1927/28 година изцяло е подчинена на
възпитателната работа в учебните заведения. Мерките
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най- добре са застъпени в Девическата гимназия. Идеята
е да се засили нравственото обучение на ученичките в
дух на съзнание и отговорност към задълженията им в
училище и обществото. Изхожда се от позицията, че ако
ученичките не се научат да имат „духовен поглед отвътре“, за да различават доброто от злото, то всички мерки
на учители и родители, като наказания и изключвания,
ще бъдат безплодни. Учителите от гимназията съзнават,
„че трябва да се будят в душите на младите силите за
творческа самодейна работа, за отговорност и задължения
към близки, общество и народ“. На училището е потребен
дух да руши невежеството и да стимулира развитието на
подрастващите. То трябва да бъде храм на светлината и
свидно място за цялото общество. В него трябва да свещенодейства дългът и съвестта. Смята се, „че трябва да се
мотивира у младите почит и уважение към всички хора,
обич към чистото и възвишеното.“ Застъпва се актуалната
и сега идея, че възпитанието днес е грижата за бъдещето.
И така усилията на всички възпитатели, работещи в
гимназията, са насочени към следните акценти:
• Да се задуши влечението на ученичките към
външното, суетното, водещо до порочното;
• Да се внуши разбирането, че няма нищо по-ценно
в живота от честността, трудолюбието и съзидателния
труд.
• В съзнанието на момичетата да се изгради обич
към училището, на което да гледат като свой дом и
опазването на училищните вещи като свои.
• Методично да се работи за формиране на ценностна система, в която централно място да заема
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стремежът към истината, да се ненавижда лъжата,
доносите, клеветата.
Проведени са няколко учителски съвета, в които
родителите вземат активно участие в помощ на възпитателната работа в училище. Омекотяват се отношенията между родители и учители. Всички съзнават
ясно, че отговорностите и грижите са взаимни, затова
и резултатите са обнадеждаващи.
РОДИТЕЛИТЕ – ОСНОВЕН ФАКТОР
ВЪВ ВЪЗПИТНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
• През октомври 1927 г. Родитело-учителският комитет обновява своята дейност с поставените цели на
гимназията. Проведени са шест родитело-учителски
срещи през текущата учебна година.
• През ноември родителският комитет урежда
много добре посетена среща вечеринка в читалищния
салон. Програмата се изпълнява от родители и ученици.
Създава се една топла атмосфера на взаимодействие
между родители, ученици и учители.
• През ноември родителският комитет урежда
среща-дебат на тема: „Причини за слабия успех на уче
ничките“.
• На 27 ноември 1927 г. е проведено годишното
събрание на Родителско-учителската дружба. Председателят на организацията г-н Златко Христов съобщава,
че сградата „Дом за детето“ – величествена постройка
в местността Леденика е готова за летуване. Приканва
гражданите да се отзоват със своята благотворителност.
• На 2 февруари 1928 г. по инициатива на Девическата гимназия се провежда Общ съвет с всички учите57

ли в града. Основаната цел е да се разгледа дисциплината във всяко училище. Инициативата е посрещната
добре и се избира ръководство. Провеждат се три общи
учителски съвета на учителите от града на тема: „Дисциплина и дисциплинарни наказания“. Инициативата
е подкрепена от цялото гражданство.
• Редовно се провеждат благотворителни утра.
Коледното е организирано от родителския комитет. То
е безплатно, с коледно дърво и бонбони.
• Родитело-учителският комитет отбелязва и Денят на българската книга и реч с литературно четене
в читалище „Развитие“.
Положените усилия водят до добри резултати ученичките се приобщават към живота на училището,
не се регистрират груби нарушения, като очакваният
краен резултат е добре възпитани утрешни майки и
гражданки.
УНИФОРМАТА – ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧИЛИЩЕ
През 1925 г. се въвежда задължителна еднаква
униформа. Причините са породени от разнообразието
и пъстротата на облеклото на ученичките и бедността.
Въвеждането º е свързано с подобряване на дисциплината в училище, а и униформата е препоръчана от Министерството на народното просвещение. Към 5 ноември
1925 г. се въвежда чрез наредба задължителна еднаква
униформа за всички ученици. Декември месец се издава
наредба, която нарежда ученичките да ходят с вързани
коси. Също така състоялия се в края на месеца общ
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учителски съвет в града взема следните решения:
• Приема се новият проекто-правилник за вътрешния ред на училището.
• Всеки от учителите да съобщи нуждите, които
има във връзка с преподаваната от него специалност.
• Да се преглеждат ежеседмично учениците и ученичките с подстригани коси.
РОЛЯТА НА ВРАЧАНСКАТА МИТРОПОЛИЯ
Важна роля за възпитанието на подрастващите изиграва и Врачанаската митрополия в лицето на самия
митрополит Негово Високопреосвещенство митрополит
Паисий. В Девическата гимназия продължават редовно
да се провеждат беседите, които имат възпитателно и
нравствено влияние върху възпитаничките, провеждани от представители на митрополията. Така напр.
на 16 ноември 1931 г. гимназията е посетена от Негово
Високопреосвещенство Врачанския митрополит Паисий. След благословията си той държи прочувствена
беседа, в която изтъква значението и заслугите на жената-християнка за семейството и обществото. Беседата
е изслушана с дълбоко внимание и заинтересованост.
Врачанският митрополит Паисий е високопоставен
гост на тържествата, свързани с посещения на важни
лица като министри, политици и на тържествата във
връзка със завършването на учебната година. Най-забележителното събитие за учебната 1932/33 година е
това, че новият министър на Народното просвещение,
г-н Атанас Бояджиев, свиква среща с учителите от Врачанската мъжка и Врачанската девическа гимназии.
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Целта на посещението е опознаването му с учителското тяло. Срещата е проведена на 29 януари 1933 г., на
която висок гост е и Н.В. митрополит Паисий.
На градското утро по случай завършването на уче
ниците, организирано на 12 юли 1933 г. в читалище
„Развитие“, съвместно с Мъжката гимназия „Цар Борис“, гости са: отново министърът на Народната просвета Атанас Бояджиев и Негово Високопреосвещенство
митрополит Паисий. Дипломите за завършено средно
образование са раздадени лично от господин министъра. А митрополит Паисий връчва на отличилите се
абитуриенти по един екземпляр от Евангелието и други
книги с религиозно и нравствено съдържание.
ПРАЗНИЦИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНОСТТА НА
МОНАРХА И ЦАРСКОТО СЕМЕЙСТВО
Другото събитие, което е с изключителна забележителност за образователното дело не само за град Враца,
но и за страната, е раждането на престолонаследника
на Царство България. Денят е 16 юни 1937 г. Ражда се
княз Симеон Сакскобургготски. Дните 16, 17, 18 и 19
юни са обявени за неприсъствени за ученици и учители. Учениците от врачанските училища посрещат
това щастливо събитие с небивал възторг. Под строй с
музика са отведени на площад „Христо Ботев“, където
заедно, с учениците от Девическата и Мъжката гимназия, се включват в организираната манифестация.
На 17 юни в града се прави молебен и парад, а вечерта
всички учители, чиновници и видни граждани присъстват на организираната вечеря във Военния клуб
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по случай радостното събитие. Изпратени са поздравителни телеграми.
Девическата гимназия изпраща поздравителна
телеграма до Двореца на Негово Величество царя. Текстът на телеграмата:
„По случай голямата радост, че българското цар
ство и българският народ имат вече Престолонаследник, благоволете Ваше Величество да приемете от мое
име и от името на учителите и ученичките сърдечни
поздрави и искрени пожелания“.
Директор: Йорданов
Отговорът на Негово Височество царя гласи:
„Царицата и аз благодарим най-искрено Вам, на
учителите и ученичките за хубавата честитка и
благопожелания по случай раждането на Престолонаследника.“
Царят
За новата учебна 1937/38 година е въведен нов
двоен празник – 3 октомври 1937 г. се отпразнува по
доста тържествен начин – Независимостта на България
и Възшествието на Н.В. царя на престола. Сутринта
на празничния ден учениците посрещат знамето и са
поздравени от директора на училището, след което на
площад „Христо Ботев“ е произведен военен парад с
участието на всички учители и ученици от града.
От патриотичната програма най-тържествено се
отбелязва рождения ден на Негово Височество княз
Симеон Търновски – 16 юни.
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА И МИЛОСЪРДИЕТО
Периодично учителските съвети са взимали решения за отпускане на помощи за по-бедните ученици.
Средствата се оползотворявани за закупуване на учебници, тетрадки, моливи и т.н. В следвоенната година
1919 е събрана сумата 650 лева за по-бедните момичета
от Девическата гимназия.
През учебните месеци ноември и декември хлябът
става все по-дефицитен, няма брашно, няма зърно,
няма фураж. Бройките хляб са изключително малко,
не стигат за всички, а и доставките са нередовни. След
всичките страдания настъпва и „голям студ“, а дърва
не се намират никъде по пазарите. Това причинява
големи страдания и на учителите, и на ученичките,
което блокира съответно учебния процес.
Въпреки трудностите се взема решение да има
библиотека във всеки клас на Девическата гимназия.
Книгите се оставят за общо ползване във всяка класна
стая, както от по-малките възпитанички, така и от
ученичките в по-горен клас. През декември месец на
1919 г. се прави втора благотворителна акция, като със
средствата се закупуват книги, тетрадки, пера и други на
стойност 600 лева, които се раздават на нуждаещите се.
Освен това облеклото и обувките на ученичките са
в окаяно състояние. Често те закъсняват за училище,
защото се налага да ги кърпят. Това се отнася и за учителите, случва се дори и да не се явят на работа. Към
мизерията се е прибавя и липсата на дърва. И въпреки
това благотворителността и милосърдието във врачанските училища са били широко разпространени.
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Випуск 1931/32 учебна година на девическата гимназия „Козма Тричков“ с класна наставница М. Партова

На 12 април 1928 г. става голямото Чирпанско земетресение, което е разрушително за Чирпан и околностите му, за Пловдив също. Хубавата тракийска низина
се покрива в траур. На 23 април държавата и Младежкият червен кръст изпращат помощи на пострадалите.
Врачанските училища не странят от инициативата и
се включват активно при събиране на помощите.
Друга благотворителност е свързана с акцията, която
обявява МНП чрез областните училищни инспектори за
събиране на суми във връзка със строящия се паметник
на св. св. Кирил и Методий в София. В града е изграден
комитет. За да се ускори построяването му, се продават
книжки и значки с ликовете на светците и се събират доброволни пожертвования. На 12 май 1941 г. Врачанската
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девическа гимназия събира 970 лева. Парите се превеждат по сметка в БНП – „Завещатели и дарители“
на 26 май 1941 г.
Голяма благотворителна акция се извършва и
през 1941 г. Със специално писмо до директорите
на учителските институти, гимназиите, областните и
околийските училищни инспектори, МНП провежда
благотворителна акция за учениците от новоприсъединените български земи. Прочувствено е обръщението
на МНП към българските училищни власти:
„Учебната година, която иде, ще донесе радост на
хиляди български деца и младежи в Македония, Тракия
и Моравско, защото те ще влязат в училища, в които
ще звучи познатата им скъпа бащина реч. Младежта
от всички краища на земята ни ще се учи в български
училища, но тази младеж трябва да знае и взаимно
да си помага. Нека учениците от всички училища подарят учебниците си на своите новоосвободени братя,
за да не остане нито едно дете, нито един младеж без
учебник.(…)В този важен исторически момент българите от старите предели на държавата трябва да
си дадат сметка за положението, в което са живели
досега нашите неосвободени братя. Българската просвета беше преследвана, защото просветата е опасна
за поробителите. Сега тези земи са свободни, а народът им копнее за българска книга.
Да му дадем книги! Нека децата от основните
училища, учениците от гимназиите, студентите и
гражданите събират книги за новоосвободените земи.
Да не останем назад от нашите деди и бащи!“
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Врачанските училища откликват с ентусиазъм на
инициативата. Като само гимназистките от Девическата гимназия подготвят през юни 1941 г. 7 колета с
256 прочитни книги и 2 колета с 221 списания. Цялата
литература е събрана от ученичките на Врачанската
девическа гимназия за изпращане в новоосвободените
земи. А ученичките от IV клас събират сумата от 966
лева и откупуват всички съчинения на Йордан Йовков и
Христо Ботев, които изпращат на другарките си в Прилеп,
Македония. Освен това врачанските ученици събират и
изпращат буквари, учебници, помагала и др.
* * *
Богата и разнообразна е възпитателната дейност
във врачанските училища през първите десетилетия на
миналия век. Тя се планира и осъществява от училищните правилници и програми, които могат успешно да
послужат и днес като основа на програмите по Гражданско образование в българското училище.
Възпитателните политики в българското училище
през XX век се определят не само от действащите
нормативни документи, издадени от МНП, които са
санкционирали правилата и наказателните мерки в
училищата и гимназиите, но и от етичния и морален
кодекс на българския учител по онова време.
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Архитект Петър Дограмаджиев
в. „Читалищно дело“ от 23 февруари 1926 г.

Туристическият дом
Докато кипи усиленият строеж на хижата,
вестник „Читалищно дело“ посвещава „специален
брой“ на врачанските туристи (броят е отпечатан
със зелено мастило), където централно място заема
статията на архитект Петър Дограмаджиев „Туристическият дом“.
Една мечта, дълго лелеяна в душите и сърцата на
врачанските туристи, е на път вече да се осъществи.
Измежду голите чукари на масива Калето, над града
оголен и разпокъсан от небрежната ръка на невежеството, се надигат гордо внушителните каменни зидове на
бъдещия туристически дом. Кой гражданин не е спрял
поне веднъж погледа си върху тия стени и не е изпитал
истинско удоволствие в душата си за оня вихрен подем
към творчеството, зародил се като буен огън в гърдите
на шепа врачански туристи, поставили си за цел да
запазят от посегателство хубостта на природата и издигнат върху нея един паметник на българския туризъм!
Какво по-хубаво дело от това да твориш, да създаваш
обществени блага, да градиш материална култура на
едно общество и да го приучиш да цени природата като
богатство и източник на вечната хубост и хармония!
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Това е било и стимула на ония, които са се нагърбили с тежката задача да изградят туристическия дом и
да превърнат неговата околност във великолепен парк.
Началото е вече турено и темпото върви кресчендо. Като автор на проекта и ръководител на неговото
изпълнение, ще се помъча с едно кратко пояснение да
запозная читателите с ония идеи, които са легнали в
основата на неговото разработване и са дали контурната линия на тая, може би чудновата форма.
Туристическият дом не е обикновена сграда, и не
можеше да бъде изразен с ония архитектурни форми
и елементи, които ние виждаме във всяко обикновено
здание. Особеното му местоположение, назначение и
архитектура, трябва да привличат погледа на всеки
пътник през Враца, будейки неговото любопитство и
интерес да узнае какво е това.
67

Основата на една сграда е израз и на нейната
издръжливост и твърдина, тия на туристическия дом
могъщи и здрави трябваше да символизират твърдостта
на могъщия туристически дух, неговата борба с природата и неговата непоколебима воля за достигане на
определена цел. Оттука и формата на стара българска
твърдина, вековен замък, вперил поглед във висините. Тия закръглени стени носят терасите и верандите,
включени встрани с малката старинна куличка, символизираща духа на миналото и голямата модерна
наблюдателна кула, символ на вихрения устрем на
днешното време към висините и светлината. И тук,
съревнованието в живота, вечния стремеж за превъзмогване е подчертано със стремежа на голямата кула да
надмогне малката. Останалата част, включваща в себе
си салона с таванския етаж, е главната и доминираща
маса в целия обект, която със своята остро завършена
форма грациозно съперничи на островърхите приказни
скали от Вратцата и Скакля.
По вътрешна дизпозиция, постройката обема един
голям салон за събрания, сказки, увеселения и пр.,
свързан органически с навън седящите до него тераса и
веранди. Неговата големина се увеличава с две странични ниши, в дъното е прорязан подиум за малък оркестър
във форма на половин кълбо, а зад него домакински и
кухненски помещения.
Голямата кула ни води на горния етаж, където са
гостните стаи и широка веранда с изглед към града,
най-хубавото място може би от целия дом. От тука посетителят ще почувствува величието на природата и
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хубостите, които нашият град ще му поднесе като разкошен букет от пъстри цветя. Изкачим ли се по-нагоре
в кулата, ще срещнем 2 камери музеи на заслужилите
дейци по изграждането на това дело и ония големи
дарители, които със своята материална подкрепа са
станали двигатели на тая идея. Тука ще бъдат записани
имената им върху плоча, а портретите им ще красят
кулата на вечни времена за пример и назидание на
бъдещите поколения. Ако провидението ни помогне
да видим един ден тоя дом завършен, та като приказен самотен замък, увенчал челото на масива Калето,
подобно на алпийска роза, да показва на пътника, как
общите усилия на врачани са изградили един паметник
на обществено съзнание и култура.
Дано тоя жар за изграждането му не се остави да
изгасне, преди да се е разгорял напълно, и дано с това
не задушим оня подем към творчество, който вече се
заражда и в други културни организации в града ни.
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Недка Димитрова
Регионален исторически музей – Враца

Мода и модни течения във Враца
в началото на XX век
Модата – това е маниер, норма, правило, поведение,
ритъм, начин на обличане, усмихване, говорене. За
първи път думата мода се произнася през XIV век. През
1482 г. се появява терминът „нова мода“, за да обозначи промените в облеклото на елитното общество. През
1549 г. започва да се употребява изразът „да бъдеш в
крак с модата“, а първите модни списания се появяват
през XV–XVI век. От споменатите години до ден днешен
модата е навсякъде, накъдето и да се обърне човек.
В края на XIX и началото на XX век традиционните
бит и култура на врачанското градско население придобиват нов облик. Настъпващите промени засягат не
само духовната сфера и образованието, но и материалната култура. Макар бавно и трудно, врачани започват
да споделят западния начин на живот във всичките
му проявления. Съществена роля за динамичните
промени изиграват заминалите за чужбина десетки
представители на местната интелигенция и синовете
на заможните врачани. Учили и живели в градовете на
Западна Европа, те се връщат във Враца като отлично
подготвени лекари, зъболекари, инженери, адвокати и
учители. Тръгнали от Враца с потурите, абите, салтамарките и цървулите, сигурно са се почувствали твърде
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неловко облечени по този начин и затова много бързо
се разделят с традиционното си облекло. Завръщайки
се от Европа, те вече са облечени по европейски и увличат след себе си и други млади хора, които започват
да им подражават. Европейският костюм става синоним
на напредничавост и е предпочитан от врачанското
градско население. Традиционното мъжко облекло е
заместено от т.н. алафранга костюм. Неговите съставни части са – прав, широк или тесен панталон с
маншети, бяла риза с колосана яка и маншети, жилетка
без ръкави, под която подпъхвали колосан нагръдник
и закачена на него черна папийонка. Горната мъжка
дреха носи името сюртук – тя е вталена, дълга до коленете и от черен плат. За празник и парадни случаи
врачани обличали и фракове, но тяхното разпространение не е масово сред определени среди на военни,
адвокати и лекари.
Задължителни аксесоари към мъжкия костюм са
бастунчето, чадърът, джобният часовник с ланец, до
несен от Цариград, табакерата, ръкавиците и не на
последно място „кесията и то пълна“, както казват информаторите. През зимата шапката е тип бомбе – борсалино, а през лятото шапката е от слама – гарсонетка.
Много модерни били и астраганените калпаци.
Женското облекло в този период от време е много
по-разнообразно и силно повлияно от европейската
мода. Врачанки са били лишени от възможността за
пряк досег и лични контакти с външния свят. Те навлизат опосредствено в него чрез информацията, която
получават от техните близки – бащи, братя, съпрузи.
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Приобщаването към европейската мода е подпомогнато от снабдяването им с всичко необходимо за това
– модни списания, фабрични платове, кройки. И така
в какво се изразява многообразието на това облекло от
времето, към което се обръщаме сега? Сред елитния
женски свят от Враца се налага модния за времето си
кринолин или наричан още малаков - широка пола с
прикрепени за подплатата й телени обръчи. Този тип
пола не успява да се наложи като модерен сред врачанки поради неудобствата, съпътстващи неговото
носене по възрожденските калдъръмени и най-вече
кални улици в града. Като предпочитани дрехи след
кринолина се налагат роклите с турнюр – това е една
подплънка, която се слага отзад под кръста и придава обем на ханша. Често към роклите се пришивал и
шлейф – това е отделно скроено веревно парче плат,
закрепено за задната част на полата, за да се влачи.
При движение жените кокетно го повдигали от едната
страна, пъхвайки малкото си пръстче в изработеното
за целта иличе или го закрепвали със специални игли
и щипки. Този вид облекло първо се възприема и предпочита в средите на интелигенцията, а не след дълго и
в по-широките обществени кръгове.
Някъде към годините на Балканските войни в
модното женско облекло на врачанки навлизат роклите с наметната върху тях туника, направена от лека
материя (дантела или тюл) и често украсена с мъниста.
Неделима част от облеклото на врачанки са също така
пелерините, извезани със ситни мъниста, фини гайтани
или обточени с кожички. През студените дни дамите
72

предпазват от студ ръцете
си с ръкавици с или без
пръсти или с маншони.
Без шапка врачанката не
е излизала – богато орнаментирани с пера или
цветя, с или без воалетка,
със специални игли за
закрепване към косите.
Задължителни аксесоари
към тоалета на дамите са
и едно богато разнообразие от бижута – гривни,
гердани, обеци, пръстени, изработени от сребро,
кост, цветно стъкло или
кехлибар. Да не забравяме
Кметът (1908 – 1913 г.)
Иван Симеонов със своята и чантичките, ветрилата
и чадърчета за слънце –
съпруга и нейни близки
омбрели. Като друг задължителен елемент към женското облекло в тези години се
налага и т.нар. боа от тюл или дантела, която се увива
около врата на дамата или се завързва на шапките.
По понятни причини врачанката не успява да се
приобщи към всичките капризи на европейската мода
в женското облекло. Европейският пищен костюм не
се задържа за дълго време в нейния гардероб и кринолините и роклите с турнюр бързо отстъпват на други
модели. По-устойчиво е присъствието на широката
пола с шлейф и блузката, наричана дрешка, а рокли
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Годежът (1905 г.) и сватбата (1906 г.) на Ценка Таскова Карайончева и Константин Цветков Младенов,
офицер от 2-ри артилерийски полк

били обличани за празнични случаи. Блузките са вталени по тялото с много къдри, басти, жаба, дантелки,
панделки, пластрони с плисета и други декорации, носещи името „таранжо или таранджучки“. Врачанката
е обичала да носи блузки с кръгла якичка или столче
яка, с широк маншет, буфон ръкав от лакътя до рамото.
Към тези разкошни блузки дамите обличали плисирани
или клоширани поли с тежка подплата, които били донасяни предимно от Гърция и носят името „бомбачки“.
Фустата под полата завършвала в долния край с дантелка, която може и да се показва, а задължително на
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фустата към коляното се слага друга дантелка, която
се нарича „антридьо“. Дължината на полите и роклите
е била до под коляното, а не до глезените.
От събраната информация по темата всички платове за официалните дрехи на врачани от нач. на XX
век били вносни. Вълнен плат ластикотин е внасян
от Англия, крепдешин и креппапиойн, копринени
платове, са донасяни от Франция и Сърбия, сукно от
Англия и флаконе от Франция. Основните платове за
тоалетите на дамите от Враца, донасяни от чужбина,
са тафта, атлаз, моаре (копринен плат с отблясъци
на вълни), шифон (мек копринен или памучен плат),
молине – фин памучен плат. Много модерни за началото на XX век били гладкото кадифе, муселинът и
жоржетът. Заедно с тези платове жените поръчвали да
им носят от Цариград т. нар. стамболки или цариградски забрадки, от Влашко – шамии, от Виена – бечки
шамии, от Ерусалим – божигробски престилки. Освен
донасяните от чужбина платове, във Враца започват
да се откриват и магазини за модерни платове, наричани дрехарници.
Модерни дрехарници за платове имат Цено Топчийски (1923 г.), Никола Петров (1922 г.) – чужди и
български платове, Хр. Коцев, Г. Пирдопски. В магазина на Алекси Начев, освен платове, се продавали и
ръчни, и крачни шевни машини марка „Ексела“. При
Асен Бонев по прякор „Врача“ врачани са намирали
различни видове шапки – сукнени, каскети, барети,
фуражки и мъжка галантерия – ризи, яки, вратовръзки. През 1922 г. Асен Бонев открива шапкарски
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магазин, през 1919 г. Хр. Бояджиев продава само дамски модерни шапки, шапкарницата на Олга Тодорова
носи името „Pen de la mod“, а при дамското ателие на
Здравка Велкова се крояли и шиели шапки за дамите.
С голяма популярност се ползвал магазин „Румба“,
отворен през 1933 г., от който врачанки се снабдявали
с модерни блузи, поли и жакети. На страниците на в-к
„Читалищно дело“ от 1927 г. четем, че през тази година
във Враца има 168 модни шивачи, през 1938 г. кроячите
на мъжко облекло са 52 майстори и 93 калфи и чираци.
На страниците на местния периодичен печат откриваме
и реклами на майстори-шивачи: Йордана Лютовска,
Юрдан Липненски, Тодор Младенов, Цено Пиронков,
Т. Йорданов. Христо Попов, учител и шивач, учил и
специализирал в Дрезден, се занимавал с ушиването на
военни униформи. Популярни и нашумели врачански
шивачи и шивачки: Тодорка Партова, Тинка Манова
от Кемера, Николина Фандъкова, Мария Чехкинята,
Й. Генов, Христо Леков, Мито Коцов и др.
Още през 1903 г. във Враца добива популярност
една книжка „Ръководство за кроене и шиене на женски и детински рокли и горни дрехи“, в която моделите
са по методата на г-жа Герр, която е професор и инспектриса в парижките и професионални девически
училища. Моделите, дадени в нея са били настолни
за врачанските шивачи. Дамските чорапи са рипсени, копринени, фини и тънки, копринени с ръб отзад,
придружени винаги от жартиери. Много модерни са
били и чорапите с т.нар. „къбрези”, т.е. с фигурки от
памучна прежда. Жените привикват да носят корсети,
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а белъото им било с много дантелки. Обувките – фини
боти и обувки с много копченца или връзки.
Една от информаторките, Надежда Ценова, разказва за своята фамилия, която се е занимавала с търговия
на кожи от овце, лисици и белки. Чрез евреи от София
са изпращали кожите за обработка в Германия и от
върнатите обработени кожи са шиели палта. За това
и в гардероба на г-жа Ценова е имало много кожени
дълги палта и то най-вече от лисичи кожи. Връхните
горни дрехи на дамите се наричат джубета – ¾ къси
и силно вталени палта, ушити от кадифе, а по яката,
маншетите и полите обточени с кожички.
Модата нахлува с пълна сила не само в облеклото.
Жените започват да усвояват и модните прически на
европейските дами. В началото на XX век косите на
врачанката били направени на кок или на т.нар. смок.
Буклите се правели с дървен шиш на суха коса, лимбата
– обикновено един кичур, който е завит на челото или
пък друг, който пък е зад ухото и се нарича „белидъвче“. С дългата коса и тежките плитки, характерни за
момите от село, дамите от Враца бързо се разделят и
късата коса става на мода. Фризьорките подстригвали
дамите с машинка и оформяли косите им на модерна
прическа със скосена отзад коса, наричана „бубикон“.
Фризьорските салони се помещавали най-вече в къщите на фризьорите и били частни.
Европейската култура намира отзвук и в духовния
свят на врачанското градско население. Традиционните календарни, трудови, семейни празници, седенките и хорàта започват да се изместват от вечеринки,
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 веселения, балове, театрални вечери и концертни
у
изпълнения. Събиранията и чествания протичат вече
в ограничени и отбрани кръгове и нямат онзи социален
обхват на традиционните ни празници. Тези първи и
нови прояви на светския живот съчетават доморасли
вкусове с имитация на чужди обичаи. Нямат чет и
брой банкетите, угощенията, баловете, вечеринките,
приемите. Дамите идват с модни облекла, ала както
отбелязва К. Иречек: „неговото наблюдателно око зърва
изпотените подмишници, а цилиндрите на господата не
пасват на мястото на довчерашните калпаци и фесове“.
Много от присъстващите на баловете дори не знаят
как да си служат с приборите, поставени на масите.
В началото на миналия век започват да си пробиват
път т. нар. матинета, журове и соарета. Проследени
хронологически, соаретата се появяват най-рано и след
тях навлизат матинета и журове. Соаретата обикновено
протичат вечер от 19 до към 22 часа и са разделени по
полове – само жени или само мъже, но има и смесени,
като последните са за забавление на врачани, за флирт
и опознаване на младите. Гостите на тези срещи са
посрещани с отрупани подноси (тепчиджаци) със сандвичи, фуки със сладко от зелени доматчета, рози или
смокини с ядки от орехи. Питиетата – сироп от рози,
ликъор от зелени орехчета, вишни или малини – за дамите, а за мъжете – люта врачанска ракия. Смесените
сбирки завършвали с танци по двойки под звуците на
грамофон, а мъжките събирания приключват с игра на
карти или табла. Традиционните врачански журове и
матинета са типично женски събирания. Поканените
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дами отиват в дома на домакинята с ръкоделие или
плетка на една кука, но това не означава, че ще работят. През цялото време главното им занимание е да
разнасят клюките, да сватосват младите, да споделят
семейни грижи и разменят рецепти. Гостенките биват
почерпвани от домакинята още при настаняването си с
обичайното сладко от смокини, вишни, череши, зелени
доматчета, пелте от дюли и чаша студена вода. След
това идва задължителното кафе-каймаклия от ръж и
леблебия, придружено от курабийки, кифлички, баклавички, реванета и сандвичи, които са плод на фантазията на домакинята. На тези събирания много често
домакинята поднасяла и бяло сладко с чаша вода. На
журовете се събирали смесени младежки компании, на
които младежите се забавлявали най-често с „шегите на
Амура“, танцували и пеели под съпровод на китара. На
тези събирания врачани отивали хем да се забавляват,
но и да пофлиртуват.
По традиция във Враца от началото на XX век в
съботните и неделните дни и по повод на големи календарни празници в градинката пред Военния клуб
свирел гарнизонният оркестър – валсове, танга, хора
и ръченици. Прословути били и бляскавите офицерски
балове, до които имали достъп само отбрани кръгове на
врачанското гражданство – офицерите и техните дами.
Гостите за тези балове пристигали с празнично украсени файтони. В първия салон на празнично украсения
Военен клуб се намирал бюфетът, от който гостите си
вземали алкохолни и безалкохолни напитки, сандвичи и пастички. Във втория салон – танцувалния – се
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Офицерският бал на Архангеловден
във Военния клуб

 азполагал духовият оркестър. Дамите на офицерите
р
за тези бляскави балове следвали парижката мода –
тоалети от крепсатен, коприна и черно кадифе, шапка
с воалетка, ветрило, копринени ръкавици, чантичка
с мъниста, сребърно бижу, елегантни лачени обувки.
Офицерите обличали празничните си униформи –
задължителни били плащ от габардин, закопчан със
специална лъскава тока, шпори и еполети.
Врачани започват да споделят особеностите на западноевропейската култура и в обзавеждането на домовете си. Пъстрите шарени черги са заменени с килими,
традиционните миндери с виенска мебел – виенски
маси, виенски столове и цели холни гарнитури, глинените и бакърени съдове – с порцеланови, сребърни и от
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алпака съдове. Една от информаторките разказва как
цялото обзавеждане на кухнята и хола у тях е внесено
от чужбина. Сервирането на храната е съобразено с
това дали е делник или празник и се е съставяло меню
за всеки ден. Сервирането е било френско или руско,
като са предпочитали руското – със самовар и чай, а
за доброто настроение, както на семейството, така и на
гостите, е имало музикален шкаф. А хубавата ни народна музика и народни песни също започват да отстъпват
място на градската песен с патриотични мотиви, маршовите мелодии, сантименталните с любовно-лиричен
характер, възрожденските и т. нар. тарикатски песни.
Още след Освобождението на България от османско
иго, през 1882 г. се появява песнопойката на Бохуслав
Грегора „Дванадесет български народни песни“, отпечатана в Прага. Авторът е слушал и записал тези
песни от градовете Дупница, Враца и Цариброд. Той е
поместил в тази сбирка най-популярните възрожденски
песни - „Къде си вярна....“, „Вятър ечи, балкан стене“,
от което личи, че тези песни са били известни и пети
в тези градове. През 20-те години на XX век във Враца
бързо се разпространяват чрез грамофонни плочи и
шлагерните песни. Според думите на проф Н. Кауфман
врачани са обичали да пеят „Стройна се Калина вие“,
„Докле е младост“, „Стъпил Добри“, „Боряно, Борянке“,
„Горице, ле, люлякова“, „На сърце ми лежи, мила майко“, „Когато бях овчарче“, „Гърди си с рози накичи“, а
циркови артисти разпространили към 1918 г. и песента
„Аз съм Гошо хубавеца“. Да не забравяме прословутата
песен от градския фолклор „Мара Врачанка“ – песен
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с неизяснено авторство на текста, чието поетично съдържание пресъздава любовта на девойка от Враца към
момък от Лом.
Градските песни са едно междинно явление на
сцената на музикалната ни култура. Те се доближават
до народното творчество, намират радушен прием сред
врачанското население и се пеят по повод календарни,
лични, семейни или обществени празници.
В началото на ХХ век църквата престава да бъде
център на духовния живот. Превес вземат светските учреждения и публичният живот се пренася в училищата,
читалищата, градската чаршия, домовете на богатите
граждани. Променят се и начините на общуване, светските маниери за поздрав и ръкуване.
Но както казва Константин Иречек, изостаналостта ни в сравнение с Европа е толкова очевидна, че
много тежко и мъчно ще се преодолее като последица
от робството и е нужно да се отърси народът от ориенталските навици. От друга страна пък нахлуването на
европейската култура среща много силен отпор и то
най-вече на страниците на периодичния печат. Първите прояви на светския живот съчетават доморасли
вкусове с имитация на чужди обичаи. Нямат чет и брой
угощенията, банкетите, увеселителните събирания, баловете, вечеринките и приемите. Безвкусната смесица
от традиционни елементи и модни европейски увлечения създават отрицателни настроения, които започват
с перото на поети и писатели и с четката на зографите.
Достатъчно е да споменем „Криворазбрана цивилизация“ на Добри Войников, „Ловчанският в
 ладика“ на
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Тодор Икономов, Петко Р. Славейков в „Малакоф“.
На страниците на в-к „Право“, бр. 20 четем: „Шаяците
ни, абите ни, килимите ни, различните ни кожи и пр.
и пр. от ден на ден губят цените си и производството
им намалява. Всеки търси модното, европейското и
пренебрегва местното. Ако влезеш в някоя къща и прегледаш покъщнината и облеклото на домовладиката,
ти ще видиш, че всичко това е дошло отвън и нищо не
е изработено на място.“
Но въпреки борбата и отпора срещу модните европейски течения във всички сфери на живота на българите и в частност на врачани, те успяват да се наложат.
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Калина Тодорова
Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

Стара Враца в спомените
на една кемерчанка
Любимата детска учителка на поколения врачани
Мария Гераскова, родена 1925 г., си спомня своето детство в старата махала Кемера, ежедневието и празниците от средата на ХХ век, забележителности, личности
и културни институции във Враца. Спомня си и един
находчив згоригражданин – дядо Кольо, който обичал
нововъведенията, всяка година ходел на Пловдивския
панаир, откъдето му дошла идеята и създал езерото
между Згориград и Враца, което нарекъл с модното за
онова време име „Лидо Венеция“.
В дигиталния архив на Регионална библиотека
„Христо Ботев“ – „Карта на Времето“ можете да чуете и
незабравим разказ за бомбардировката над Враца през
1944 г., „теферичите“ в лозята – „Огньовете на Враца“,
както ги нарича тя, турската баня, пазарищата и още
десетки автентични истории от Стара Враца, разказани
емоционално и увлекателно – свидетелство за богатия
културен и обществен живот на града през първата
половина на ХХ век.
Мария Христова Гераскова е родена на 16 март
1925 г. в гр. Враца в многодетно семейство. Завършва полувисшия учителски институт в гр. Враца със
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Мария Гераскова

специалност „Детска и начална
училищна педагогика“. През целия си трудов път работи като
учителка в детската градина
в кв. Медковец. Дългогодишен
базов учител на Института
за детски учители. Активен
участник в съставите за художествената самодейност към
читалище „Развитие“ – пее в
градския хор и самодейната
оперета. Дългогодишен активен
читател на Регионална библиотека „Христо Ботев“.

Лидо Венеция
Пиаца беше пълен с файтони – на гарата. Найхубав беше файтонът на яйове – да не друса, сега му
викат ресори. Покриваха се с чаршафи с дантели,
дантелата ей толкова виси – украси! Старата гаричка
– кога дойде влак, там се струпват файтони, каруци и
като дойде влакът, взимаш си файтон, плащаш си. Така
си изкарваха хляба файтонджиите. Не само в неделя.
Но в неделя нашата махала – Кемера, беше пълна с
файтони и с народ.
Имаше един дедо Кольо от Згориград – дедо Кольо
Варджията. Той беше много прогресивен, буден човек.
Варджията, щото произвеждаше вар и си беше направил варница. И върху варницата си беше построил къщата и зимно време къщата му беше топла и учителите
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Гарата във Враца

от Згориград се отбиваха там да се стоплят, че тя беше
до самия мост на Згориград. Всички я знаеха. А баба
Маруца – една слънчева, хубава жена, засмяна. За
учителите нямаше рейсове тогава да ходят до Згориград – учителите ходеха пеш и се отбиваха там да се
стоплят, че от моста до училището не е малко път – аз
съм ходила. И тоя прогресивен, буден ум на дедо Кольо
Варджията го караше… Всяка година той ходеше на
изложението в Пловдив да види техническите новости.
Всяка година! И дойде, каквото видял, някои неща ги
претворява. И направи едно езеро оттатък реката. Там
пак беше негов имот, имаше орешак. Направи езеро и
го кръсти „Лидо Венеция“. Купи лодки, грамофон, тогава не беше грамофона така – не всеки можеше да се
добере да има грамофон. С известни плочи… И стана
бирария „Лидо Венеция“.
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В неделя, по това време, файтони из Кемера, народ, пълно – отиват на „Лидо Венеция“. Повозат се с
лодките, вечерят, пият бира… И си вземат файтона
и се връщат. А кемерчани седат по пейките и гледат:
некои отиват пеш – тоалети, файтони, кои са минали,
интересни личности. Беше много интересно! А ние,
децата в неделя, когато ще идат на „Лидо Венеция“ и
ще мине толко народ, сме облечени чисто, официално,
подскачаме из Кемера, че минават официални лица,
добре облечени, отиват да се веселят. Не може да сме
дрипави, каквито и да сме. Колко хубаво! Много ми е
било интересно. А на Цеца майка й, на дедо Кольо жената беше много интересна жена, много засмена! Отнесе
я водата 66-а година и отнесе интересната къща, която
беше построена върху варница.
Турската баня
С баба си съм отраснала. Тя ме водеше – много обичах да ме води в турската баня. Турската баня – отвън
невзрачна, нищо няма – една обикновена врата, едно
голямо такова дърво със синджири, с желязо обхванато
и една дебела верига закачена. Невзрачна врата – с
нищо не прави впечатление, освен с тоя „тутмак“ се
казваше. Баба да ме заведе на турската баня да вида
тутмака. И баба дърпа, дърпа, дърпа и сложи така, да
се провра и тя бързо влиза и вратата се затваря. А в
турската баня такава акустика! Вратата казва: „бумммм, бумммм, буммммм“… И едно ехо приятно, нежно,
изпълнено с приятни звуци. Няма нужда от звънци и не
знам какво си! Влизаше се в едно фоайе и в това фоайе
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подредени: лимонада, бозичка, баклава, толумбички,
плодове според сезона. И влизаме с баба в турската
баня. Качваш се по едни стълбички и от край до край
е нещо като излък, като балконче, дървено балконче.
Една пейка от край до край и отгоре сложени кукички –
да си оставиш багаж. Всеки човек като отива, си остава
голямата торба – носехме много багаж. Баба носеше тас,
който е бакърен и тежък, носеше една кутия, канче, с
хума – тя си миеше главата само с оцет и хума, хавлия,
чистите º дрехи, едно чаршафче за мене, моите чисти
дрехи и обезателно некакъв домашен плод, откъснат
от нас, сложен в чантата. Събличахме се, отивахме в
банята, къпехме се – това е некъде докъм десет часа.
Баба най-напред изкъпва мен. И след това ми дава – аз
си носа топка или некаква игра – нямаше душове, само
курни и пускам в курната играчка. Изкъпе ме и ми е
забранено да ставам от местото, защото е хлъзгаво от
сапунената вода и може да падна.
Обувахме – даваха ни едни налъми от банята и
баба започваше да се къпе. То не беше къпане! Миеше
си главата с хумата, след това на турската баня имаше
плочник и халве – халве, където имаше топла вода. Там
– пара – не можеш да видиш никой! И влизаш в това
халве да ти се разкисне кирта. И след това баба излиза
от халвето и идва телякинята и започва да я къпе: полива, къпе, полива… Баба се измори, изморена съм и
аз. Излизаме, купуваме бозичка и лимонадка. Аз съм
завита с чаршафчето. Пиеме и двете и се качваме горе.
Тя изважда дюля ли е, ябълка ли е, разрезва я, ядеме,
почиваме си и пак слизаме, и пак влизаме в банята.
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Започва втората част. Плочникът винаги е топъл. Баба
ляга на плочника и идва телякинята – тя носи в кутията нещо – маже си ръцете и почва да разтрива баба.
Масаж прави. Аз седя задължително на курната и не
ставам. А баба по некое време каже: „ох“! Докато са тия
процедури, то става 12 часа вече. Ние излизаме – баба
ме увива, преоблечени, чисти, изкъпани и изморени от
процедури. Прибираме се в къщи – майка е наготвила,
слага софрата, а баба едвам чака – започва да дреме
още на софрата, тя от процедури изморена и щом си
сложи главата – веднага заспива. И аз срещу нея. Бузите º червени още.
* * *
Преди сватбата има „Къпане на булката“. Ооооо,
това е много тържествена част! Аз съм присъствала. В
турската баня. Пристигат – то са дайрета, то са какво
ли не – танци, игри, викане! Къпат – всички хвърлят
върху булката вода. Това е в петък – българска сватба. Булката гола в банята и жените хвърлят вода, и
аз съм хвърляла вода. И се пее: „Прощавай, майко,
прощавай, до сега съм тебе слушала, от сега нататък
– свекървата!“
В турската баня. Ами това беше най-голямата
баня. Това беше чудна баня! Защо нема сега такава
баня?! Защо? В петък се къпе булката – от родата на
момчето… Жените от родата на момчето къпат булката и пеят: „Прощавай, майко, прощавай...“ Хора се
виеха в банята!
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* * *
Намираше се зад паметника на Ботев. Не мога и
днес да си обясня откъде се отопляваше плочникът,
където лягаше баба, за да º прават масажа, винаги
топъл. Значи отдолу некъде, откъдето се топлеше водата. А вода – можеш да се къпеш цял ден, плискаш се,
нямаше ограничение. Когато дойдох аз – аз се завърнах
във Враца 60-а година я развалиха. Един метър дувар,
разбиваха я – не можаха да я разбият.
Военната музика, балове и забави
Военната музика придаваше… Тюх, че чудна музика беше! Духова музика! Мощна. Класически произведения изпълняваше, „Малка нощна музика“ на
Моцарт изпълняваше, Щраусовите валсове, тя свиреше
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Артилерийските и пехотните казарми в
околностите на Враца под връх Боровица

всека неделя след обяд. Враца гърмеше от валсовете на
Щраус. Духовата музика във военния клуб специално
место имаше направено – беседка. И на тази беседка.
Тя пазеше отсекъде и от слънце, и от дъжд. И на тая
беседка такива концерти, ооо Враца беше щастлива,
много щастлива! Да слушат тая духова музика! И това
военно поделение придаваше на града особен колорит.
Военните с перелини, облечени, стегнати, жените им
с такива тоалети, те си докарваха тоалети от чужбина,
шапки от чужбина. Ставаха балове във Военния клуб,
свиреха по цяла нощ. Ние после живеехме на Петропавловска, музиката цяла нощ и се чуват валсове – има
бал във Военния клуб. Жените специални рокли са си
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донесли за бала. Военните много елегантно ходеха,
много елегантни жени. Значи това военно поделение
придаваше особен колорит на град Враца, не само с
военната музика, не само с военните паради, ами със
стегнатите, добре облечени хора. Чудно беше. Чудно.
Нямаме сега вече това поделение. И нещо друго, то
играеше и друга роля, патриотична. Въпреки че имало страшно – погребите когато са се запалили. Много,
много тържественост, много хубаво е било. Какво значи
един град да има една богата музика?! Какво значи да
има едни такива представителни хора, които да служат
за образец, на стегнато облекло, на дисциплина, железна дисциплина. Ми какви паради, военните как минават, Боже! И каските им, така маршируват, че каските
им на главите скачат. Леле, как сме се възхищавали
ние децата, от дисциплината, от строя, па и по-късно
сме искали да бъдем като тех и сме минавали като тех.
Това е било образец, военното поделение.
Теферичите
Срещу Богородица, 28 август, как се празнуваше
тоя ден – в лозята! Всяко лозе прави теферич. Теферич
значи да събереш приятели и близки, идваха софиянци
и от други градове на теферич във Враца.
На тоя ден се палят огньове – събират се съчки,
дърва, оправа се една полянка, където ще бъде огъня,
строи се като клада и се запалва в средата. Дигаха
се едни пламъци - до небето! Как не съм чула, че е
станало някъде пожар! Това си го прави всеки във
своето лозе. Ходеха да гледат най-големата машала –
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така º викаха „машала“. В коя могила е най-големата
машала?! Гледаха от хижата. Нямаше ядене вечерта.
Ядене, пиене тогава – не, беха танци, игри и песни до
зори. Сутрин вече, когато се загаси огънят и пепелта се
пръсне – зарови се в лозето за берекет, тогава полива
се хубаво местото и още не разсъмнало, леля ми отива
и откъсва грозде. Първото грозде! И го носеха на „Св.
Иван Пусти“, на манастирчето, да се освети, накъсано
на чепчици, като излезе там – на всеки по чепчица
дава. Огньовете са през нощта, цела нощ не се спи,
то са песни, идват компании от друго лозе. Ах, колко
хубаво, колко хубаво! И аз съм описала това, идват
от друго лозе, хващаме се на леса и пееме, леем се на
лево, на десно и всички пеят. Ръченици се играеха,
хора се извиват.
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Спомням си една Минда, тя завърши физкултура.
Минда боса, във ливадата играе ръченица, как не º
боде, просто се чудех. Минда така играеше, като самодива, няма да º боде, няма нищо.
Хор¡, ръченици – как живееха хšрата, няма го сега
тоя живот!
И сутрин да дойде леля (връща се от манастира
– б. м) – тоя, който е останал вкъщи, е наготвил, прави
се един тържествен на Богородица, тържествен обяд,
слагаш си от светеното грозде, за пръв път се къса за
Богородица.
Колко хубави традиции, които възпитават човешкото в човека. Не създават завист, не създават лоши
мисли, не събуждат лоши мисли.
Какви добри хšра! Къде са сега тия хšра? Къде са?
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Гл. ас. д-р Надежда Николова
Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ –
Българска академия на науките

Епистоларното наследство на виден лекар след Освобождението в гр. Враца
(лингвистични особености)
Враца е център на много личности, доказали своя
авторитет, всеотдайност и безграничния си талант през
годините и допринесли за развитието на различни научни области.
Ст.н.с. I ст. д-р Кръстьо Марков Мермерски е роден
на 26 септември 1924 г. в с. Ботево, област Враца. Произхожда от средно селско семейство. След завършване
на основното си образование продължава обучението
си в гимназията в гр. Оряхово.
След Втората световна война ст.н.с. I ст. д-р Мермерски кандидатства и се записва във Ветеринарномедицинския факултет в гр. София.
След завършване на висшето си образование д-р
Мермерски е главен ветеринарен лекар в конезавода
„Ст. Караджа“ край Балчик, в ДЗС „Воденичене“, Ямболско, околийски ветеринарен лекар при Околийски
народен съвет – гр. Враца, главен ветеринарен лекар
на ДЗС „Селановци“ , Оряховско. След решение на
бюрото на ОК на БКП – гр. Враца е назначен ва окръжен ветеринаерн лекар при ОНС гр. Враца от 1957
до 1962 г.
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По съвместно решение на Министерството на земеделието, ОК на БКП и ИК на ОНС – гр. Враца през
1962 г. д-р Мермерски е изпратен на работа в НИИБС
– гр. Враца, за укрепване на колектива и изграждане на
материална база на Института и развиване на научноизследователската му дейност. През 1963 г. е назначен
за директор на Института. Той е един от основателите
на научноизследователска група в Института по имунопрофилактиката на животновъдството в страната.
За периода 1963–1974 г. колектива на Института
под негово ръководство разработва нови имунологични
биопрепарати против остри заразни болести, като чума
по свинете и др., от които живодновъдството в нашата
страна е вече освободено.
Под ръководството на д-р Кръстьо Мермерски изява на постиженията и съпоставка с международните
научни достижения е организираният и проведен от
НИИБС – гр. Враца Международен симпозиум „Новите
методи и нови имунопрофилактични средства за водене
борба със заразните заболявания“.
Като научен сътрудник д-р Мермерски печели множество награди, като: 2-ра награда на конкурс за млади
научни сътрудници на Международен симпозиум в гр.
Варна; награда от НТС при Инситута за национален
първенец в областта на селското стопанство.
Като научен сътрудник д-р Мермерски е работил
върху проблемите:
1. Етиология и имунопрофилактика против болестта на Ауески и чумата по свинете.
2. Нови имунологични средства против остри заразни болести по свинете.
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3. Гама-глуболините като пасивни имунологични
средства в борбата със заразните и незаразни заболявания в животновъдството.
4. Разработка на ваксини за свинекомплексите и
особено за хибридното свиневъдство.
5. Хористалните препарати за борба с безплодието
и за многоплодие в животновъдството.
По тези ветеринарни проблеми д-р Мермерски
самостоятелно, като ръководител, но в съавторство е
публикувал множество научни статии, студии, могнографии и др. Поради големите научни теоретични и
практически приноси са публикувани и в чуждестранни
списания.
Научните разработки и практически достижения
на научните сътрудници в Института, освен в списанията на БАН, са отпечатани и в организираните и
издадени под негово ръководство три броя Годишници,
„Наръчник за за имунологичните биопрепарати, хормонални, стимулиращи и хидролизатни препарати“,
монографията „Приложение на Гама-глобулините във
ветеринарната медицина“, монографията „Заразен
атрофичен ринит по свинете“ и др.
За активната научно-изследователската и организанионна дейност като ст.н.с. I ст. д-р Кръстьо Мермерски е удостоен с множество награди и отличия,
като: златна значка „Отличник на Министерството на
земеделието и хранителната промишленост“; награда
за внедряване на нови препарати от Селскостопанската
академия, авторско свидетелство за изобретение и внедряване на гама-глобулин, от Института по изобретения
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и рационализации, от СУБ с награда „Заслужил деятел
на науката“; златна значка и грамота на Централния
комитет на Научно-техническите съюзи, орден „Кирил
и Методий“ II степен – с указ № 530/24.04.1976 г. на
Държавният съвет на НРБ и др.
Предмет на изследване е лингвистичен анализ на
писмата на ст.н.с. I ст. д-р Кръстьо Мермерски до отделни личности у нас и в чужбина.
Те могат да бъдат класифицирани на:
1. Eпистоларно – етикетни (лични).
2. Eпистоларно – делови.
В хода на своето развитие човечеството е развило
много форми на комуникация, сред които епистоларът играе важна роля. Епистоларният текст е многофункционален: освен че установява контакт и предава
98

 нформация на адресата, той е способен да отразява скаи
лата на ценностите на автора, да влияе върху мислите
и чувствата на читателя, да го подтиква да предприеме
действия, а също така е и произведение на изкуството – в
текста на писмото са съчетани комуникативната, прагматичната, естетическата и други функции на речта.
Епистоларните форми на комуникация имат свои
собствени стандарти, традиции на използване, история
на изследванията.
В Речник на българския език, АИ „Проф. М. Дринов“, Институт за български език, БАН за термина
писмо е посочено: мн. -а, ср. 1. Лист с написан текст,
обикн. в плик, предназначен да се изпрати или предаде
на определено лице, най-често в друго населено място
или държава. (https://ibl.bas.bg/rbe/).
Писмото като вид писмен текст реализира комуникативния процес при липса на възможност за директен
контакт.
Епистоларният текст отразява мирогледа на автора, системата на неговите естетически възгледи, които
могат да бъдат описани като цялост само с участието на
екстралингвистични фактори, които определят комуникационния процес. Частната приятелска кореспонденция и епистоларът като цяло създават възможност да се
идентифицират, опишат и анализират спецификите на
комуникационния процес в междуличностните отношения. Особен интерес представляват частните писма за
приятелство като епистоларни единици. Те са не само
важни исторически документи, но съдържат и богат
лингвистичен материал за анализ.
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Частното писмо се характеризира с определен набор от характеристики, включително експлицитността
на адресата и адресанта с възможно превключване
на ролевите регистри, условно диалогичния характер
на епистоларната комуникация, ограничаването на
тематичната сфера от лични интереси, понякога включително апелиране към социално значими проблеми.
Доминиращата функция на частното писмо е комуникативната функция, която подчинява целия комплекс
от функции на този тип текст: когнитивна, информативна, контактна и сугестивна. Адресатът на писмото
винаги е специфичен, което определя личностно ориентираната комуникативна стратегия на писане.
Към първия тип – епистоларно-етикетният се
отнася кратко писмо от 24.XII. на ст.н.с. I ст. д-р Кръстьо Мермерски до негов колега, приятел, проф. д-р
Патерсон1.
Личното писмо се основава на съобщение, което
потвърждава изпълнението на когнитивна функция
(функция на съобщението, информативна функция),
което от своя страна определя изпълнението на фатична
функция (функция за фиксиране на контакти). Целта
е да се установи и продължи комуникационния канал.
Езикът има голям брой фрази за тези цели – клишета, които се използват в поздравления, в началото,
като: „Драги професор Патерсон“ и в края на писмото
„Искрено ваш д-р Мермерски, Директор“.
Prof. dr. A.B. Paterson, Ministry of Agrioculture, Fisheries
and food the Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybkidge
SURREY, England.
3
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Характерна езикова особеност в писмото са повторения като: ваша страна, вашите публикации, вашата
покана.
Писмото на ст. н. с. I ст. д-р Мермерски е написано
в свободна форма, в което се обсъждат както лични,
така и социални и научни въпроси.
Прагматичната функция (функция на въздействие)
и експресивно емоционалната (функция на себеизразяване и функция на изразяване на чувства и емоции) могат да се считат за доминиращи в текстовете на личните
приятелства на ст. н. с. I ст. д-р Кръстьо Мермерски до
неговия колега проф. д-р Патерсон, като: „Много мило
от ваша страна е, че пишете най-добрите си впечатления от България и нашия Институт“.
Писмата на ст.н.с. I ст. д-р Кръстьо Мермерски се
отличават с повишена изразителност и следователно,
дори когато предават каквато и да е информация, те
със сигурност са призовани да повлияят на получателя. В писмата на ст. н. с. I ст. д-р Кръстьо Мермерски
въздействието и изразяването на чувства и емоции е
по-важно от предадената информация, която често се
превръща в само формален елемент на писмото. Трябва също да се отбележи връзката между функцията на
влияние и експресивната функция.
В писмата на на ст. н. с. I ст. д-р Кръстьо Мермерски корпусът на изразителните средства е представен
от лексикални и синтактични единици, които засягат
по-често емоционалната сфера на адресата. В този
случай доминиращата характеристика е възможно
най-високата степен на диалогичност с ограничени
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средства за нейната експликация. Освен това частната, приятелска кореспонденция често се поставя в
координатите на пространството на езика. Комуникационните стратегии, използвани от общуващите в
частната приятелска кореспонденция, се основават
на принципа на сътрудничество, тъй като те винаги
са фокусирани върху сближаването. В рамките на
комуникационната теория сближаването се разбира
като формиране и разширяване на общ контекст на
интерпретация.
Официалното, чисто деловото писмо е формализирано повече от другите видове писма. Адресатите и
адресатите на такива писма могат да бъдат както организации, така и физически лица. За стандартизиране
на деловата кореспонденция са разработени специални
норми. Те се различават от научните размисли по краткост и схематизъм на изложението, от разговорната реч
– в съответствие със стилистичните норми и при липса
на емоционално оценъчена лексика. Правилата за деловата кореспонденция регулират както официалната
страна на писмото, така и съдържанието.
От втория вид епистоларно – делови текстове
е писмото от 21.02.1980 г. на ст. н. с. I ст. д-р Кръстьо
Мермерски до директора на издателство „Земиздат“, София, относно отпечатване на защитеният му докторат
– монография „Заразен атрофичен ринит по свинете“.
Научнияг труд на ст.н.с. I ст. д-р Мермерски е
многогодишено експериментално и практическо изследване, което има принос като ново международно
постижение в областта на ветеринарната медицина.
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При оформянето на официалното писмо стриктно
е спазен речевият етикет, отразяващ естеството на кореспонденцията. Важен елемент от писмото на ст.н.с.
I ст. д-р Мермерски е обръщението към адресата, с цел
да привлече вниманието и интереса му. Запазени са
установените изисквания за кореспонденция, основното от които е уважение към адресата и коректност при
изразяване на мисли.
Писмото започва с традиционния адрес „Уважаеми другарю, Директор“. Тези етикетни форми имат за
цел да покажат, че авторът на писмото е човек, който
има представа за традиционните езикови норми на
поведение и ги спазва.
Езикът на деловото писмо на ст. н. с. I ст. д-р
Кръстьо Мермерски е строг, клиширан, лишен от
емоционалност и избирателност по отношение на ад
ресата. Официалната страна включва подробности
за организацията за публикуване, размера на листа
хартия, брой страници, местоположение на текста.
Като подпис в деловото писмо е използвано името на
конкретното лице.
В епистоларно-деловия текст на ст.н.с. I ст. д-р
Мермерски е включена специализирана ветеринарна
терминология, която се среща в научното изследване
като: епизостологични особеноси на болестта, патогенеза, патолоанатомични особености, заразнен
атрофичен ринит и др.
Важна лингвистична особеност е употребата на
международна специализирана лексика, която се среща в официално-деловият стил.
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Диференциалните признаци на жанра на писмото
съответстват на основните показатели на конкретен
стил, маркирайки неговата функционална и стилистична принадлежност. Интегралните характеристики
на жанра осигуряват неговото единство с цялото стилистично разнообразие на конкретни текстове и разграничаването му от другите жанрове на писмената реч.
Писмата на ст. н. с. I ст. д-р Мермерски се характеризират с признаци на разговорен стил, обяснявани
чрез разговор като сфера на съвместимост в текста и
семантичното пространство, изпълняващи сугестивна
функция и маркирани с определени лингвокултурни
характеристики. Езикът на писмата на ст. н. с. I ст. д-р
Мермерски се характеризират с използването на фрази,
съвместимост на компонентите, създадени от автора за
описание на конкретно явление.
Комуникативно-прагматичните параметри на личните съобщения на ст. н. с. I ст. д-р Мермерски са фокусирани преди всичко върху изпълнението на внушението на текста в емоционално-експресивния план, което
определя спецификата на интенционалните модели на
неговия епистоларен дискурс. Лексико-семантичното
ниво на емоционалност в текстовете на съобщенията
на ст. н. с. I ст. д-р Мермерски е доста богато, което се
дължи не само на големия брой единици, включени в
него, но и на разнообразието от тяхното качество, както
и на сложната система на речта.
Съвременната лингвистика счита различните видове писма за актуализации на различни функционални
стилове: например официалният стил е представен в
деловата кореспонденция, а частната кореспонденция
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е изпълнението на спецификата на разговорната реч.
Тази гледна точка е теоретичната основа на съвременните лингвистични изследвания, проведени върху
материалите на писмата.
Функционирането на езиковите единици в личното
писмо е най-близко до реалната ситуация. При епистоларно-етикетният текст се проявява цялото разнообразие от речеви свойства на езикови единици.
Характерна особеност на писмата на ст. н. с. I
ст. д-р Кръстьо Мермерски е, че те съчетават няколко
функции, които се генерират от процесите, протичащи в културната среда на обществото. Те осигуряват
разпространението и съхраняването на информация,
съчетание на различни словесни форми, които отговарят за материализирането на емоциите и мислите в тях.
Моделите на епистоларният дискурс ориентират
адресата в семантичното пространство, позволявайки
да се възприеме както експлицитна, така и имплицитна
информация на изказването. Успехът на комуникацията се определя както от състоянието на отношенията
между участниците в частна приятелска кореспонденция, така и от включването им в един социално-културен контекст, който в крайна сметка определя езиковото
поведение на общуващите.
От всички функции специално място заема комуникативната функция, която имайки статут на универсална функция, определя създаването на текстове
от този тип.
Българският ветеринарен лекар ст.н.с. I ст. д-р
Кръстьо Марков Мермерски допринася съществено за
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развитието на международните научни контакти, обмен на теории и практики в областта на ветеринарните
научни изследвания.
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Наталия Николова, Галина Стоянова
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин

Документи, свързани с културнопросветното развитие на град Видин
след Освобождението, съхранявани в
отдел „Краезнание“ на Регионална
библиотека „Михалаки Георгиев“
Основният източник, от който черпим сведения
за културно-просветното развитие на Видин, това е
„Видинската книга: Какво
е дал Видин на българската книжнина и общественост“, 1946 г., на д-р Бърни
Бончев. След Освобождението
във Видин се обособява активно гражданство. Една част от
него произхожда от редовете на
еснафското и търговското съсловие, а друга – от земевладелците. От тези среди активното
поколение на града е можело да
излъчи държавници и общественици, които са давали тон на
Видинската книга:
Какво е дал Видин на целия стопанско-икономически
българската книжни- и обществено-политически
на и общественост живот, истински носители на
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новото, модерното в живота и управлението, науката и
просветата. Много са личностите, които Бърни Бончев
изтъква. Като по-важни общественици това са: Димитър Мишев, Найчо Цанов, Димитър С. Балев, д-р
Тодор Витанов, Иван Шишманов, Антон Страшимиров, самият д-р Бърни Бончев, Стефан Младенов, Михалаки Георгиев, Цеко Неев и много други.
За някои от тях можем да прочетем в книгите на
известния краевед Генади Вълчев „Бележити видински учители, Ч. I.“ от 2007 г. и „Видинските кметове
(1878-1944)“ от 1996 г.
Много от именитите граждани, които са работили
за Видин, свързали живота си с него и записали името си в неговата история, не са родом от тук, но под
влиянието на видинските условия, те се изявяват на
книжовно-просветното поле преди всичко като местни,
такива каквито създава града със своята самобитна
духовна и материална култура.
Според Бончев първата книгопечатница във Видин
е открита от Коста Адамович, по произход сърбин или
хърватин, в периода 1880–1887 г. Печатницата на Адамович била проста преса, с която могли да се печатат
до 1000 екземпляра дневно. Бончев посочва, че единственият намерен печатен лист на тази печатница, е
опис на лицата от кожухарското съсловие, които дават
помощи за изграждането на храма „Св. вмчк Димитрий,
Св. Георги и Св. Йоан Рилски“ през 1885 г. Накрая на
списъка, със златни букви личи фирмата: „Печатница
на Коста Адамович – Видин“.
През този период се чувства нуждата от модерна
печатница, която е набавена от Виена през 1883 г. На
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нея е издаван първият видински политически вестник
„Свобода“, под редакторството на Димитър Мишев,
Найчо Цанов, Жельо Димитров и Александър
Филипов. В същата печатница била отпечатана през
1884 г. първата издадена във Видин книга „Историята на французкий селянин“ от Шовел, преведена
от Мишев, Митев и Мицев, тогава първи граждани на
Видин. Управлението на печатницата било поверено
на книжаря Тодор Хаджитошев. На нея е отпечатана
една от най-първите книги на Илия Р. Блъсков във
Видин „Куцото учителче или нашето огледалце
през год. 1883/5“ от 1888 г. (посочените две книги
са притежание на РБ „Михалаки Георгиев“ – Видин).
След 1892 г. Димитър С. Балев доставя нова печатница
от Виена, на която се печатат: в. „Народен лист“ от
1894 до 1901 г. (притежание на Регионалната библиотека), сп. „Медицинска беседа“ от 1895 до 1902 г., сп.
„Здраве“ от 1902 г. Така през 1939 г. във Видин има 6
книгопечатници.
„Изтъкани и облъхнати от всичко онова, което представлява духовната и материална същина на Видин,
всеки видински гражданин е плът и кръв – духовна
еманация на Видин“ – отбелязва авторът на „Видинската книга“.
Първи книжовно-просветни изяви Бърни Бончев
търси в периодичния печат след Освобождението. Във
в. „Славянин“, издаван в Русе през 1879 г., се намират
данни от Видин, по които може да се състави мнение
за просветното ниво и за общественото настроение на
гражданите.
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Според автора по това време във Видин имало
дейна интелигенция, олицетворяваща културно-просветното, стопанското и политическото състояние на
града. Наблюдава се готовност на видинските граждани
да подпомогнат учебното дело. През 1880 г. е възобновено ученическо дружество „Надежда” от учениците на
Скобелевата реална гимназия.
Виден представител на поколението от следосвобожденския период е Цеко Неев – честен, почтен,
добър дипломат. Избран за кмет на Видин, участвал
във всички културни начинания на града. Също така
взел участие при строежа на театър „Вида“ и на катед
ралната черква „Св. Димитър“ и при откупуването
на голямото стопанство „Св. Петър“ за издръжка на
основните училища.
Забележителен представител на този период е Ми
халаки Георгиев – изтъкнат книжовник и общественик. Роден във Видин. Учител във Видин, Лом и София.
Сътрудник на списанията „Читалище“, „Право“, „Ступан“ и др. След Освобождението неговият дом става
средище на градската интелигенция. Написва една
от най-ценните книги в педагогическата литература
от този период – първият в България „Учебник по
ботаника“, издаден през 1881 г. Той урежда Първото
българско изложение в Пловдив през 1892 г. Интересува се и пише по всички научни и обществени въпроси
на страната. Има заложби на разказвач-баснописец и
твори стихотворения и разкази, които печата в списанието на Иван Вазов „Денница“. Сътрудничи и публикува свои разкази в списанията „Мисъл“, „Български
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преглед“, „Българска сбирка“
и др. Животът на град Видин
се отразява върху неговата
книжовна и обществена дейност, определя характера на
творчеството му, на езика и
героите. Той рисува картини
от градския живот, които допълва с предания и вярвания
на езика на своите съвременници. Оригинален и самобитен, хуморът му е добродушен,
неговите герои представят
„Михалаки Георгиев – видинския живот с най-големи
Биобиблиография“
подробности. Обществената и
книжовната дейност, произведения и информация за
него са събрани в изданието на Регионална библиотека
– Видин „Михалаки Георгиев (1852-1916). Биобиблиография“.
Друга видна фигура, за която говори Бърни Бончев,
открояваща се в следосвобожденския период, е тази на
Димитър Мишев. Пръв журналист във Видин, учител
във Видинското класно училище през 1880-1881 г., с
директор Михалаки Георгиев. В града става обединително звено на интелигенцията и вдъхновител на
всички културно-просветни начинания. С Найчо Цанов
и други либерали създават кръжок и издават вестник
„Свобода“. Вестникът става трибуна на защитниците
на Конституцията и противниците на княжеските пълномощия. Избран за народен представител от Видин
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през 1884 г. Добър оратор и
писател, педагог, трудолюбив, културен, интелигентен,
неговият живот преминава в
служба на обществото.
Наред с Димитър Мишев,
се отличава и личността на
Найчо Цанов. Голям общественик, който работи за България цели 40 години. Силна
личност – адвокат, народен
представител и общински съДимитър Мишев
ветник, надарен с благ характер, смел, откровен, голям русофил и добър българин,
той става любимец на хората от града и селата. Посреща
с възторг Съединението на България, проявява завидна
храброст при отбраната на града в Сръбско-българската
война и заслужено е удостоен с Орден за храброст. През
1894 г. Найчо Цанов започва да издава вестник „Народен лист“. РБ „Михалаки Георгиев“ притежава броеве
на този вестник от 1898 до 1902 г. В него се разглеждат
изключително въпроси от вътрешната и външна политика. Според Бърни Бончев „това е сериозен вестник,
който остава верен на принципите за народовластие и
пълно зачитане на конституцията и неговото издаване
е голям актив за видинската книжнина“.
Като народен представител Найчо Цанов води борба в защита на Конституцията, срещу личния режим
на Фердинанд. Защитник на народните свободи, той
протестира срещу всяко беззаконие и неправда. Така се
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стига и до дуела с австроунгарския консул Доменик Кирали
на 23 октомври 1898 г. край
София. Воден от човеколюбиви
идеи, Найчо Цанов не стреля,
а хвърля презрително оръжието вместо да си цапа ръцете с
човешка кръв. Така неговите
действия стават пример за
подражание в цялата страна.
За дуела повече можем да прочетем в двете книги, които са
притежание на Регионалната
Брошурата „Дуелите библиотека: „Как трябва да
на Найчо Цанов“
гледаме на дуела? (По поводъ дуела на г. Найча Цанова)“, 1899 г. от Сава Т.
Ничев, отпечатана във Видин в „Печатница на Д. С.
Балев” и „Дуелите на Найчо Цановъ“, 1912 г. от Ц.
Ангелов.
В следосвобожденската епоха се откроява фигурата на Димитър С. Балев – общественик, един от
кметовете на град Видин, оставил най-дълбоки следи,
пример за подражание от кметуването си в общината.
Неизчерпаем извор на идеи и дела, той работи неуморно
за благото на Видин като човек и гражданин. Отдаден
на общественото дело, кметът Балев съставя план и
система на работа за цялостното стопанско, икономическо, просветно, здравно и социално развитие на града
в защита на общите градски интереси. Той прокарва
принципа на задължителното първоначално учение.
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Още в първите дни на кметуването си открива детски училища – забавачници, библиотеки
към всяко квартално училище,
откупва театър „Вида“ и отваря
врати за безплатно ползване
от културните организации. А
едно от помещенията на театъра определя за библиотека.
През 1942 г. д-р Бончев издава
във Видин книгата „Димитър
Балев като човек и общественик“, която е притежание на
библиотеката и е с автограф „Димитър Балев като
от автора. Според д-р Бърни човек и общественик“
Бончев можем да смятаме Димитър Балев и за родоначалник на модерното пчеларство в България.
През 1884 г. видинската книжнина се обогатява с
едно ново списание – „Венец“, първият брой на което
излиза през месец юни под редакцията на окръжен
училищен инспектор Димитър Ц. Коцев – отговорен
човек със солидна обща култура и специална училищна
подготовка. Това е научно-популярно и литературно
списание, което разглежда предимно въпроси на образованието и възпитанието. В него се публикуват статии от
областта на естествознанието, разкази, народни песни,
гатанки, приказки, критика и други.
През 1889–1890 г. в печатницата на Тодор Хаджитошев излиза списание брой 7 на „На учителското
дружество“, като първите броеве са били под формата
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на вестник. Това е първият учителски професионален
вестник в страната, издаван във Видин от основаното Видинско учителско дружество по инициатива на
Димитър Благоев, което работи за издигане ролята на
учителите като просветители и участници в напредъка
на човечеството.
На 18 юли 1892 г. излиза първият брой на вестник
„Видин“, политико-литературен вестник с редактор
Тодор Хаджитошев. В него са разглеждани обективно
всички местни и държавни въпроси. Той е ценен източник за развитието на град Видин по това време.
През юли 1894 г. във Видин излиза списание „Медицинска беседа“ под редакцията на д-р Теодоси
Витанов – лекар и общественик, с което иска да образова хората в областта на здравето и предотвратяване
на заболяванията. След спиране на списанието д-р
Витанов продължава да издава вестник „Здравна
просвета“.
Д-р Бърни Бончев посочва, че през 1897 г. във Видин кипи бурен духовен живот. Тук излизат редовно
няколко вестника и списания, издават се книги. По това
време за преподавател по литература във Видинската
мъжка гимназия е назначен Антон Тодоров Страшимиров. Едва 26-годишен, той има зад гърба си десетгодишна писателска и обществена дейност. Включва
се във всички културни инициативи, като на повечето
е организатор. Той започва да издава списание „Праг”
заедно с още трима гимназиални учители. От около
95 статии, поместени в списанието, близо половината
носят подписите или псевдонимите на Антон Стра115

шимиров. Д-р Бърни Бончев
го причислява в редицата на
видинските книжовници и
общественици, който познава
добре народната душа и като
народен представител отстоява правата на видинските
граждани. В нашия библиотечен фонд е книгата на Антон
Страшимиров „Село Върбовчецъ“ от 1932 г.
За периода след Освобождението Бърни Бончев
посочва, че във Видин са издаД-р Бърни Бончев
дени 47 книги, от които 15 са
оригинални трудове на видински автори, 30 вестника
и списания, а всички останали са превод на чужди автори. Такива книги, притежание на библиотеката са:
„Произходътъ на човека и видовете посредствомъ
естественъ подборъ. Съ автобиография на автора“, 1905 г. от Чарлз Дарвин, преведена от учителя по
естествена история във Видинската държавна мъжка
гимназия Димитър С. Балев; „Видински окръгъ в
земеделско отношение“, 1917 г. от Тодор Н. Торбов –
директор-агроном на Видинската държавна подвижна
земеделска катедра; „Християнството между славяните и българите на Балкански полуостроъв до
князъ Бориса-Михаила“, 1910 г. от Димитър Цухлев
с автограф от самия автор; „В недрата на Могурата“,
1927 г. от Бърни Бончев; „Годишникъ на Видинската
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държ. мъжка гимназия за учебната 1907-1908 г.
Година девета“, 1908 г.; „Годишникъ на Видинската
гр. девич. гимназия „Антимъ I“ за учебната 19081909 г. Година първа“, 1909 г.
Д-р Бончев достига до извода, че след Освобождението у нашия народ съществуват още закостенели
предразсъдъци, липсват му още много знания. Добре
развитата интелигенция трябва да работи, за да просвещава и обединява.
През този период във Видин се основават: „Комитет за културно повдигане на град Видин и видинския
край“, „Дом на изкуствата и печата“, „Литературен
кръг“ и много други организации, които обединяват
книжовните дейци и се явяват като значими културни
прояви на книжовната и просветната дейност.
Орган на „Комитета за културно повдигане на град
Видин и видинския край“ е вестник „Просвета“, който
започва да излиза от 1 януари 1928 г. Основната идея
на този комитет според автора е: „Като привлече цялата
интелигенция от видинския край, да се започне една системна културно-просветна работа във Видин и околията.
Повишавайки просветата и културата на населението
от селата и градовете, се цели да се повдигне неговото
стопанско положение, здравето, бита и благоустройството на целия видински край”. Редактор е самият той. В
отдел „Краезнание“ на РБ „Михалаки Георгиев“ има само
брой 111 от 5 януари 1935 г. на вестника.
Един от книжовниците на Видин, който ни завеща
безспорно най-голямо наследство, е Димитър Николов Цухлев. Автор е на повече от 50 научни труда. За
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видинчани е особено ценна
неговата „История на града
Видин и неговата област
(Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Оряховско, Врачанско, Фердинандско, Берковско и
Крайна)“, 1932 г.
Характерно за културно-просветното развитие на
Видин след Освобождението
е, че много интелигентни, образовани и значими личности
застават начело на обществения и културно-просветен
живот с достойнство. Тяхната
Димитър Цухлев
книжовна дейност служи за
подражание и пример на всички. Както казва д-р Бърни Бончев: „Цялата тази книжнина, преценена през
призмата на националната идея не само че е в пълна
хармония с националните идеали, но и достойна за
показ като чистота на опита, като граматически и
фолклорни постижения и изискана възпитателност.”
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Тихомир Асенов
Регионален исторически музей – Видин

„Дресу Мортулуй“ – ритуал от
влашката погребална практика
Теренно изследване, проведено в с. Капитановци,
Видинска област през 2019-2020 г.
Обект на настоящото проучване е извършването на
ритуала „Дресу“ или в буквален превод – „Оправяне“
(познато в етнографската литература като „Опалване“),
в с. Капитановци, Видинско. Това е задължителен ритуал, който е част от погребалните обреди при власите. В
проучването е използвана теренна информация, събрана от автора в периода от 2019 до 2020 г. В настоящия
текст се представя извършването на обичая, характерно
за с. Капитановци, като не са извършвани паралели с
други населени места от региона и страната.
Село Капитановци се намира на 3 км. северно от
град Видин. С това име се споменава в началото на
XVIII век, но още тогава то е едно от големите села в
региона. Възможно е да е по-старо селище и да е носело друго име. На по-ранен етап в него се оформят две
махали – българска и влашка, като българските преселници са от доста отдалечени райони на България
– Търновско, Еленско, Трънско, Старозагорско. Власи
прииждат от околните селища, както и от Румъния и
Сърбия. С течение на времето власите, които станали
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мнозинство, постепенно налагат своя език и днес селището е чисто влашко.
Власите вярват, че задгробният живот е „другият“
свят, където под някаква форма съществуването продължава и затова живите се стараят да направят за
своите близки там по възможност най-доброто, за да
има винаги равновесие и спокойствие.
Според православната традиция, душата на човек остава в земното измерение 40 дни след неговата
смърт и именно тогава тя е най-податлива на всякакви
влияния.
Вярването на хората, че мъртвите не винаги успяват да скъсат връзките със земния си живот, съхранява
мита за вампирите и практиките, обвързани с него и до
днес. В резултат на това вярване възникват специфични
преходни ритуали, чиято цел е да неутрализират злите
сили.
Страхът на местните хора, че душите на мъртвите
могат да се завърнат сред живите – било то в телесна
или нетелесна форма – непрекъснато подклажда тези
митове и ритуални практики.
Лутането между „този и онзи“ свят или още полошият вариант – вампирясването и последствията от
него, се смята, че могат да бъдат премахнати с описания
по-долу ритуал.
„Дресу“ или в буквален превод – „Оправяне“ (познато
в етнографската литература „Опалване“). Това е задължителен ритуал, който е част от погребалните обреди
при власите, свързани конкретно с изчистване на всички
възможни пречки по пътя на човешката душа, насочила
се към отвъдното и възпрепятстване на всякакви не120

гативни влияния върху живите. Чрез него се прекъсва
всякаква връзка между починалия и този свят, тъй като
се вярва, че има вероятност той отново да се завърне, но
обсебен от сили, които не биха навредили на близките
му, на общността, дори на цялото селище и землище.
От незапомнени времена жените са тези, които
имат способността да общуват с невидимото, да внасят
ред или да го разрушават посредством уменията, които
са придобили.
В този ритуал главното действащо лице е жена и то
не всяка, а само тази, която има необходимите знания.
Информаторките споделят, че са посветени в
ритуала, след като са се омъжили, а започнали да го
практикуват по различно време, някои преди да овдовеят, други след това, но в общи линии това е станало
в по-напреднала възраст.
Ритуалът се изпълнява в първата събота, след като
почине човек и не се влияе от християнския календар.
Извършва се задължително, без значение дали в този
ден има някакъв голям празник. Ако човека е погребан
в събота, той бива оправян същия ден.
Тръгването от дома на починалия става след 15
часа. По думите на информаторките, зависи от продължителността на деня, но преди да се стъмни.
Ако по някаква случайност се пропусне първата
събота, информаторката Миланка Григорова споделя
че не изпълнява ритуала след това. Вера Маринова,
която е снаха в Капитановци, споделя, че може да се
изпълни в следващия четвъртък или събота.
В него участват три жени – първата е жената, която
се занимава с целия ритуал, втората трябва да е вдовица
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или „чиста“ жена, третата е момичето, което ще носи
вода и ще кади гроба в продължение на шест седмици.
То също се е смятало за „чисто“, защото не трябва да е
влязло в пубертета.
Някога задължително младо момиче трябва да носи
вода всеки четвъртък и събота и да кади гроба всеки
ден – шест седмици. Сега, поради обезлюдяването, тази
роля се изпълнява от възрастна жена и се прави само
събота.
В днешно време, ако се случи да няма трето обредно
лице и на гроба да отидат две жени, вземат една пръчка,
която се брои за трети човек.
Предметите, които жената подготвя за ритуала, са
следните:
1. Три вретена, които по време на погребението са
им били отчупени върховете и поставени в торбичката,
с която се изпраща мъртвецът на „онзи“ свят;
2. Три дрянови пръчки;
3. Една шепа просо – в днешно време ако няма, се
замества с шепа жито, но трябва да мине през огън, за
да не поникне;
4. Три скилидки чесън – тези скилидки предварително се опърлят – „съ традже пин фок“ – в буквален
превод – минати през огън.
Когато подготви нещата, посветената жената взима една паница с пепел от огнището на починалия и
отива в стаята, където е лежал мъртвецът – там, където
е била главата му.
На това място нарича като взима първо трите
вретена и започва да ги върти в пепелта, изричайки
следните думи:
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Фусъли щя кънд ор да
Кънд пъдуре ор крещя
Ши ош тъяо 			
Ши ън каро ш ънкъркао
Ши ла търг ош виндяо
Атунч кутаре съ 		
Съ факъ морой 		
Атунч ши нич атунч.

Тези вретена когато поникнат
Когато гора порастат
и я отрежа
и в колата я натоваря
и на пазара я продам
тогава – името –
да стане вампир
тогава и нито тогава.

След това дряновите пръчки:
Кънд корну ста сор приндя
Ши ор крещя 		
Ши корницъ ор фъча
Ши сор коча 			
Ши ла търг льош дуча
Ши льош виндя 		
Ши акас ош веня 		
Атунч кутаре морой
Сор фъча
		
Атунч ши нич атунч.

Когато този дрян се хване
и порасне
и роди дренки
и узреят
и на пазара ги занеса
и ги продам
и си дойда у дома
тогава - името –
да стане вампир
тогава и нито тогава.

След това шепата просо:
Мею ста кънд сор приндя
Ши ор крещя			
Ши сор коча			
Ши лош виндя		
Ши бань ош лоа		
Атунч кутаре морой
Сор фъча
		
Атунч ши нич атунч.

Това просо когато се хване
и порасне
и узрее
и го продам
и пари взема
тогава – името –
да стане вампир
тогава и нито тогава.
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И на края скилидките чесън:
Кънд устурою ста 			
сор приндя 			
Ши къпъцънъ ор фача
Ши лош виндя 			
Ши бань ош лоа 			
Ши акасъ ош веня 			
Атунч кутаре морой 		
сор фъча
			
Атунч ши нич атунч. 		

Когато този чесън
се хване
и глава направи
и го продам
и пари взема
и у дома си дойда
тогава – името –
да стане вампир
тогава и нито тогава.

За всеки предмет се нарича по три пъти.
Когато изброените предмети бъдат пребаяни, баячката взема три парчета керемида, на които също бае
три пъти по следния начин:
Ете цам пус 				
къръмизъли щя 			
Ку кърбунили, ку тъмъя 		
Съ фий ушурат. 			

Ето сложих ти
тези керемиди
със жаравата и със тамяна
да ти е леко на онзи свят.

Преди да напуснат дома, баячката поставя зад
портата трите парчета керемида.
Другите предмети се поставят в сито и така се отнасят до гроба.
На тръгване се взима глинена паницата с пепел
наречена „чоб“ на влашки, с която е баяно и се пресява
по малко по пътя, докато се пристигне на гроба.
Придвижването до гроба става по един път, а връщането – по друг.
След тръгване от дома повече не се говори и ритуалът се изпълнява мълчешком до връщането обратно.
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Когато пристигнат на гроба, главната участничка
в ритуала прави отдясно върху гроба, в по-ниската му
част, там където би трябвало да е дясната ръка, от главата към краката дълбока вада (на влашки – „ръзор“),
в която забива трите вретена обратно с тънката част,
колкото е възможно по-дълбоко и трите дряна също.
Действието се извършва от главата към краката.
Втората жена поставя нататък просото и момичето
– скилидките чесън, обърнати обратно, така че да не
поникнат, независимо че са били опърлени преди това.
Когато всичко е поставено, вадата се заравя. След това
Баячката взима едно сито и в него изсипва пепелта от
паницата и тръгва от дясната страна, от главата към
краката и пресява пепелта около гроба. Когато достига
краката, прехвърля зад гърба си ситото, продължава да
пресява и така преминава от лявата страна и гърбом
се връща към главата, пресявайки зад себе си.
Това действие се извършва три пъти, обратно на
часовниковата стрелка.
Празната паница се чупи и се оставя до кръста.
Една от информаторките, Миланка Григорова, обяснява, че предметите се поставят отдясно върху гроба, за
да са близо до дясната ръка на покойника, с която той
ще ги отнесе на онзи свят и ще покаже че е оправен.
Ритуалът на гроба приключва и жените тръгват у
дома по друг път.
Пристигайки, те остават на улицата пред портата. Някоя жена от дома на починалия идва и поставя
жарава върху всяко парче керемида. Баячката влиза
и слага тамян в жаравата. Взима керемидите, излиза
пред портата и подава по една и на другите жени. След
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това тя се обръща към портата и хвърля през главата си
керемидата с жарава и влиза в двора. Същото действие
извършват и другите. Тогава жените проговарят. Вътре
в двора жена от дома на починалия им полива да си
измият ръцете. Влизат вътре и на масата се слага чаша
вода, чаша вино и каквото е сготвено, зависи дали постен или блажен ден е в момента.
На баячката се заплаща някаква символична сума
или се дава кърпа за глава, престилка или някаква
друга дреха.
На следващия ден – неделя, започва носенето на
вода и каденето на гроба.
Информаторката Паска Гъцова споделя, че при
връщането в дома на починалия пред портата се поставят три камъчета и жена от дома излиза да ги посрещне,
като на всяка полива да се измие върху камъче, което
след това бива взето от тази, която се е измила върху
него и обърната с лице към портата, тя го хвърля зад
себе си и тогава влиза в двора.
Миланка Костадинова посочва случай в Капитановци, когато за починал не е изпълнен ритуалът „дресу мортулуй“ на време и през нощта си дошъл у дома,
влязъл в кошарата и изчистил на воловете, сресал ги
и толкова ги нахранил, че чак се подули.
Споменават и за други случаи, когато някой от домашните е виждал мъртвеца да се движи по двора, да
тропа. След четиридесетия ден това приключвало, но
информаторите нямат спомен дали е пропуснат ритуала.
Чрез своите знания и умения обредното лице, в
случая жената се явява пазител на семейното огнище,
продължител на традицията.
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Тя дава живот и тя поема грижата за него дотам,
докъдето º е позволено да стигне, и прави всичко възможно, за да запази и защити равновесието.
Жената – това е домът, а душата винаги търси дома
си, дори напускайки това измерение.
Смисълът на ритуала е да се съхрани душата чиста,
каквато е дошла на този свят и да стигне безпрепятствено там, закъдето се е запътила, за да има хармония
между световете.

Информатори:
Паска Петрова Гъцова – р. 1928 г. – основно образование;
Миланка Александрова Григорова – р. 1934 г. – основно образование, наследила ритуала от леля си;
Миланка Йоницова Костадинова – р. 1938 г. – основно образование;
Вера Николова Маринова – р. 1943 г. в с. Кутово,
снаха в с. Капитановци – основно образование, наследила
ритуала от своята майка.
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Мариан Замфиров
Държавен архив – Монтана

Към историята на съобщенията
в Ломския край (1878–1885 г.)
Още със започване на Руско-турската война руското правителство и военно ръководство взема мерки
за организирането на административни институти в
освободените български земи, чрез създадената служба за гражданско управление начело с княз Владимир
Черкаски. Една от мерките, които се предприемат, е изграждане на адекватна пощенска и телеграфна служба.
Още по време на войната за нуждите на руската
армия се предприемат действия за изграждане на военнополеви пощенски станции. С оглед на бъдещото
устройство и функциониране на пощите в българските
земи са изпратени руските инструктори Владимир
Трубачаев (началник на пощите в Смоленска губерня)
и надзорния съветник Константин Радченко (управляващ пощовата част в Ковно), които се заемат със
задачата да осигурят коне от Одески окръг за пощите
в България.
От декември 1877 г. върховният надзор върху пощенските служби в България е възложен на генерал
Анучин. Първата стъпка, която той предприема, е да
възложи на губернаторите в новоосвободените земи да
проучат състоянието на действалите до войната турски
пощи. Проучванията показват н
 есъстоятелността на
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действащите преди войната турски пощи и телеграфни
станции, които били на изключително ниско равнище.
Все пак трябва да се има предвид, че по време на войната, при отстъплението на турските войски, множество
пощенски и телеграфни станци са били унищожени.
Поради тези причини на първо време се вземат мерки
за възстановяване на телеграфните линии и пощенски
тракове с оглед обслужването на руската армия, но същевременно не се забравя и гражданското население.
От Русия са командировани 38 телеграфно-пощенски
чиновници, които работят в новооткритите станции по
време на деветмесечното временно Руско управление.
Нормативно функцията и организацията на съобщенията в България е регламентирана в одобрените от
княз А. Дондуков – Корсаков „Временни правила“ на 11
април 1979 г., влизащи в сила от 1/14 май 1879 г.1 Тази
дата се счита за рождената дата на българските съобщения. На същата дата са пуснати в употреба и първите български пощенски марки, отпечатани в Русия
с изобразен на тях изправен лъв.
Макар че телеграфните съобщения в Лом и региона датират от периода на Кримската война (през
1856 г. е прекарана телеграфна връзка с Оряхово, а от
1856 г. съществува такава и с Видин), целта на настоящето съобщение е да очертае определени моменти от
изграждането и развитието на телеграфно-пощенските
На практика тези правила представляват руски превод
на действащите в Руската империя по това време правила за
телеграфна кореспонденция. Вж. Генчо Иванов, Младен Павлов
„Изсъобщенията на Михайловградски окръг“. С. 1981 г., ст. 7 и сл.
1
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съобщения в Ломския край непосредствено след Рускотурската освободителна война и първите години от
възобновяването на българската държавност.2
Макар да няма изрични сведения, може да се допусне, че Ломската телеграфна и пощенска станция е
била унищожена по подобие на други места, например
в Берковица. Доказателство за това е, че в заседание на
градското управление от 8 януари 1879 г. се обсъжда
въпросът за осигуряване на пощенско помещение. В
крайна сметка е взето решение за такова да бъде нает
дюкянът на ломския гражданин Ахмед Бошняк, който
да бъде поправен.
Тук е мястото да се подчертае, че непосредствено
след Освобождението пощенските и телеграфните съобщения се изграждат като самостоятелни структури
и управление, поради което тяхното развитие в първоначалния период не е синхронно.
Руската администрация оценява голямото стратегическо значение на гр. Лом като съобщителен център
и съответно се полагат грижи за възстановяването
на старите и изграждане на нови телеграфни линии.
Огромното значение, което се отдава на телеграфите,
е видно и от предупреждението към населението, че
всяка нанесена вреда ще се наказва със смърт. Подобно предписание е изпратено от окръжния началник
По-подробна информация за съобщенията през периода на
Възраждането в Ломско се съдържа в книгата на Симеон Дамянов
„Ломският край през Възраждането“, С., 1967, с. 45 и сл. Също и
Павлов, Г.; Павлов, М. – „Из съобщенията на Михайловградски
окръг“. С. 1981 г.
2
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на Лом до градския съвет.3 По същото време се открива и приемането и предаването на кореспонденция в
Лом-паланското пощенско отделение. На 1 авг. 1878 г.
е публикувано известие на градското управление, че
телеграфната линия и назначеният чиновник вече са
готови да приемат телеграми, като подаването е само
в посока Видин. В същото време за организирането на
пощенско отделение в Лом е командирован почтмайстерът на 15 полево пощенско отделение Белий.
На 28 ноември 1878 г. в протокол № 89 от заседание
на Градския съвет се известява населението, че се открива в града „Пощенска канцелария, която ще приема
частни и търговски писма за всекъде по България и вън
от границата“4. На 29 ноември са получени и първите
писма, изпратени от временно управляващия пощите
в България Романос с указания за работното време –
от 8 часа до 2 часа следобед и от 5 до 7 часа вечерта, в
празнични дни от 8 до 2 часа. Малко по-късно, от 13
дек. 1879 г., започва да функционира и новооткритата
пощенска линия София – Берковица – Лом-паланка.
В циркулярно писмо на Романос се указва, че пощата
от София за Лом ще бъде изпращана във вторник и
събота в 7 часа сутринта и ще пристига в Лом в сряда и
неделя в 1 часа и 5 мин. сутринта (полунощ). Съответно
от Лом за София отправянето ще става в понеделник и
четвъртък и ще пристига във вторник и петък. Часовете
ДА – Монтана, Ф. 76к, оп. 1, еа.е. 239, л. 25. Предписанието
е разгледано от Ломското общинско управление в заседание от
23 юли 1878 г.
4
Пак там, л. 43
3
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остават същите. В запазените документи за разписанието на пощата са посочени и междинните спирки
Лом – с. Вирове – Берковица – Петрохан – с. Гинци –
Беледие хан – София.5 Практически това са станциите
за смяна на конете. Трябва да се подчертае, че заедно
с пощата се извършва и транспорт на пътници, т.е.
пощенските съобщения имат далеч по-важно значение, отколкото днес. Няколко дни по-късно е открита
и линията София – Лом – Видин, с което окончателно
се утвърждава стратегическото значение на Лом като
главен съобщителен център в северозападната част на
страната. Значението на града се засилва още повече
в това отношение, като се има предвид и ключовото
му роля на един от най-важните дунавски градове и
пристанища.
В началото на следващата година, по целесъобразност и за по- равномерно разпределение на станциите,
на 15 ян. 1879 г. се закрива Вировската пощенска станция и се откриват две нови в с. Кутловица (дн. Монтана)
и с. Долно Церовене.6
С телеграма от 15 юни 1879 г. на Видинския губернатор се съобщава от Началника на Ломпаланската
телеграфна станция, че телеграфните такси ще се
предават един път седмично в Ломското окръжно ков
чежничество7.
ДА – Монтана, Ф. 77к, оп. 1, а.е. 10, л. 3. Писмо на Красабов
– надзорник при Ломпаланското пощенско отделение.
6
Естакиева, И. „Пощата, телеграфът и телефонът във Фердинанд до 1944 г.“ в Сб. „Научна конференция 100 години от обювяването на Кутловица за град“. Враца, 1991 г. с. 126-131.
7
ДА – Монтана, Ф. 42к, оп. 2, а.е. 1, л.6
5
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В откритите непосредствено след Освобождението
пощенски и телеграфни станции персоналът е руски.
Специално за Лом постоянно действащо лице е сортировчикът Протопопов (сортировчик Станиславов
и пощальонът Кабринов), както и командированият
почтмайстер Белий, предава Ломското отделение на
Протопопов на 13 март 1879 г. Малко по-късно, на 14
май, за началник на Ломската пощова станция е назначен Иван Александрович Назаревски.
На 17 май 1879 г. става предаването на станциите в
пределите на България на разпореждане на българското правителство. Във връзка с това първият български
министър-председател Тодор Бурмов издава заповед на
16 юли 1879 г. до старши чиновника за специални поръчения при ВРУ Головин да приеме управлението на
телеграфите от Наркевич и същевременно разпорежда
преместване на управлението да стане от Русе в София.
На 5 септ. 1879 г. Александър Головин е назначен за
управител на телеграфите.
По същото време се обособява и Пощенско управление. С циркулярно писмо от Министерството на
вътрешните работи, „Отделение пощенско“, до пощенските отделения в страната се съобщава, че от 15 юли
всички разпореждания ще бъдат подписвани от Стефан
В. Парушев, новият началник на мястото на досегашния завеждащ Вощинин. Както се вижда, формират се
две управления: на пощите и на телеграфите. На 14 юли
княз Дондуков разпорежда всички морзови апарати,
телеграфните апарати да се предадат на българските
власти. Организират се пощенски кантори, отделения
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и станции. Едно от важните събития през този начален
период е приемането на България във Всемирния пощенски съюз на 1 юли 1879 г. – първата международна
организация, в която членува нашата страна.
Изградените служби се формират по руски образец,
като особено силно е руското влияние в телеграфните
служби. Това личи от строгия униформен порядък, въведен с правилник. Телеграфистите носят мундир, всички
трябва да са снабдени със саби и калпак с национална
кокарда. Нещо повече, с окръжно от 15 септ. 1879 г.
се нарежда всички телеграфисти да положат клетва в
църква и да подпишат декларация, преподписана от
свещенник, че ще спазват телеграфна тайна. Полагат се
и усилия за замянята на руски чиновници с български.
От 27 юни 1879 г. се среща и името на първия българин – Михайлов, като завеждащ на телеграфната
станция в Лом, Христо Типавски като телеграфист и
Канди Петров - за разсилен. Интересен е и отчетът за
изразходваните средства на телеграфната станция за
периода май – юни 1879 г. Общите разходи са 3 златни
рубли и 51 копейки. По-голямата част от средствата са
платени на ломските граждани Ахмет, Али и Абдула за
построяване на четири стаи и пренасяне на имуществото на станцията в новите помещения на пощенското
отделение.8
Въз основа на доклад №1129 от 27 юни 1880 г. и с
указ №304 от същата година, Пощенското и Телеграфното управление се обединяват и от 1 юли 1879 г. започва да
8
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ДА – Монтана, Ф. 42к, оп. 2, а.е. 1, л.15,16

функционира „Управление на пощите и телеграфите“.
Първите пълни сведения за персонала при Ломската ТП стация датират от 1880 г. В окръжно, изпратено
да началниците на ТП станции в страната, е публикуван списък на назначените от 3 юли 1880 г. служители
в Ломската станция. А именно:
Димитър Коларов – началник станция,
Цвятко Цолов – телеграфист втори разряд,
Иван Дяков – телеграфист трети разряд,
Илия Икономов – надзорник,
Вълчо Обретенов – подначалник на пощенска част,
Ст. Василев – прислужник,
Георги Атанасов, Стефан Павлов и Георги Врачанов – пощальони.
Независимо от сравнително големия щат, работата
се оказва почти непосилна, тъй като градът е център
на усилена търговска дейност. До услугите на пощата
опират представители на търговски фирми, кантори
и представителства от чужбина. За своите търговски
оферти те многократно ползват услугите на местното
телеграфно отделение в града. Показател за това са
приходите на станцията за 1880 г. Срещат се руски
сребърни рубли, франкове, турски лири, румънски
леи, австрийски форинти и др. Новите съобщения се
оказват изключителен проводник и трансформатор на
модерните влияния в градската култура и бит.
Тъй като на 14 май 1880 г. изтича договорът, сключен (1879) между фирмата на немския колонист от руски
произход Фьодор Щейнер за доставка на 332 коня за българските пощи, на 15 февруари 1880 г. е обявен търг за
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отдаване под наем на пощенския маршрут София – Лом
за периода 14 април 1880 – 13 април 1883 г. В крайна
сметка е сключен договор със Ст. Иванов и Кючуков
за пренасяне на пощата и пътниците по маршрута
София – Лом, София – Ихтиман и София – Русе, през
Плевен и Габрово.
Съгласно условията по договора, трябва да се осигурят 332 коня, за всеки два коня по една кола с железни оси и 30 непромокаеми мушами за завиване на
кореспонденцията, шест файтона с по четири коня за
превоз на пътници между София и Лом. Таксата е по
20 сантима на верста за кон и 20 франка за цялото разстояние. Предписва се конете да не изминават повече
от 50 версти за 24 часа, като се изминават 10 версти за
час. Практически пътят Лом – София, който е 157 км,
се е изминавал най-малко за 16-17 часа.
На 19 февруари 1884 г. е открит и пощенският тракт
от Лом за Белоградчик, с което е осъществена връзка
с Видин. На 23 ноември 1884 г. през Лом преминава и
първата поща за Европа през Видин. С откриването
на този тракт, общо взето, се оформя пощенската съобщителна мрежа в Ломския край. Ломската станция все
повече се утвърждава като една от най-действените и
активни в страната. В едно окръжно от Главното управлене на пощите и телеграфите се указва, че централните станции в Княжество България са 5 – Софийската,
Ломската, Плевенската, Варненската и Русенската. В
дуг документ от 1882 г. се посочва, че към Ломската
станция са ТП станциите във Видин, Оряхово, Никопол,
Кутловица, Берковица и Враца.
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Тъй като „Временните правила“ от 1879 г. се оказват непълни, на 24 апр. 1881 г. с княжески устав е
приет „Привременен устав за пощите и телеграфите“.
За първи път в него се установява класификация на
персонала – 10 класа за чиновниците и 5 разряда за
служещите. Съгласно чл. 1 се налага пощенски монопол, като се забранява на частни лица да пренасят
писма, вестници и др. Въвежда се и „Наставление за
франкирването на обикновени писма“, таксата е определена на 15 ст. за всеки 15 гр. заплатено писмо и 30
ст. за 15 гр. незаплатено. На 12 септември началникът
на ТП станция Лом получава писмо от инспектора на
телеграфите и пощите със сведение, че от 19 септември
1881 г. се въвежда служба „Пощенски колети“.
Един любопитен факт е, че по време на обиколката
си в Северозападна България през 1884 г. княз Александър Батемберг също е ползвал услугите, осигурявани
от пощите.
Ще завърша с думите на министъра на вътрешните
работи Тодор Бурмов от едно окръжно писмо от 1879 г.:
„Правилното пощенско съобщение между всички градища на държавата е от първа необходимост. Пощата
е безусловно потребна за управлението на страната, за
разцвета на търговията, за разпространение на образованието“.
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Ангелина Емилова
Държавен архив – Монтана

Начало на модерното здравеопазване
в Лом (1879–1900 г.)
Началото на санитарната служба в България, както
и грижата за подобряване на общественото здравеопазване, е положено още по времето, когато в страната ни
пребивават руските войски. С Освобождението е преустановена дейността на всички държавни и обществени
учреждения и се пристъпва към тяхното преустройство.
Към преустройство на медицинската част не се стига,
тъй като такава в онзи момент няма изградена, което
налага да се пристъпи към изграждането й на съвсем
нови начала. Постепенно се пристъпва към създаването
на закони, които целят уреждане на санитарното дело
в страната и поставяне общественото здравеопазване
на нови, модерни начала. Създават се различни санитарни учреждения, в много градове са открити болници
и аптеки.
Паралелно с военните действия по време на Рускотурската война от 1877-1878 г. започва да се изгражда
новата българска държава, като се пристъпва към
въвеждане на местно управление. За правилното управление на освободените територии на 7 юли 1877 г. е
утвърден „Проект за главните основи на Гражданското
управление в санджаците и окръзите на българските
земи“ със съответния щат, а на 1 авг. с. г. „Временни
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правила за управление на административните съвети“.1 На основата на тези две наредби се пристъпва
към възстановяване на общините, които представляват
местната българска власт. В компетентностите им са
вменени и въпроси по здравеопазване: саниране на
външната среда, борба със заразните болести и амбулаторно-болнично дело.2
С наредбата за създаване на държавни институции
със здравеопазни функиции са учредени „санитарните,
т.е. здравните длъжности „санджаков“ и „каазалийски“
врач, т.e. губернски и окръжен лекар“.3
Организирането на медицинската част започва
през месец май 1878 г., когато към Руския императорски комисар е изграден съвет от 6 души, един от които
е натоварен с управлението на Отдела за вътрешните
дела, към който се разкрива и медицинска част. Управител на този отдел е генерал Пьотър Аполонович
Гресер. На 11 юни 1878 г. до губернаторите в страната
е изпратено циркулярно писмо с изх. №579 за устройството на медицинската част в България.
По искане на Отдела за вътрешни дела видинският санджаков лекар, д-р Димитър Моллов, изработва
рапорт, озаглавен „Соображения об устройстве медицинской части“, в който излага своите разбирания за
организацията на здравеопазването.4 Гражданската
История на медицината в България. Колектив под ред. на
проф. д-р В. Павлова. София, 1980, с.117
2
Пак там.
3
Пак там, с.118
4
Пак там, с.123
1
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власт одобрява рапорта на д-р Моллов и му възлага да
изработи проект за здравната организация в цялата
страна. Проектът е разработен и представен на лекарите, депутати в Учредителното събрание в Търново, в
което участва и д-р Моллов като народен представител.
Той е разгледан и обсъден. Въз основа на него са изработени основните положения за организацията на здравеопазването в княжеството, които са написани от д-р
Ив. Манчев и са озаглавени „За санитарните власти“5.
Основните положения на проектите „Соображения
об устройстве медицинской части“ и „За санитарните
власти“ залягат впоследствие във „Временни правила за
устройството на медицинското управление в България“,
които се явяват и първият закон за уреждане на санитарното дело у нас след Освобождението. „Временните
правила“ са утвърдени на 1 февруари 1879 г. Според
тях болниците се учредяват в градовете на България за
сметка на общите приходи на същите и се разделят на
три категории. За лечение до десетия ден се заплаща
1 лев, а след това по половин. Военните и бедните се
лекуват безплатно, а на бедните се дават и безплатни лекарства. При всяка болница се изгражда болничен съвет,
в който влизат окръжният началник, представители на
градските и окръжни съвети, лекарят, който управлява
болницата, дружинният командир и дружинният лекар.
Болниците от I и II разряд се завеждат от окръжни лекари. Наред с това всеки град, който има между 4000 и
10 000 жители, се задължава да назначи градски лекар
със заплата не по-малка от 4000 лева годишно.
5
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Пак там, с.124

„Временните правила за устройството на медицинското управление в България“ действат в продължение
на почти 10 години – до 29 ноември 1888 г., когато от
Петото обикновено народно събрание е приет нов санитарен закон, утвърден с Указ № 545 от 18 декември
1888 г. на българския княз.
Векове наред преди Освобождението медицинската
помощ на населението се извършва от различни врачки, баячки, баби, билери и др. Не прави изключение
в това отношение и гр. Лом. Ситуацията се променя
коренно след освобождението на града. За окръжен
началник е назначен гвардейският капитан Павел
Нечаев. В началото на апр. 1878 г. той разпорежда на
новоизбрания общински съвет да помисли за уреждане
на една малка болница в града.6
На свое заседание, проведено на 15 апр. 1878 г.,
общинският съвет решава „да се поправи къщата на
Осман Ефенди, която е разрушена и да бъде болница,
която да се снабди с 10 кревата добри и с потребните
им постелки и да се набавят за болните потребните
бели дрехи от помощи на гражданите, да се поддържат
разноските на това дело от касата на съвета.“7 В същия
момент в града функционира румънски военен лазарет,
настанен в хотела на Юда Бенерой.8 От запазените протоколи на общинския съвет в Лом не става ясно дали
тази къща е ремонтирана, но в последващо заседание,
от 21 септември 1878 г., съветниците продължават да
ДА – Монтана, Ф. 76 К, оп. 1, а.е. 1, л. 11 гръб
Пак там.
8
Пак там
6
7
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обсъждат въпроса за сграда, в която да бъде настанена
болницата. Отпада решението им болницата да бъде
настанена в дома на Салом Мойсе. След поредица дискусии, общинският съвет стига до решение, че: „...ся
изисква и пространствено място за редовна болница, с
най-малко 50 кревата,“9 тъй като числото на болните,
които идват от дружината нараства на 40-50 човека, и за
тяхната издръжка са необходими значителни средства.
На това заседание, на което присъства и окръжният
началник, се вземат поредица решения, като: „да се
отстъпи хотелът на Бошняк Ахмед, поправен от общината за тази цел (за болница); да се поръчат и други
30 кревата; да се поддържат разноските за церове и
проч[ее].“10
Едва по-късно, през 1879 г., след влизането в сила
на „Временните правила“ и съгласно инструкциите
от отдела на Вътрешните дела при управлението на
Императорския руски комисар, с циркулярно, екстремно писмо под №1081 от 10 май 1879 г., се нарежда
закриването на дружинните лазарети и създаването на
граждански болници в някои окръжни градове, сред
които и гр. Лом, който е окръжен град по това време.
В изпълнение на тези разпореждания, Ломският
общински съвет провежда заседание на 26 май 1879 г.,
на което се разглежда въпросът за устройство на окръжна болница в Лом-паланка. След проведените
дискусии са взети следните решения: за председател
на медицинския съвет е определен окръжният лекар
9

Пак там, л. 22.
Пак там, л. 23.
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д-р Параскев Казаски11, родом от Търново; за закупуване допълнително на 20 легла от Видин; задължават
майор Ефремов, командир на 7-ма Ломска дружина в
срок до 1 юни да докара от Берковица останалите от
дружинния лазарет дрехи, принадлежащи на града.
За надзирател, по предложение на общинския съвет, е
определен Димитър Филчов, а за фелдшер Г. Водиянский, който трябва да бъде поканен за тази длъжност
от д-р Казаски. Взето е решение да се разпитва и търси
втори фелдшер. Съветниците решават снабдяването
с лекарства да бъде от аптеката на Людовико Миланези. Едновременно с това пускат и обяви из града за
набиране на работници за болницата, като е посочена
и заплатата от 240 франка годишно.
На 1 юни 1879 г. болницата в Лом е открита. Тя
се помещава в сградата на бившето турско медресе,
а впоследствие е преместена в сградата на хотел „Бенаройо.“ Но и тази сграда е твърде тясна, побира едва
25-30 легла и там е формирано мъжкото отделение.
За женското отделение е наета част от друга сграда,
съседна на медресето, с площ за разполагане на 10-15
легла. За първи управител на Ломската държавна второстепенна болница е назначен д-р Параскев Казаски.
На този пост той остава около месец и половина, след
което е назначен за старши лекар на Варненската първостепенна болница.
Д-р П. Казаски е роден е в Търново през 1833 г. Основното
си образование получава в родния град, а средното и университетското (Военномедицинското училище) в Цариград. Принадлежи
към родолюбив и ученолюбив род.
11
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От януари 1880 г. за окръжен лекар в Лом е назначен д-р Йонас Басанавичюс (на бълг. ез. Иван Басанович)12, литовски учен, политик, деец на литовското
национално възраждане, български общественик.
С неговото назначаване продължава по-нататъшното укрепване на здравното дело в града и района.
Докторът заварва града в крайно неблагоприятно санитарно-хигиенично състояние. В същото състояние е
и окръжната болница. В автобиографичната си книга,
писана години по-късно, д-р Басанович споделя, че
когато започва работа в ломската болница, тя е място,
където хората ходят не да се лекуват, а да умират. Пак
там пише: “Първата ми грижа беше да привлека местното население да се лекува тук. Създадох амбулатория
и обявих в кои часове ще приемам болни. Увеличих
леглата на 50, като наех наблизо една къща за нуждите
на болницата.“13
Още през първата година, 1880, в болницата се
лекуват 522, а в амбулаторията – 1144 души. Една
Д-р Иван Басанович е роден през 1851 г. в малкото селце
Ожкабаляй в Литва. Завършва историко-филологическия и медицинския факултет на Московския университет. Работи като лекар.
По съвет на приятели, а и заради здравословни проблеми, решава
да се премести на юг – в новосъздаденото Княжество България,
което има голяма нужда от лекари. От 1882 до 1884 г. специализира медицина в Прага и Виена. Завръща се отново в България и
работи в градовете Елена, Лом и Варна. От 1902 г. е действителен
член на Българското книжовно дружество. Публикува в българския печат. През 1905 г. се завръща в Литва.
13
Миланов, Рачо. Бащата на литовската нация д-р Йонас
Басанавичюс – виден лекар на хората от Северозападна България.
https://severozapazenabg.com
12
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г одина по-рано, в болницата са
лекувани само 19 човека.
Д-р Басанович ходатайства
пред Върховния медицински
съвет с молба да се разреши
построяването на съвършенно
ново здание за болница. Градското управление в Лом не разполага с достатъчно средства, за
да предостави безплатно място
за строеж на болница, което
налага Върховният медицински
съвет да откупи 25 дка земя за Д-р Иван Басанович
държавна сметка.
В своето изследване за санитарното състояние на
Ломски окръг д-р Басанович споделя: „Избраното за
болница място се намира между Камараш и Варош
махала, малко настрана от града и е доста възвишено,
с твърде хубав, живописен изглед от към града и Дунава, Лом и Румъния...“14 Благодарение на енергичната
дейност и прозорливост на д-р Басанович, със съдействието на Градския съвет и Върховния медицински
съвет, Министерството на финансите отпуска средства
и в гр. Лом започва строеж на една от първите модерни
държавни болници след Освобождението.
Построяването на болничното здание се извършва под ръководството на градския инженер Роубал по
Басанович, Йонас. Материали за санитарната етнография
на България. Ломският окръг (1880-1889). – В: СбНУНК. С., 1891,
кн. 5.
14
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Сградата на Ломската болница

предварително утвърдени планове. За две години от
1884 до 1886 г. сградата е изградена. Стойността на
строежа възлиза на 108 466 лева.
От 1 декември 1889 г. болницата се премества в
новата сграда, в която има разположени 70-80 легла.
Зданието е построено по т. нар. блок-система във вид на
буквата Е. Състои се от административна и домакинска
част и два флигела.15 Фасадата на сградата е обърната
на изток. Административната част в партера има четири стаи, в които се помещават болничната кантора,
архивът, амболаторията и аптеката, като горният етаж
е предназначен за жилище на доктора. С административната част се съединяват двата флигела, в които
15
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Флигел – странична пристройка към сграда.

има по 5 стаи за болни. Стаите са с големи прозорци с
размери 2 м височина и 1 м широчина. Нощно време
стаите се осветяват с големи газови висящи лампи.
Отоплението се извършва от големи железни регулаторни печки на каменни въглища, като температурата
в стаите през зимния период е около 15-17 градуса.
Стаите са с дюшемета. Има изградени тоалетни, както
и стаички с вани и умивалници.
Самата болница е снабдена с почти всичко, което
може да се изисква от една добре уредена болница: доста
голяма сбирка от инструменти и апарати, добре оборудвана аптека, болнична библиотека, железни легла,
достатъчен запас от долни и горни дрехи за болните.
През 1887 г. за 629 болни в Ломската болница са
изразходени 5457 лева и 55 ст., храната на 1 болен струва средно 8 лева и 38 ст., а стойността на лечебен ден е
47 ст.; през 1888 г. за продоволствието на 818 болни са
похарчени 8683 лева и 55 ст., храната на 1 болен струва
10 лева и 60 ст., а 1 лечебен ден е 53 ст.
По-голямата част от болните, като се изключат
войниците, опълченците, стражарите, арестантите, се
лекуват като бедни, безплатно, на основание свидетелствата, издадени от кметовете на населените места. От
5804 болни, лекувани в периода 1879–1889 г., 4906 са
лекувани безплатно и са направени 12 225 амбулаторни
прегледи.
Ломската болница започва да играе първостепенна роля за организиране и осигуряване здравната помощ на населението. Кадровото състояние на Ломски
окръг в санитарно отношение за 1892 г. е: 1 окръжен
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лекар, 1 околийски фелдшер и по двама болнични
фелдшери за двете околии. Само след три години, през
1895 г., броят на лекарите е 5, а на фелдшерите – 12.
Държавната окръжна болница в Лом е една от първите, снабдени през 1895 г. с дезинфекционна машина,
за която по-късно е построена отделна барака. Болничното бельо се дезинфекцира два пъти в седмицата. За
тази цел е назначен и механик.
Постепенно болницата се снабдява с необходимия
инвентар за една пълноценна работа в името на човешкото здраве.
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Александър Александров
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново

Театралната дейност в Лом
след Освобождението (1878–1918 г.)
„Ако ние, сенки леки,
сме дотегнали на всеки
помислете, че сте спали,
ний додето сме играли…“
Из „Сън в лятна нощ“,
Уилям Шекспир
Културната история на град Лом е дълбоко свързана с театралното дело в България. Няма и как да бъде
друго, защото именно Лом е родното място на българския възрожденски театър. По инициатива на даскал
Кръсто Пишурка през есента на 1856 г. в Лом е дадено
първото българско представление „Многострадална
Геновева“, а само няколко месеца по-късно и „Велизариева опера“. И макар ломчани да останали доволни от
Мелпомена1, то театрото не се понравило на ломските
чорбаджии и османската власт, които виждали в него
заплаха. И още преди да приключат страданията на
Геновева, започнали страданията на Пишурка. Той
бил арестуван и предупреден в никакъв случай да не
се занимава повече с обществени работи. Театралната
1

Муза на трагедията.
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искра в Лом била задушена за близо четвърт век, за да
се разпали отново с пълна сила непосредствено след
Освобождението.
Освобождението на българския народ заварило Лом
в неособено цветущо състояние. Тепърва трябвало да
се наредят общинските работи, а културното развитие
останало на по-заден план. Тук е редно да се отбележи, че старото читалище „Постоянство“ изживявало
продължителен период на летаргия. За щастие това
не продължило много дълго. Съвсем скоро Ломската
гимназия иззела тази дейност от читалището и още в
началото на 80-те години на XIX в. били дадени няколко театрални представления с благотворителна цел.
Съществено съвземане в театралното дело настъпило
след 1884 г., когато към новообразуваното читалище
„Напредък“, което трябвало да замени „заспалото“ читалище на Пишурка, е създадено младежко дружество
„Развитие“. Съставена е театрална комисия, чиято задача е да подготви пиеси. Изборът пада върху „Иванко“,
„Княз Потемкин“ и „Зла жена“. Но липсата на подходящо помещение принуждава актьорите да изнасят
постановките в една от класните стаи. Театралната
традиция е продължена и през следващата година с
трагедията „Стефан Караджа“, комедията на Войников – „Чорбаджия“, и др., като този път се включват и
ученици. Но всичко това е прекъснало след обявяването
на Сръбско-българската война.
За истински подем на театралното дело в града
можем да говорим едва след 1886-1887 г., когато е възстановен най-старият стожер на народопросветата в
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Северозападна България – читалище „Постоянство“.
По същото време е избрана нова театрална комисия в
състав: С. Русинов, Н. Ралчов, Г. Йончов, Г. Цигов и Д.
Коларов. Те били хората, които се грижели за избора на
пиеси, за разпределяне на ролите и за всички останали
задачи, които изниквали в процеса на работа. Именно
тогава се стигнало до заключението, че читалищният
салон е твърде неудобен за тази дейност и има спешна
нужда от преустройство, както и от изработване на
подходящи декори. Такива били направени, а новите,
по-добри условия създали предпоставка за по-усърдна
работа и по-голям зрителски интерес. През 1887 г. били
дадени няколко представления, сред тях са: „Килия“ от
Илия Христович, „Нова мода“ на Т. Х. Станчев, „Руска“
от Ив. Вазов. На следващата година е представена Войниковата „Велислава“ и още две пиеси, а до 1890 г. са
дадени още пет. Много е трудно да се изредят всички
онези артисти, които са взели участие в тези представления, защото не са запазени архивите на читалището. Но сред имената, които се помнят, са: М. Андреева,
Ел. Шишманова, Р. Христова – Петрова, Чехларова, С.
Петрова, Медарова, С. Табаков, Екатерина Табакова,
Ал. Младенова, Ан. Василиева, Ел. Чакърова – Иванова,
Д. Мишев, Р. Шишкова, Ел. Цанева – Алексиева, Д. Ралчев, Ф. Кирчева и др. Любопитно е да се спомене, че през
80-те години на XIX в. в ломските представления взема
участие и Стефан Пишурка – син на първия театрал
на възрожденска България. През 1888 г. е изработен и
уставът на читалище „Постоянство“. Театралните представления се разглеждат в глава XIV, където в 14 члена
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се разясняват задълженията на театралната комисия,
актьорите, лицата, които не са членове на читалището,
но участват в представленията, и др. Така например
е определена парична глоба за нередовно явяване на
репетиции и такава за отлагане на представлението по
вина на един от актьорите. Пак от устава научаваме,
че вече в постановките участват и ломчанки, на които
„се отстъпват столове безплатно от последния ред на
I място.“2 Интересен е и последният член 74., който
гласи, че билети могат да се дадат на вересия, но ако
не се платят, остават за сметка на продавача.
През периода 1890–1895 г. са дадени 12 различни
представления, които са повтаряни многократно, но
най-плодотворен за ломските театрали ще бъде сезона
1895-1896, като само тогава са дадени 21 постановки.
Сред тях са комедиите: „Комарджията“, „Ще се самоубия“, „Зестра“, „Криворазбраната цивилизация“ и др.
Трагедиите: „Емилия Галоти“, „Ромео и Жулиета“,
„Смъртта на княз Потемкин“, „Клавиго“, „Саул“ и
много други. Все по това време ломчани започват да
се появяват в „Театралните хроники“ из периодичния
печат. Така излизащият в Лом в-к „Демократ“ дава за
представянето на „Хъшове“ през 1895 г. много положителни отзиви, както и градивни критики към актьорите. Няма да е излишно да се прочетат и част от
спомените на един от актьорите по това време – Йордан
Кирчев. Той споделя: „Бележките при репетиция се
Устав на Ломското гражданско читалище „Постоянство“
– 1888г. – В: 100 години културен живот в гр. Лом. София, 1967,
с.311-312
2
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възприемаха със сърдечно желание за изправление. При
нареждане и набавяне на декори, ние сами се служехме
и си ги правехме. При набавяне на костюми – също
така в по-голямата им част пак ние сами си ги набавяхме. При продаването на билетите сме разчитали
най-много пак на нашия личен труд, като сме ходили от дюкян на дюкян да ги продаваме. Най-голяма
трудност срещахме за намиране на женски роли…
Най-важното беше това, че давахме услугите си не
за слава, а от истинско съзнание за дълга. При тия
толкова много неприятности и пречки, не помня да
се е отлагало представление, а напротив, десетки са
случаите, когато публиката още в салона иска повторение на пиесата. Работили сме и не сме скърбели, а
напротив сме се въодушевлявали от идеята, че трудът
ни ще се увенчае с успех, в което не сме се излъгали“.3 От
този дълъг цитат се вижда с каква любов и чувство за
дълг са работили ломските театрали през тези години.
А за голямото желание, което са изпитвали за развитие
на театралното дело в града, говори фактът, че на 1
юли 1896 г. е изпратено заявление до председателя на
читалището от името на 12 ломски артисти, които искат да обособят самостоятелна театрална трупа. До нас
не е достигнал отговорът на председателя, но липсата
на трупа дава основание да сметнем, че идеята не е
имала успех. Умишлено в спомените на Й. Кирчев бяха
пропуснати някои пасажи. Наред с удоволствието от
работата, той споделя и за условията, в които работят
Минков, Цв. Ломското читалище след Освобождението – В:
Юбилеен сборник 1856-1926. Лом, 1927, с.52-53
3
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актьорите, а те са повече от неподходящи. „При идването ми в Лом, в града имаше едно старо здание, което
служеше за театър. Неудобствата бяха извънредно големи… А най-голяма неприятност беше лошото време,
защото вън преставаше да вали, а вътре продължаваше
да капе.4 Вижда се при какви мъчни условия е трябвало
да създават изкуство ломските ентусиасти. И наистина,
читалището се помещавало във вехтата сграда на старото турско руждие. Въобще зданието е описано, „като
стара постройка, едва не паднала, тя трябвало често
да се поправя, заплашвайки всякога да се разруши.“5
Това, разбира се, се забелязвало от всички. Трябва да
се отбележи, че по това време Лом изживявал своя бурен икономически подем и все повече се превръщал в
един красив европейски град, на когото не подхождало
такъв салон. Затова в края на 90-те години на XIX в.
се взело решение за построяване на сграда, специално
предназначена за читалище, с удобен театрален салон,
сцена, библиотека и т.н. И въобще цялата дейност на читалищното настоятелство до 1909 г. била насочена към
реализиране на тази идея. През това време театралната
дейност продължавала с пълна сила. Все по същото
време започват да се включват и много нови, млади
актьори, като някои от тях са: М. Бечев, Анг. Цанкова,
Драганова, Ас. Илиев, Н. Попов, Обретин Манчев, А
Попов, Кр. Партениев и др. Така до началото на новия
4
Минков, Цв. Ломското читалище след Освобождението – В:
Юбилеен сборник 1856-1926. Лом, 1927, с.52-53
5
Минков, Цв. Ломското читалище след Освобождението – В:
Юбилеен сборник 1856-1926. Лом, 1927, с.56-57
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век били представени девет постановки, а до 1904 г.
цели 17 представления. Нуждата от нова читалищна
сграда зреела все повече и повече и станала основна
тема на разговор из ломското общество. Цялата енергия
на читалищното настоятелство се концентрирала в тази
посока. Затова след 1904 г. започва период на по-слаба
театрална дейност, дори изключително слаба, защото
през 1905 г. не е дадено нито едно представление, а за
периода 1906–1908 г. са играни само три. Разбира се,
че наред с новата читалищна сграда, настоятелството
не забравило, че има нужда от нова, модерна сцена,
нови декори и прочее. Не били жалени средства за
удобството на ломските актьори и публика. За читалищната сцена било поръчано от чужбина специално газово
осветление. Назначен е и осветител, който да отговаря
за него. Изключителен шедьовър на театралното изкуство в Лом и България са били декорите и театралната
завеса, изрисувани от чеха Адолф Квап. Важно е да се
каже за последния, че един от най-добрите сценографи
по това време в цяла Европа. Преди да дойде в България
е работил в Петербург. Същият е рисувал и за Народния
театър в София, Кюстендил и Свищов. Няма съмнение,
че читалищните настоятели не се поколебали в избора
му, макар и цената, която трябва да му заплатят, да е
повече от 8% от разходите, които са похарчени за строителството на новата сграда. Така Адолф Квап бил нает
срещу 8000 лева за изработка на завеса, декори, както
и различни уреди, които да създават разнообразни природни шумове – гръмотевици, вятър, дъжд и т.н. В договорката между Квап и настоятелството има интересен
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Театралната завеса, изрисувана от Адолф Квап.
(Снимката е от фейсбук страницата на
НЧ „Постоянство 1856“)

момент, който е любопитно да се знае. Художникът не се
наемал да прави нищо, ако всеки ден не му било носено
известно количество бира от местната пивоварна фабрика в града. Разбира се, че настоятелството се съгласило
с нуждата на твореца. Високата цена си заслужавала!
Под четката на Адолф Квап излезли прекрасни декори, под формата на различни архитектурни елементи,
природни и градски пейзажи. Несъмнено най-красива
била театралната завеса, която и днес може да се види
в Исторически музей – Лом.
Наред с трескавата строителна дейност, ломските
актьори се заели и с подготовка на пиесата „Иванко“
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на Васил Друмев. Всичко трябвало да бъде на нивото,
на което е новата читалищна сграда, а публиката не
бивало да е ни най-малко разочарована. Приготовлението за пиесата също отнело много време. Били
подготвени специални костюми и перуки, изработени
в София, монтирали се цветни стъкла, които да придават необходимото настроение на сцената, въобще не
били пестени средства. Целият този над десетилетен
труд си заслужавал, защото на 22 ноември 1909 г. по
най-тържествен начин била открита новата читалищна
сграда. Това било едно от най-големите събития в Лом.
Именно тогава за първи път се показали прекрасните
декори, изработени Адолф Квап.6 За успеха на ломските любители е показателен фактът, че до този момент
най-доброто им представление е донесло приход под
350 лв., а след „Иванко“ в касата на читалището постъпили над 940 лв. Не бива да се подминава и фактът,
че голяма част от средствата, употребени за строежа
на читалищната сграда, са събрани чрез дарение от
ломското общество.
През 1909 г. на новата ломска сцена са представени
5 постановки. Тук е нужно да се подчертае, че повечето
от тези постановки от Освобождението до края на разглеждания период са давани по няколко пъти. Въобще
в Лом кипяла изключителна театрална дейност, но не
само това. Непосредствено след 1878 г. първата българска сцена в Лом била място, на което пристъпвали с
почит множество пътуващи театрални трупи. Но след
1909 г. новата читалищна сграда станала притегателно
6

Театралната завеса била готова на 5 февруари 1910 г.
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Новата сграда на читалище „Постоянство“ – Лом,
около 1918 г. (личен архив)

място не само за любители, но и за професионални актьори. Всичко това няма как да не е радвало ломчани
и читалищни настоятели. Споменатите успехи довели
до създаването на една театрална дружба през 1910 г.,
която да служи доброволно на театралното дело. На 20
януари 1910 г. е приет и проектоуставът, който претърпява минимални изменения. Целта на дружеството е
ясно определена – да изнася не само пиеси и концерти,
но и да работи за квалифицирането на членовете си.
Всичко това дава своите плодове. През 1910–1911 г. са
дадени цели 18 представления. Изключителен успех за
ломските актьори! Това наложило да се мисли за специалист-режисьор. Много скоро за такъв бил привлечен
Т. Димитриев от Народния театър. Не само това, но
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последният се опитал отново да създаде професионален
театър в Лом. По всичко личи, че искрицата, драсната
от даскал Пишурка, много скоро ще избухне в истински
театрален пламък, който ще бъде изместен единствено
от пожара на наближаващите войни.
Началото на 1912 г. започнало с 4 представления
на ломската сцена, а краят на годината – с обявяването на Балканската война. Всички сили на българския
народ били вложени за освобождението на поробените
братя от Македония и Беломорска Тракия. Българският войник показал чудеса от героизъм, но с настъпването на 1913 г. ломчани имали сили и енергия само за
едно представление – „Отвъд“ от Антон Страшимиров,
представено от учениците в педагогическото училище. Краят на Междусъюзническата война е печален
за България. С него българите изживяват първата си
национална катастрофа. Театралното дело в Лом е
разстроено за дълго. Двете мирни години позволяват
само едно представление през 1914 г. Началото на
Първата световна война въвлича България в поредния
военен конфликт в рамките на три години. Така през
1915 г. театърът изпада в летаргия, като през 1916 г.
са дадени само две постановки. Следващата 1917 г.
отново минава под знака на военни действия, множество жертви и лишения. За театър никой не мисли.
В началото на 1918 г. са представени нови три пиеси
и с това се слага краят на театралната дейност през
годината.
Периодът между 1878-1918 г. е изключително динамичен за историята на театъра в Лом. Така в рамките
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на 40 години ломските театрали, започнали да творят
в примитивна обстановка с редица лишения, успели да
създадат един от най-модерните читалищни салони с
прекрасни декори, завеса, костюми и прочее. Въобще
големи били постиженията на ломчани. През разглеждания период били дадени над 111 постановки, като
някои от тях били представяни многократно.7 Но всичко
това било спряно от трите последователни войни, които
задълго разстроили икономиката и културната дейност
в България.

Източници:
Апостолов, П. Театралното дело в Лом. – В: 100 години
културен живот в гр. Лом. София, 1967
Божинов, В. 150 години Ломски драматичен театър.
Лом, 2009
Гаврилов, П. Декоративно оформление на спектаклите. – В: 100 години културен живот в гр. Лом. София, 1967
Минков, Цв. Ломското читалище след освобождението.
– В: Юбилеен сборник 1856-1826. Лом, 1927
ДА- Монтана, фонд № 427К, оп. 1
Личен архив

Пълен списък на представленията, за които се знае, че са
представени в периода, може да се намери в юбилейния сборник
– 100 години културен живот в гр. Лом, София, 1967, с.317-321
7
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Нели Кузманова, Боряна Маринова
Народно читалище „Надежда 1871“ – Оряхово

Следосвобожденско Оряхово
Оряхово е един от старите крайдунавски градове,
възникнали през IX век. Град с богато историческо
минало, разположен в живописна хълмиста местност
на десния бряг на река Дунав. Познат е под различни
имена – Върхов, Орезов, Ореов, Рахово и Оряхово.
През Възраждането градът се утвърждава като административен и икономически център на каàза (околия). Той е основен пункт за снабдяване на империята
със стоки. Фунционира пристанище, на което спират
австрийски, френски, руски и английски кораби. В книга
от 1726 г., отпечатана в Брюксел, Оряхово е отбелязан
като един от важните крайдунавски градове. Борбите
за народна просвета на местното родолюбиво население
намират израз в създаването на светско училище (1857 г.)
и читалище (1871 г.). През 1837 г. е осветена църквата
„Св. Георги“, която днес е паметник на културата от
национално значение. Градът е освободен от турско
робство на 21 ноември 1877 г. след тридневни боеве на
румънски войски с османските части. В памет на загиналите румънски воини е изграден паметник, чиято
статуя е дело на италианския скулптор Арналдо Дзоки.
След Освобождението Оряхово има свой специфичен колорит – оживена търговия по Дунава, богат културно-просветен живот и първи постижения в областта
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на промишлеността. Градът е губернски център за три
месеца. След това в продължение на десет години, през
периодите 1878–1882 г. и 1884–1889 г., Оряхово е окръжен център. Оряховският окръг включва две околии
– Оряховска и Белослатинска с общо 74 000 жители. В
началото на ХХ век част от облика на града представлява комплекс от сгради, в чийто архитектурен стил
присъства западно влияние. Много от тях са запазени
и до днес.
Бързото стопанско развитие в голяма степан се
дължи на последователната политика, която провежда общината за насърчаване на местното търговскоиндустриално съсловие. Създават се просветителни
и образователни институции – училища, читалище,
параходни, търговски дружества, църкви и др. По-важни събития от този период са откриването на новата
църква „Успение Богородично“ (1911 г.), строителството
на жп линия Червен бряг – Оряхово (1926 г.) и завършването на сградата на читалището по проект на видните
архитекти Иван Васильов и Димитър Цолов (1936 г.).
Първата християнска църква в Оряхово е действаща
още от 1836 г. След Освобождението, с развитието на
града и увеличаването броя на християнските жители,
се чувства необходимост от втора църква. Окончателно
решение се взима през 1902 г. по време на гостуването
на Негово Високо Преосвещенство митрополит Константин по повод тържественото отбелязване на празника
на светите равноапостоли Кирил и Методий, оповестява
вестник „Оряховски глас“. Първата копка се прави през
1906 г. Строежът продължава до 1911 г. Прието е храмът
162

Центърът на Оряхово през 30-те години на ХХ век

да носи името „Успение Пресвета Богородица“. През
същата година от общинския бюджет са отпуснати 3000
лв. помощ. През месец юли в същата година църквата
е изографисана от художници под ръководството на
Апостол Христов. Отворил врати, новият храм следва
хода на времето и заедно с първата българска църква
в града „Свети Великомъченик Георги“, преодоляват
трудностите за издръжка и богослужение, благодарение
на добродетелта и щедростта на своите енориарши.
Със „Закона за разширение на мрежата на Българските държавни железници“ от 26 февруари 1887 г.
правителството е натоварено да извърши проучване
на железопътен клон, който да свързва Оряхово с найблизката точка на централната железопътна линия.
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През 1912–13 г. се извършват проучвания за нормална
железопътна линия. През 1917 г. Щабът на действащата
армия нарежда на военното управление за железопътни
съобщения (УЖПС) да проучи и построи в кратък срок
една теснопътна (600 кm) железопътна линия. Проучванията се извършват от Дирекцията за постройка на
железопътни линии от 1 април до 3 август 1917 г., а
построяването º започва още на 2 май с. г. Железопътната линия Червен бряг – Оряхово е пусната в
експлоатация на 15 юли 1930 г.
Музейната дейност в Оряхово датира от края на 1928
г., когато при читалище „Надежда“ се открива музейна
сбирка с материали от миналото. Основава се Оряховско
околийско архитектурно дружество, което поема съществуващата музейна сбирка. Дружеството се преобразува
в Околийски археологически музей със свой устав
и се утвърждава от Министерството на Народното просвещение като Исторически музей в Оряхово с уредник
Никола Коцев – учител и активен читалищен деец. Там
се събират произведения на изкуството, артефакти от
всекидневния и празничен живот на гражданите, документи, статуи, каменни надписи, старинни монети,
керамични съдове, накити, произведения на домашните
занаяти, оръдия на труда, костюми и много други. Благодарение на обществената подкрепа, фондът постепенно
се допълва с културни ценности от всички епохи.
През 1870 г. по инициатива на протосингел Алипий Стефанов и учителя Тома Младенов в Оряхово се
основава читалище – средище на духовност, култура и
просвета. През годините променя първоначалното си
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име „Заря“, „Просвета“, „Братска любов“, „Бъдещност“,
„Надежда“, което остава и до днес. След Освобождението читалището преживява период на спиране
и възобновяване на дейността си. Морална и материална подкрепа оказват десетки хора от почитани
оряховски фамилии. Щедрите дарители предоставят
парични помощи, своите имоти и доброволчески труд.
От по значимите дарения, спомогнали за развитието
на читалището, могат да се посочат осигуряването на
електрическа инсталация от фирмата „Сименс Шукер“,
доставяне на киноапарат, обогатяване на читалищната
библиотека с дарения от книги, дарение на земеделска
земя и частни имоти.
През 1919 г. уникалният „Паметникь – читалище“ увековечава паметта на дарителите и загиналите
във войната. Временни ремонти и преобразувания я
отдалечават от първоначалния й вид, но е една от найдостолепните сгради в града. И до днес се запазва, като
Паметник на културата.
В летописната книга на читалището се отбелязва културната дейност на оряховчани. Създават се
любителска театрална група, хорове, струнен и духов
оркестър, танцови състави за народни хора и танци.
Първата българска танцова трупа започва именно от
нашия край през 1924 г., с художествен ръководител
Борис Цонев, учител по гимнастика в оряховската
гимназия. Дейността на читалището е изцяло с благородната мисия на читалищните дейци и самодейци от
всички съсловия, подкрепящи и обичащи българската
духовност и култура.
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Читалището в Оряхово има свой орган – вестник
„Дунавска трибуна“, който се издава от печатницата
на Никола Йоцев.
Издават се вестниците „Сговор“ и „Оряховски глас“,
отразяващи събитията в града и околията. След Освобождението, в резултат на бързото развитие на икономиката, в Оряхово трескаво навлиза стоковата, а след
това и културната реклама. Развиват се занаятите, които превръщат града в занаятчийски и оживен търговски
център – златарството, дърводелството, шивачеството
и други. Един от най-редовните рекламодатели в изданието е писателят Филип Симидов. По това време той
основава в Оряхово фабрика за мастило и червен восък.
Особена грижа на местната власт в Оряхово е образованието на младото поколение. В началото на века
се създават мъжка и девическа гимназия. Впоследствие се обособяват три първоначални училища: „Св. св
Кирил и Методий“, „Отец Паисий“, Оряховска смесена
прогимназия „Княз Симеон Търновски“.
Строителството и поддръжката на училищните
сгради се поема от общинското управление, но се
разчита и на обществена помощ. Учредяват се частни
дарителски фондове. Градската интелигенция създава
дружество „Селска просвета“, чиято цел е да разпространява грамотност и знания. Спортната култура също
има своите постижения в лицето на спортните сдружения, носещи имената: „Клуб Орел 19“, „Надежда“,
„Дунав“ и „Локомотив“.
В град Оряхово са родени, учили и живели професори, писатели, архитекти, художници, музиканти,
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 ртисти, научни работници. Имената на видните твора
чески личности са: архитектите Наум Торбов, Иван
Васильов и Димитър Цолов; професорите Цеко Торбов, Любен Диков и Борис Спасов; писателите Филип
Симидов и Михаил Кремен; оперните солистки Дочка
Гаманова и Мария Бохачек; драматичният артист Андрей Чапразов, получил начален заряд на сцената на
читалище „Надежда“; световноизвестният художник
проф. Марин Върбанов; големият музикант, диригент
и композитор, създал неповторимото „Дунавско хоро“
Дико Илиев, живял и творил дълги години в крайдунавския град.
В по-новото време оряховското население се гордее
със своето наследство – културните постижения в областта на архитектурата, читалищното, библиотечното
и музейно дело, театралното и изобразително изкуство,
музиката и литературата. Видно доказателство е богатият културен календар, който включва десетки международни и национални фестивали, събори, обществени
изяви, изложения и др., част от културния живот на
град Оряхово през този период.
Източници:
Ничев, Петър. Летописна книга на Оряховското читалище до 4.Х. 1944 г.
Найденова, Евгения. Прозорец към доброто: Дарителството в Оряхово от Освобождението до средата на 40
години на ХХ век, 2018.
Оряхово – Читалище „Надежда 1871“, дипляна
Архивни снимки – Исторически музей – Оряхово
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Евгения Найденова
Исторически музей – Оряхово

Дарителството в Оряхово
Даренията за училищата, читалището и църквите
през първите три десетилетия на ХХ век
Дарителството в град Оряхово има своите дълбоки
възрожденски корени. След Освобождението традициите
в даряването на имоти и пари за училището, читалището
и църквата са продължени от достойни представители
на обществото. Благотворителността следва същите
насоки, но достига други измерения в съответствие на
предизвикателствата на времето. Свързва се с нови значими каузи и обхваща все повече хора.
Историята на оряховските училища представя многобройни факти за щедри дарителски актове за развитие на образованието и в подкрепа на бедните деца. От
тях особено вълнение сред оряховската общественост
предизвиква жеста на заможния гражданин Васил Георгиев. През 1929 г. той подарява собствено място срещу
църквата „Успение Пресвета Богородица“, върху което
да бъде построена сграда за гимназия и прогимназия.
Градският кмет, училищното настоятелство, директорите на гимназията и прогимназията, главните учители
на основните училища и гимназиалната ученическа
музика посещават дарителя по повод именния му ден
и му предават благодарствено писмо. Училищното
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Благодарност към дарителя Васил Георгиев,
в-к „Сговор“, 1929 г.

 астоятелство отправя публична благодарност към
н
Васил Георгиев и в местния вестник „Сговор“1. Строежът на училището започва същата година с държавни
средства. Завършен е през 1931 г.
Будят възхищение и дарените големи суми за основаването на частни фондове, от които се дават ученически премии. В документите на градската смесена
прогимназия „Христо Ботев“ от 20-те и 30-те години
на ХХ в. са регистрирани три дарителски фонда. Най-
О.ф. ИМ гр.Оряхово, инв. № 1732, в-к „Сговор“, бр. 316, 24
февруари 1929, с. 3-4
1
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Хаджи Невена и хаджи Иван К. Томови

рано през учебната 1923/1924 година е създаден фондът
„Петко Цветков“. Внесени са 10 000 лв., чиято ежегодна
лихва да се дава на беден ученик или ученичка, родом
от Оряхово, завършили III прогимназиален клас с найдобър успех. Учителският съвет решава да впише името
на дарителя в летописната книга, а портретът му да се
постави на видно място в училището2. През следващата
учебна година 1926/1927 хаджи Невена и хаджи Иван К.
Томови завещават 5000 лв. Тяхната воля е всяка година
фондът да осигурява две награди на ученик и ученичка,
завършили с успех3. Година по-късно вече има и трети
дарителски фонд с наименованието „Мария и Иван
Нинови“. Лихвите върху дарените средства са предназ2
3
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Пак там, инв. № 1143, Годишен рапорт за учебната 1923/1924
Пак там, инв. № 1143, Годишен рапорт за учебната 1926/1927

начени за бедни ученици, постигнали най-добър успех.
Стимулирането на добрите ученици с парични награди,
благодарение на дарителите, продължава ежегодно и
през следващите десетилетия. През същия период Оряховската смесена гимназия „Княз Симеон Търновски“
разполага с приходите от четири дарителски фонда – на
„Мария и Тодор Алексиеви“ (среща се и като „Мария
и Алекси Тодорови“) с капитал 30 000 лв., на „хаджи
Невена и хаджи Иван Томови“ с капитал 10 000 лв.,
на „Лалка Тодорова“ с капитал 3500 лв. и на „Марин
Калинов“ с капитал 5000 лв.4 Наличие на частни фондове се потвърждава и в две от трите първоначални
училища в Оряхово. Благодарствена публикация във
вестник „Сговор“ от 1923 г., посветена на починалата
38-годишна благодетелка Мара Николова, членка на
женското дружество „Зора“, съобщава за нейно дарение
към Народно училище „Отец Паисий“. Тя завещава
5000 лв. за фонд на нейно име, от дохода на който да се
издържа ежегодно едно примерно и с добър успех дете
към същото училище5. Фондовете, създадени в полза
на Народно училище „Св. св. Кирил и Методий“, носят
имената на Тодор Атанасов, Мария и Иван Нинови и
на х. Невена и х. Иван Томови.
Силна местна подкрепа получават и други явления
на епохата, като възникването на фондове със смесени
капитали за подпомагането на бедни ученици, организирането на летни колонии и създаването на безплатна
E. Найденова, Прозорец към доброто, 2017, с.40
О.ф. ИМ гр.Оряхово, инв.№787, в -к „Сговор”, бр. 173, 11
ноември 1923 г.
4
5
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ученическа трапезария. В Оряхово за първи път безплатна ученическа трапезария се създава през 1909 г., но след
известно време прекъсва. Тя е възобновена отново през
1929 г. по инициатива на родителско-учителски комитет при смесената гимназия „Княз Симеон Търновски“.
Открита е на Никулден, на 19-ти декември 1930 г., в
сутерена на новопостроената гимназиална сграда. В нея
получават за първи път топла храна за обяд 42 ученици
сираци6. През декември 1931 г. броят на децата, които
я посещават, нараства на 85. Трапезарията се запазва
през годините, благодарение на постоянните дарения
от много граждани. Нейният управителен съвет периодично отправя благодарност към тях в местния печат и
същевременно се обръща към читателите да не забравят
своя дълг на човечност и хуманност. Даренията са под
различни форми: в пари, продукти, посуда, уреждане
помени за починали и др.
Сред забележителните примери на дарителство,
което обединява усилията на изключително много хора
и за дълъг период от време е изграждането на читалищната сграда в града. За реализирането на идеята
се разчита единствено на „пожертвувателността” на
гражданите. Сред първите дарения през първото десетилетие на ХХ век са тези по 500 лева на Лало и Мария
Райкови, на Петър Дилов, Марин Тихолов, Йордан Йонов, Марио Ничев7. На проведеното годишно събрание
през 1909 г. се отчита наличен капитал 20 000 лв. и се
решава строителството да започне. Въпреки тежките
Пак там, инв.№1732, в-к „Сговор“, бр.377, 1 януари 1931 г.
О.ф. ИМ гр. Оряхово, инв. № 1089-1, Летописна книга на
Оряховското читалище.
6
5
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икономически условия, породени от войните, в летописната
книга на читалището продължават да се вписват имената на
щедри дарители и съответните
дарени суми от 1000 до 5000 лв.
През 1919 г. настоятелството
приема бъдещата сграда на
читалището да бъде паметник
за увековечаване паметта на
загиналите във войните и фондът се преименува в „Памет- Атанас Панталеев
ник – читалище“. Даренията
в памет на починали близки стават практика. През
1926 г. видните архитекти Иван Васильов и Димитър
Цолов, родом от Оряхово, изработват като дарение за
града проекта за читалищната сграда. Строежът започва през 1930 г. Той води до цялостна мобилизация
на населението. Помагат жители от цялата околия.
Включват се дружества и военни. Дълъг е списъкът с
имената на хората, дарили пари или в натура. Много
от тях даряват многократно. Сред големите дарители е
Атанас Панталеев, осигурил основния дървен материал
на стойност над 30 000 лв., опростил заем за 27 900 лв.
и дал допълнително сумата 100 000 лв.8 Благотворителността преминава познатите граници и достига своя
най-висок връх при завършването на строителството
през 1936 г. Читалищната сграда с право може да бъде
определена за символ на дарителството в Оряхово.
8

E. Найденова, Прозорец към доброто, 2017, с.19
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Двете градски църкви „Свети Георги“ и „Успение
на Пресвета Богородица“ като крепители на вярата намират опора в лицето на много добродетелни миряни.
За открития през 1911 г. нов храм „Успение на Пресвета Богородица“ оряховчани даряват всички икони и
цялата необходима утвар. Новината е отразена в брой
67 на вестник „Козлодуйски бряг“9, който помества и
„задушевната благодарност“
на строителната комисия към
гражданите, допринесли за
скорошното привършване на
храма. Изредени са поименно
всички 63-ма дарители.
Църковните бюджети се
подпомагат от помощите, съ
бирани чрез дискосите, от лич
ните дарения и от завещани
ята на гражданите в имоти и
пари за дарителски фондове.
Недостигът на средства за
решаването на възникнали
проблеми налага организирането на отделни дарителски
подписки – практика, която
дава своите положителни реДарителска подписка зултати. Гражданите откликв помощ за закупуване ват на апелите на църковните
на камбани за църква- настоятелства, давайки от се
бе си според възможностите.
та „Св. Георги“
О.ф. ИМ гр.Оряхово, инв.№783, в -к „Козлодуйски бряг”, бр.
67, 1911 г.
9
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Пример за това е събирането на средства за подмяна
на камбана на църквата „Св. Георги“ през 1935 г.
Интересен факт е, че и двете оряховски църкви
получават значими дарения през второто десетилетие
на ХХ век. Широк отглас сред населението имат благородните действия на Иван и Невена Томови (обр.2). Още
от 1906 г. Иван Томов участва в църковните дела. Той
е избиран в продължение на 20 години за църковен настоятел и касиер и при двата храма. Неговата спътница
в живота Невена Томова е винаги до него и го подкрепя
в начинанията. С вяра и добронамереност семейството
подпомага постоянно църквите със закупуване на свещенически одежди, книги, кандила, икони, чиято стойност
според тогавашния печат възлиза на над 30 000 лв. След
връщането си от поклонение в Йерусалим през 1926 г.
правят дарения на всички училища, на читалището и на
двете църковни настоятелства. Те заслужено са вписани
като ктитори в църковните кондики. Като големи дарители на града, портретите им са поставени в притвора
на „Успение на Пресвета Богородица“.
От архива на църквата „Св. Георги“ узнаваме, че тя
ползва наема на дюкян, който е дарен от Стоян Ангелов
Берберина преди 1924 г.10 През 1933 г. влиза в сила завещание на Стефани Симидова от 1929 г. в полза и на
двата храма. Църквата „Успение Богородично“ получава
половин дюкян, а църквата „Св. Георги“ – 10 000 лв.
Сред засвидетелстваните църковни дарения трогва
и това на Атанас Панталеев, който на 17 ноември 1938 г.
изпраща писмо до настоятелите на „Св. Георги“ за неговото намерение да подари салкъмова гора. Дарението се
10

ДА Враца, ф. 415К, оп. 1, а.е. 1, л. 4
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приема с радост и благословия
за „здраве, сили и бодрост“ на
дарителя и неговата съпруга.
Изпратената писмена благо
дарност завършва с пожеланието те да доживеят „благословени
от Бога старини“ и да служат
като „жив пример за родолюбие
и християнска добродетелност
на подрастващите поколения“11.
Стоян Ангелов
Представените сведения
за дарителството в Оряхово за църквите, училищата
и читалището през първите три десетилетия на ХХ
век показват наличието на силни морални ценности
и добротворство в живота на хората през този период.
Впечатляващите благородни дела разкриват будния дух
на тогавашното общество, чувствително към съществуващите проблеми и трудности в развитието на тези
важни стожери на вярата, образованието и културата.
Източници:
Е. Найденова, 2018. Евгения Найденова. Прозорец
към доброто. Дарителството в Оряхово от Освобождението
до средата на 40-те години на ХХ в.
Държавен архив Враца, ф.415К, оп. 1, а.е. 1, л. 4; а.е.
6, л. 105.
Исторически музей гр. Оряхово, о.ф., инв. № 783,
787, 1089-1, 1143, 1732.
11
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Пак там, а.е. 6, л. 105

Румяна Нейкова
Народно читалище „Христо Ботев 1879“ – Козлодуй

Към историята на първите паметни
знаци и първите чествания, посветени
на подвига на Христо Ботев и неговата
чета в село Козлодуй
Село Козлодуй заема достойно място в новата ни
история, поради обстоятелството, че именно тук, на
Козлодуйски бряг юнашката чета на войводата Христо
Ботев стъпва на свещената българска земя през съдбовната 1876 г. Пътят на четата от Козлодуйски бряг до
Врачанския балкан се превръща след Освобождението
в символ на себеотдаденост и саможертва в името на
отечеството. Белязан е от признателните поколения с
паметни знаци.
Първият паметен знак в чест на Ботевия подвиг е
издигнат от населението на Козлодуй. Той представлява
опълченски кръст – изработен от акациево дърво с височина около 3.5-4 метра. Архивна фотография от май
1878 г., когато кмет на Козлодуй е бил Младен Павлов
– Козлодуйското даскалче, свидетелства за това. Свещениците отец Никола Николов и отец Антоний извършват
панахида за загиналите за свободна България. Това
поставя началото на традицията на Ботевите чествания
през месец май. През 1882 г. местните жители поставят
на мястото оброчен каменен кръст – наричат го „оброка“
и на него всяка година се прави помен за героите.
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През 1884 г. за пръв път подвигът на Ботев се отбелязва във Враца и Пловдив. През 1988 г. първите българи, изминали пътя на Ботевата чета от Козлодуйския
бряг до Околчица, са революционните дейци Захари Стоянов и Панайот Хитов. С цел изграждането на достоен
паметник и събирането на средства за него се основава
дружество „ Хр. Ботев – Козлодуйски бряг“. Дружеството
организира шумна кампания през 1906 год. и полага
основния камък за изработка на паметник – целта е да
бъдат увлечени в делото и държавните органи. Неизвестни до сега документи показват тази шумна кампания:
на архивна фотография като един от присъстващите на
тържеството, проведено през юбилейната 1906 г. в чест
на 30 г. от преминаването на Ботевата чета на българска
земя, е разпознат Йон Георге Абаров – в дясната страна
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в групата официални лица. В „Български алманах“ от
1893 г. може да се намери информация за него като
главен учител в Козлодуй. Параходът, който изпълнява
„ролята“ на „Радецки“, е с име „Симеон Велики“. Оригинална е честитката от 1904 г., която е израз на голямата
почит към Ботев и Козлодуйския бряг, по-скоро призив
и повик към всеки българин за незабрава и национална
гордост.
Държавата не отпуска пари. Разочаровани и огорчени от нехайството на правителството към подвига на
Ботев и неговата чета, на 25 декември 1903 г. (по стар
стил) във връзка с рождението на Ботев, дружеството
„Христо Ботев – Козлодуйски бряг“ избира свое настоятелство и гласува свой устав, в който се посочват три
основни цели:
1. Въздигане паметник на Христо Ботев на Козлодуйския бряг.
2. Умствено и морално повдигане на обществото.
3. Устройване и ръководене празненства на 17 май
всяка година.
Сред учредителите на комитета и настоятелството
ясно се разпознава в средата с бастуна главният учител
Йон Г. Абаров, който фигурира в снимката от 1906 г.
при „възстановяването“ на пристана на „Радецки“ на
българския бряг.
Продължителна била борбата на местните хора за
построяване на паметник, увековечаващ Ботевия подвиг.
Започнало изграждането на читалището, за което имало указ от Александър Батенберг. Войните от началото
на века осуетили работата по строителството, липсват
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с редства. Тогава селските първенци се посъветвали с врачанския владика Паисий как да постъпят: не е ли по-важно
първо паметник да направят? Съветът му бил: „Вместо да
строите паметник насред полето, чобаните да си трият
калта от цървулите у него, по-разумно е да направите
един просветен читалищен дом в центъра на селото, който
да бъде „Храм-паметник Христо Ботев“ – на ползу роду!“
Козлодуйци, с дарения на пари, строителни материали
и собствен труд, издигат до 1934 г. читалищния дом, но
мечтата за построяване на паметника не ги напуска.
През 1932 г. на Крушов баир (местност, намираща се
в близост до строящото се ново пристанище) бива създаден жив паметник – дело на учащата се младеж от Козлодуй. Насадили акациеви дръвчета, с които очертали
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Бетоновият кръст на Козлодуйския бряг – 1938 г.

инициалите на Христо Ботев. По-късно акацията била
заменена със зелени борове – надпис, който впечатлява
посетителите и днес.
Бетонов кръст бил поставен от козлодуйското на
селение през 1936 г. Юнкерите от царското военно
училище, които редовно присъствали на тържествата,
посветени на безсмъртния Ботев, подаряват негов бюстпаметник.
Населението на селото, под дейното ръководство на
кмета Стан Ангелов, изградило наистина хубава ограда
около първоначалните паметни знаци, за да се пазят
чисти! През този период, особено около паметниците
на освободителите, задължително се правели предпазни
огради.
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През 1947 г. бюст-паметникът бива преместен в
центъра на селото, където е
и днес.
Всички чествания и
празненства до 1934 г, до
завършване на изграждането на читалищната сграда,
били на легендарния бряг.
През 30-те години, особено голяма величественост
придава участието на Оряховският пехотен полк, с устройваните от него паради
Бюст-паметникът на под командването на майор
Христо Ботев на
Дипчев – синът на Райна
Козлодуйски бряг
Княгиня. Те са отразени в
оряховския периодичен печат. През април 1937 г. комитетът, ръководещ дружество „Хр. Ботев – Козлодуйски
бряг“ се свързва с Дирекция на водните съобщения Русе,
осигурява се надеждно и бързо проектиране на конкурсни начала и квалифицирано инженерство – отпусната е
сумата 600 000 лв. Козлодуйци дали по 10 дена доброволен труд, а с добитъка си извозвали безплатно баластрата
за бетоновата колона от дунавското корито. Създател
на паметника е Стефан Пейчев – родом от Сливен, а
каменната облицовка е дело на местния жител Асен
Илиев. Монументът е издигнат през 1939 г.
Видно е, че всеотдайна и продължителна е била
битката на населението от Козлодуй за поставяне на
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Козлодуй, 1936 г. – Марин Томов, файтонджия и
дългогодишният кмет, столетникът Стан
Ангелов (1876–1979 г.), след поставянето на бюст-
паметника на Христо Ботев, подарен от юнкерите

паметни знаци на Ботевата слава, които да се виждат отдалече, особено за плаващите съдове по водния булевард
на Европа – река Дунав. Държавната власт признава
официално честването на подвига на Ботев и неговата
чета едва през 1944 г., но той още в първите години
след Освобождението заема своето място в народната
памет. Така е и до днес, защото „при Козлодуй земята
ни трепти, когато чуе корабна сирена и винаги от тази
свещена педя земя и от този бряг с „Тих бял Дунав“ ще
започва България!“.
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Източници:
„Хр. Ботев в българското изобразително изкуство“,
БХ, София, 1976 г.
„Български алманах“,1893 г.
„130 г. Народно читалище храм–паметник „Хр.
Ботев1879“
„XX век. Личности и съвременници. Врачанска
област“, Враца, 1999 г.
„Българска възрожденска енциклопедия“, ДИ „П.
Берон“, С., 1988 г.
Фотографии – предоставени от наследници на хора,
участвали в събитията, свързани с Ботев от страната и Козлодуй.
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Венелин Сабадош

Изграждане на образователните
институции в Козлодуй и интересни
факти за учители, работили в тях
Образованието е основа за напредъка и успеха на
един народ. Училището е институцията, която ни помага да осъзнаем, че трябва прилежно да учим, за да
сме готови за сблъсъка с живота. В него се придобиват
знания, умения и навици, но ролята му не е само образователно-възпитателна, тя е и социализираща, културнопросветна, здравно-хигиенна.
През 1865 г. в двора на църквата „Света Троица“ в
село Козлодуй се изгражда училище, което било вкопано
в земята и приличало повече на колиба. Първият учител
в него бил Петко Цалков от село Долна Гноеница. В
онези години било достатъчно учителят да бъде грамотен, за да може да преподава на учениците си. Покрай
училищната работа, учителят е упражнявал и своя основен занаят. Петко Цалков бил търговец и си докарвал
допълнително пари от търговия. Учителската заплата
била твърде малка, плащало се в натура (царевица,
жито, ечемик) – на практика учителите получавали
храна и твърде недостатъчно парично възнаграждение.
Както на други места, така и в село Козлодуй, обучението се водило по килийния метод. Учениците найнапред са се учили да четат черковни книги („Часослов“,
„Псалтир“ и други), които са се използвали за учебници.
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Децата се учили да пишат на пясък, а след това учителят
давал на учениците учебно помагало, наречено „панакида“, което представлявало гладка дъска, намазана с
восък. Учениците пишели буквите върху панакидата
със заострена пръчица. По смятане учениците се учили
да познават цифрите, както и да извършват действията
събиране и изваждане. При килийния метод обучението
ставало лично. Не е имало срок за усвояване на учебния
материал.
След 1870 г. старите даскали занаятчии постепенно
се заместват от нови, по-образовани учители, които въвеждат друг ред на обучение в училищата. При взаимния
метод по-напредналите в ученето ученици помагат за
обучението на своите другари. Учениците се разделят
на отделения и се стремят за определено време да вземат даден учебен материал и да постигнат определени
резултати. Въвеждат се нови предмети като история,
география, граматика и други и по този начин се обучават по-задълбочено.
В с. Козлодуй Петко Цалков учителства до 1870 г.
След него в същото училище учителят Димитър Буюклиев обучава четиридесет момчета в три отделения.
Той въвежда взаимния метод в козлодуйското училище.
Друг учител, който е преподавал в Козлодуй е Младен Павлов Калинов – Козлодуйското даскалче. На
17 май 1876 г. (стар стил) той връзва бяла кърпа за лице
на дълъг прът на Козлодуйския бряг и така насочва парахода „Радецки“ към мястото на десанта. В самото село
Козлодуй Младен Павлов показва на Ботевите четници
в кои къщи да влязат и вземат коне, волове и каруци, за
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да се организира обоза на четата. Младен Павлов и кръчмарят Георги Катърджийски
са хората, които в Козлодуй се
присъединяват към четата на
Ботев, и тръгват да се жертват
за свободата на България.
Ето какво пише Младен
Павлов в своите спомени за
престоя му като учител в Коз
лодуй: „Аз напуснах село Кне
жа и заминах за с. Козлодуй
през октомври 1875 г. Условиха ме за 28 турски лири за Младен Павлов Калигодина. В Козлодуй отворих нов – Козлодуйското
училището дето се събраха
даскалче
доволно селянчета-ученици. След един – два месеца образувах първи клас. За учениците от първия клас купих
30 буквара по звучната метода и раздадох всички книги
на учениците. На по-силните в четенето и писането от
първия клас определих по една скамейка да наблюдават
по-слабите.“
След Освобождението от 1878 г. българската образователна система претърпява редица промени. Приетите
закони, отнасящи се за развитието на образованието,
влияят и насочват просветното дело в Козлодуй в посока,
зададена от централната власт. Райчо Каролев е министър на просвещението през 1885 г. Той подготвя и внася,
а Народното събрание приема „Закон за обществените
и частни училища“. Според този закон всяка община
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задължително трябва да открие най-малко едно първоначално училище с четиригодишен срок на обучение.
През 1891 г. се приема Закон за просвещението,
който е първи опит да се създаде единна образователна
система. Министър на просвещението е Георги Живков.
Законът на Живков внася централизация в дейността
на училищата като държавата изземва функциите на
общините. Министерството управлява и надзорва всички учебни заведения, а настоятелствата се запазват, но
нямат право да назначават и уволняват учители. Началното образование става задължително. За да
се изпълнят законите на Каролев и Живков в България
започват да се строят много училища.
В село Козлодуй през 1893 г. е построено и открито
ново училище. В „Български алманах – 1893“ може да
прочетем, че в село Козлодуй има „едно първоначално
училище с двама учители, една учителка и 67 ученици“.
В този алманах е посочен списъкът на чиновниците по
просвещението в село Козлодуй, който е следният: „Йон
Г. Абаров (главен учител), Хр. Иванов (учител), Цвета
Симеонова (учителка)“.
През 1902 г. група оряховски туристи, начелo със
Стойне Георгиев (училищен инспектор за Врачанския
учебен окръг) и Тодор Икономов (директор на мъжкото
училище в град Оряхово) посещават Козлодуйски бряг и
село Козлодуй по случай 26 години от десанта на Ботевата чета. Тези двама просветни ръководители и страстни
туристи издават през 1904 г. „Пътеводител за Оряховска
околия“. В тази книжка откриваме и информация за
училището и образованието в село Козлодуй. Новото
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училище „Св. св. Кирил и Методий“ от 1893 година е: „...
хигиенично здание, построено за 25 000 лв. На задължително обучение подлежат 338 момчета и 197 момичета,
а посещават училището 213 момчета и 46 момичета“.
Двамата просветници описват и учебните пособия и нагледните средства, които притежава училището, а те са:
„... 50 картини по Закон Божий, 10 по отечествоведение,
45 по естествоведение.“ Училището има и библиотека с
225 разни книги и 30 списания.
Съставът на учителите е „сплав“ от по-възрастни, с
голям стаж и млади учители. Главен учител е К. Велев, а
другите учители са М. К. Велева, М. Павлов, Т. Стайкова,
Ив. Георгиев и Ил. Казаков. В училищното настоятелство
са избрани Г. Станев и В. Дрешарски (кръчмар). Броят на
жителите на Козлодуй е 3 930 души. От тях около една
четвърт са грамотни. „Селяните са трудолюбиви и вдадени в
земеделието, но не са възприемчиви“ – правят извода Стойне
Георгиев и Тодор Икономов.
Един от учителите, които
преподават в Козлодуйското
училище, се казва Илия Казаков.
Той взема активно участие
и заедно с още 10 родолюбиви
българи създават през 1904
г. дружеството „Христо Ботев
– Козлодуйски бряг“. ДружеИлия Казаков
ството се ръководи от комитет,
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който е съставен от председателя на дружеството Опро
Царянски (Джевелеков) – кмет на село Козлодуй, Илия
Казаков (учител), К. Велев (учител), Младен Павлов
(участник в Ботевата чета), Я. Ценов, В. Бохачек (изготвил устройствения план на село Козлодуй), Йон Абаров
(учител), Б. Бонев, К. Хинов (началник на телеграфо-пощенска станция Козлодуй), И. Христов, Иван Георгиев
(учител) – секретар на дружеството.
Според чл. 2 от Устава на дружеството, неговите
задачи са:
„а) Въздигане паметник на Христо Ботев на
Козлодуйския бряг и украсяване околността му;
б) Умствено и морално повдигане укръжающето общество;
в) Устрояване и ръководене празненствата на
17 май всяка година.“
Източници на финансови средства се предвиждало да бъдат членският
внос, помощи от правителството, дарения от окръжия и общини и от разни
дружества, местните приходи от представления, волни
пожертвувания, завещания и печалба от капитала.
През 1919 г. в Козлодуй е основан „Комитет за постройка на читалището и театрален салон“ в това село.
За председател на комитета е избран Илия Казаков и
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членове Янош (Иван) Сабадош, Христо Минков и Игнат Николов. Ръководството на комитета дарява лични
средства за строежа на читалищната сграда. Участията
на Илия Казаков в комитетите показват, че той помага,
развива обществена дейност и работи за благото и напредъка на село Козлодуй.
През 1906 г. се променя Законът за Народното
просвещение, с което вече имаме нова структура в образованието, при която основното училище вече има
два курса на обучение. Долният курс е задължителен и
е четиригодишен, а горният е незадължителен с тригодишен срок на обучение.
По време на управлението на министъра на просвещението Никола Мушанов (1909 г.) се приема закон, който гласи, че горните курсове се заменят с прогимназия,
която е незадължителна и е районирана. В Козлодуйския архив е записано, че на заседание на Общинския
съвет, кметът на селото докладва за необходимостта от
откриване на прогимназия и още през 1907 г. е поставен
въпросът пред просветните власти. Прогимназия в село
Козлодуй се открива през 1909 г.
В тези години в козлодуйското училище била назначена младата учителка Мария Василева. Нейното
име свързваме с поета Димчо Дебелянов, който бил лудо
влюбен в Мария. Съдбата обаче ги отдалечила на голямо
разстояние. Километрите не успяват да охладят чувствата на поета към младата учителка. В продължение на
години Мария и Димчо си пишели писма, докато един
ден той получава писмо, което не е предназначено за
него и било придружено със снимката на Мария. Пис191

мото било за друг момък, а Мария объркала пощенските
пликове. В този момент илюзиите на поета се оказват
разбити и той изживява страшна мъка. Тяхната връзка
довежда до създаване на стихотворението „Аз искам да
те помня все така“.
Елисавета Ненова произхожда от стар възрожденски род с корени от град Елена. Нейният прадядо е
първият учител в Елена и околностите – даскал Ненчо.
Баща º Тодор Ненов с псевдоним Манастирски е народен будител, просветник и учител из българските земи,
включително и в град Калофер. Той се е познавал със
семейството на Ботьо Петков. След Освобождението Тодор Ненов става адвокат и съдия в София. Братовчеди
на Елисавета Ненова са писателят Петко Ю. Тодоров
и Минка Тодорова, по-известна като Мина на Яворов.
Елисавета Ненова пише стихове и заедно със сестра
си Мария Ненова–Рунтова през 1890 година издават
стихосбирка, наречена „Стихотворения“. В написаните
стихове от Елисавета Ненова се засяга патриотичната тематика. След издаването на тази стихосбирка Елисавета
Ненова престава да пише стихотворения, но не престава
да се занимава с литература и живопис. По-късно тя става член на Женско образователно дружество „Съзнание“,
а след това и член на „Български женски съюз“.
Елисавета Ненова идва да работи през 1909 г. със и
за децата на далечното гранично село Козлодуй. Тя идва
в Козлодуй и заради славното място, където е слязъл с
четата си нейният кумир Христо Ботев. Елисавета Ненова е назначена на длъжността директор на козлодуйското училище. Тя се отдава на училището, просветното
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дело и не щади време и сили да
обучава козлодуйските деца да
овладяват знанието, за да станат възпитани, културни и примерни членове на обществото.
Извън работата си в училище, Елисавета Ненова безвъзмездно ограмотява родителите
на своите ученици. Особено
чакани били неделните утра,
организирани от Елисавета
Ненова за населението на село
Козлодуй, където се изнасяли
беседи на различни теми, а
след това е имало литературна Елисавета Ненова
програма с участието на козлодуйските деца. Елисавета
Ненова е организатор и участник в редица самодейни
театрални постановки, състояли се в селото.
С течение на времето Елисавета Ненова започва да
се увлича и възприема социалистическите идеи. По време на събитията през септември 1923 г. тя е арестувана
и след това уволнена от козлодуйското училище.
Статистическите документи от преброяванията в
Царство България сочат, че населението на село Козлодуй с всяка изминала година се увеличава. През 1900 г.
жителите на Козлодуй са 3930, през 1910 г. – 4724, 1926
г. – 6739, 1934 г. – 7561 жители. Голяма част от всички
тях са деца, които подлежат на обучение в училище.
В козлодуйското училище има три по-големи и две
по-малки класни стаи. Наличните класни стаи са крайно
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недостатъчни за обучение на всички деца от селото. За
да има още класни стаи, училищното настоятелство
предприема мерки и две от стаите са разделени наполовина с дъсчена преграда. Но и това ново място за учене
е недостатъчно и не отговаря на санитарите, хигиенни
и педагогически изисквания. Явно нуждата от построяване на нови училища в селото е много належаща.
Една от причините, които забавят построяването
на нови училища в селото, е това, че България е токущо излязла от участието си в три войни. Държавата е
изразходвала изключително много средства за издръжка
на войската и всичко необходимо за осъществяване на
военните действия. Резултатът от Първата световна
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война е такъв, че България трябва да компенсира победителите с огромни репарации и контрибуции по силата
на Ньойския договор.
Друга причина за забавянето на построяването на
нови училища в село Козлодуй е недоброто отношение,
неразбиране и неправилни действия на местната власт.
Това се констатира и описва от училищния инспектор
Илчев. Основните нарушения, които са констатирани от
Илчев, са нередовното правене на ремонти на училищната сграда, безстопанствено съхранение на строителни
материали, неправилно прехвърляне на финансови
средства за училището по друго предназначение.
За да се справи с липсата на класни стаи, козлодуйската община наема помещения (стаи) в дванадесет
частни къщи в различни махали на селото, за което се
плаща годишно „... около 100 000 лв. за тези неподходящи за обучение стаи“ – пише Илчев. В неговите записки е
посочено, че инициатива за направа на училище липсва,
а „ако се предприеме нещо, то е колкото да се направи
гешефт“. Според училищния инспектор виновни за това
положение са: „... местните първенци на различните
политически партии, защото се разиграва едно дребно
партизанство“. Заключението и препоръката в доклада
на училищния инспектор Илчев води до вземане на
решение: „... предвид на това, че е изгубена всякаква
надежда в първенците на селото да се заемат с направата
на нова училищна сграда, Врачанският окръжен учителски съвет реши да натовари Окръжната постоянна
комисия да започне направа на нови училища за сметка
на община Козлодуй“.
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През 1921 г. министър на просвещението е Стоян
Омарчевски. С неговия Закон за просвещението той
променя структурата на образователната система, като
въвежда задължително основно образование и освобождава от данъци детската литература. Омарчевски строи 1
115 нови училища в малките селища и прокарва идеята
за трудови училища.
В Козлодуй също се построява и открива такова
трудово училище, което е наречено от местните хора
„Коларско училище“. В него освен общообразователни
предмети са давани основите на някои професии, като
коларо-железарство, дърводелство, столарство. По този
начин учениците се подготвяли за живота като усвоявали дадения занаят.
Христо Петков Василев, или както го знаем Орлин Василев е работил през този период като учител
в Козлодуй.
Един от романите, които е написал известният писател, се казва „Бялата пътека“. Сюжетът и прототипите на
героите от този роман са взаимствани от козлодуйската
действителност.
През 1925 г. Орлин Василев е уволнен от козлодуйското училище за антидържавна комунистическа
дейност. След 1944 г. и по времето на социализма Орлин
Василев заема длъжностите директор на БНР и директор
на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,
София.
През 1924 г. министър-председател на България е
проф. Александър Цанков, който е роден в град Оряхово.
Освен че ръководи правителството, Александър Цанков
е и министър на просвещението в същото правителство.
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В закона „Цанков“, който е приет тогава, се постановява Православната църква заедно с училището да се грижи и отговаря
за възпитанието на учениците.
Чрез постановленията на приетия от Народното събрание закон
„Цанков“ се решава и въпросът
за общественото предучилищно
образование. Откриващите се
Детски училища са възлово звено в системата на образованието. Целта на Детските училища
е да служат за развитието на
Христо (Орлин)
децата чрез песни, игри, ръчни
Василев
занятия и беседи.
В „Оряховски търговски вестник“ от 1 септември
1924 г. четем: „... От тази учебна година се откриват
за инородените деца, Детски училища в селата: Козлодуй, ... и други, в които ще се обучават деца от 5 до
7 години.“
В Козлодуй специални сгради за детски градини
се построяват след като Козлодуй става град и заработва атомната електроцентрала. През 1974 г. е открита
детска градина „Мир“. Следващата сграда построена
през 1978 г. е за детска градина „Радост“, следва детска градина „Слънчице“ – 1986 г. и „Звънче“ – 1989 г.
Дотогава обучението на децата се осъществява в пригодени за целта помещения или пък в началните училища. Като пример за това може да посочим сградата
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на общежитието към МТС (сега МЦ „Дарис“), в която е
настанена детска градина „Здравец“.
Но да се върнем и видим къде се усвоява началното
и основно образование в Козлодуй. В главната книга
на прогимназия „Христо Ботев“, село Козлодуй, от 1925
до 1932 г. е записано: „Учениците от 1930/1931 учебна
година се разделиха на три училища като се водят три
отделни главни книги във всяко училище, а именно –
училище „Хр. Ботев“, „Отец Паисий“, „Цар Борис III“
(сега НУ „Васил Левски“). Построени са две еднотипни
нови сгради. В източния край за начално училище „Цар
Борис III“, а на Крушов баир за начално училище „Отец
Паисий“.
Училище „Хр. Ботев“ си остава в сградата на прогимназията.
Директор на козлодуйската прогимназия „Хр. Ботев“
от 1923 до 1943 г. е всеобичаният и уважаван от местното
население Йордан Ангелов.
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Той работи с ученици и
родители за утвърждаване на
българското самосъзнание. По
негова идея и ръководство през
1932/1933 г. на историческия
Крушов баир се изгражда жив
паметник с инициалите Хр. Б.
Той първи прави опит за изясняване етимологията на името
Козлодуй.
Йордан Ангелов
В периода след 9 септември
1944 г. Ангелов е набелязан като „опасен“ враг, арестуван е в Кюстендил, доведен е в Козлодуй и убит без
съд и присъда от козлодуйските комунисти. И до ден
днешен не се знае къде се намира гробът му. Братът на
Йордан Ангелов се казва Тодор Ангелов и в началото
на четиридесетте години на 20-ти век е емигрант в Белгия, която тогава е окупирана от нацистка Германия.
В Белгия Тодор Ангелов ръководи бойна група, която
действа срещу окупаторите. През 1943 г. той е заловен
от Гестапо и екзекутиран без съд и присъда.
След 1944 г. следва нов етап от развитието на
учебното дело в Козлодуй и първото нещо, с което се
захващат учителите е създаване на гимназия. Идеята
е на Борис Илиев. Учредява се комитет, започва всенародно движение, всеки помага с каквото може и след
време дългоочакваната заповед №: 6611 от 20.11.1946
г. на министъра на просвещението Стоян Костурков е
получена. В заповедта е записано, че от 1946/1947 учебна
година в село Козлодуй се открива гимназия.
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Светлина Берова
Краеведско дружество „Сребрения“ –
Бяла Слатина

Дарителството за храмове в
Белослатинско
В периода от Освобождението до 1944 г. дарителството е ценност за голяма част от българското население. Българите са съпричастни към грижата за болните,
сираците, вдовиците и общностите в нужда.
По стародавна традиция във всяко българско селище три са най-важните, светите сгради: църквата,
училището и читалището. Хората дарявали време,
средства, материали и труд за тяхното изграждане.
Тези сгради остават светилища на българския дух, пис
меност и култура.
Пари се дават за полза на цялата общност, като
формите на съпричастност са различни – някой дарява
мястото си, за да се изгради там черква, друг участва
със собствен труд в градежа, носи собствени строителни материали, дава средства, включва се в стенописването, откупува икони, съзнавайки важността,
необходимостта от църковно изобразително изкуство.
Дарителите на храмове се разделят на три основни
категории: ктитори – такива, които даряват пари за
построяването на храмове и манастири. Втората категория са приложници – християни, които допринасят
за зографисването или вътрешното благоустройство на
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построените вече култови сгради. И хора, които подпомагат храма, след като строежът е отдавна приключил
– дарители. В повечето храмове могат да се видят надписи по ъглите на иконите и стенописите – „дарение от
...“ съответно името на вложителя. Някои даряват пари,
други помагат с доброволен труд, с материали, с превоз,
трети подсигуряват богослужебни одежди, утвар и пр.
През вековете хората винаги са се стремяли да отделят най-доброто от това, което имат! На преден план
в мотивацията на дарителите, колкото и разнообразна
да е тя, стоят християнските добродетели, човешкото
съпричастие, неподправеният патриотизъм, обичта
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към родното място, желанието да се направи нещо за
напредъка му. В същото време, конкретният повод за
дарителския жест обикновено е много личен – скръб по
близък човек, желание да се съхрани паметта за него,
радост в семейството, спомен от живота на дарителя
и др. Не липсват и необичайни, дори странни на пръв
поглед мотиви.
Вече 132 години храм „Св. Параскева“ в Бяла Слатина е духовен център на православната общност в
града и общината.
С преклонени глави припомняме огромните заслуги
на свещеник Марин поп Андреев за изграждане и стабилизиране на духовния живот: Отец Марин поп Андреев
е съпричастен към всички нужди на своите енориаши,
но преди всичко към нуждата им от духовен живот и
просвета. Така през 1869 г. със събрани от християните
дарения, той построява килийно училище, в което преподава. Към училищната килия е предвидено помещение (параклис), където служи и извършва треби. Малко
по-късно, през 1870 г. е построено и класно училище.
Тъй като до Освобождението само мюсюлманското население в Бяла Слатина има свой молитвен дом,
селото и първите избрани общински съвети приемат
като неотложна необходимост изграждането на църква
за преобладаващото по брой християнско население.
Затова православният храм „Св. Параскева“, кръстокуполна базилика, направена от дялан камък, започва
приоритетно да се строи веднага щом кметът Петко
Тодоров – Цигарата (1883–1887) и съветниците намират възможност за това. Строителството на храма
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е окончателно завършено през 1887 г. През същата
година е осветен на храмовия празник – Петковден, от
врачанския митрополит Константин.
Самото строителство на църквата е организирано от
свещеник Марин поп Андреев (1840–1916 г.), доскорошният член на революционния комитет в селото, заклел
пред евангелието и кръста белослатинските борци за
национално освобождение, а участие в благочестивото
начинание взимат много жители на Бяла Слатина. Някои
помагат с дарения в пари, други с труд, трети с личните
си животни за превоз. От устно предадени сведения се
знае, че парцелът за построяването също е дарение от
заможни белослатинци. За да се съберат средства за строителството º през 1883–1884 г. е разхвърлян „парез“ върху
населението. Предполага се, че събирането на парите и
цялостното изграждане на храма трае около десетилетие.
В началото на 1893 г., когато кмет е Стефан Тодоров
(1889–1894), в съвета отчитат, че църквата е готова, но са
останали неизплатени на майстора 3000 лв., които той
си търси чрез съда, и които трябва да се досъберат от
неплатилите своя дял от „пареза“.
Храмът е изграден от дялан лицев камък с централен купол. Камбанарията е отделно от храма и е построена през 1901 г. Основен ремонт е направен през 1938
г. Откъм западната част притворът е удължен с четири
метра и дървеният балкон е заменен със стоманобетонен. Мазилката отвътре е подменена. Художници и резбари от София изработват нов иконостас, архиерейски
трон, два аналоя, клирос и престоли за сядане, които
опасват цялата средна част на храма. Стенописите са
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направени до 1940 г. от художника Пефев. В един период от 26-27 години зографията е била доста повредена
и опушена. През 1967 г. художникът Марин Начев от
гр. Кнежа я преработва и реставрира.
Според запазени свидетелства, в църквата се отслужват тържествени служби, както за традиционните
християнски празници, така и по случай важни за страната и селото чествания и годишнини. На 14 февруари
1891 г. в чест на рождения ден на княз Фердинанд е
отслужена Божествена литургия. На 2 май 1907 г. с тържествена литургия е отбелязана хилядагодишнината
от смъртта на цар Борис, а малко по-късно с. г. повод
за подобно мероприятие е празникът на читалището.
Някои от най-видните личности на селото са погребани в двора на храма – свещеник Марин поп Андреев,
бащата на Иванчо Съйнов – Съйно Илиев, Кольо Радев
(Черкеза), свещеник Петър поп Симеонов.
Протойерей Александър Прокопиев Дянков
Свещеник Александър Дянков е роден на 23 декември 1902 г. в гр. Плевен. Дядо му, отец Алекси, е свещеник в гр. Свищов, а баща му - Ботев четник е заточен
в Мала Азия. Под благотворното влияние на своя дядо
младият Александър постъпва в Духовната семинария,
която завършва през 1922 г. Александър Дянков е ръкоположен за дякон във Враца. През 1927 г. е изпратен в
румънския град Браила.
Изучава френски, немски, английски и руски език
и започва да пише стихове и песни.
През 1935 г. със семейството си се завръща в България и става енорийски свещеник в църквата „Св.
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Параскева“ в Бяла Слатина. Тук той се заема с реставрирането на храма, който е зографисан изцяло, изработен е и нов иконостас с дърворезба. Отец Александър
създава християнско братство и младежки църковен
хор. С помощта на белослатинци залесява местността Агининото бранище, превръща езерото край Бяла
Слатина в басейн, а до него правят футболно игрище.
Свещеник Дянков изключително много обича децата и ги занимава с уроци по цигулка, музика, пеене,
рисуване, плуване. Завършва земния си път на 21 юли
1967 г.
Свещеник Цветан Диковски
Отец Цветан е роден на 19 август 1905 г. в с. Горник.
През 1939 г. той става пунктов свещеник на Белослатинска духовна околия, т.е. изпълнява функциите на
архиерейски наместник, изплаща заплатите и получава свещите, държи кръщелните и вулите за венчавка.
Във воденето на сметките е стриктен. При наличие на
повече хляб и храна, семейството на свещеника подпомага бедните и е инициатор за събиране на помощи
за бедстващи семейства. С отец Александър Дянков
поддържат християнско братство. Държи за спазването
на християнските нравствени норми, изнася сказки и
беседи пред ученици, критикува безбожието и атеизма.
Добър изповедник е, често го търсят и за съвет.
Цветан Диковски умира на 18 август 1954 г. В
спомените на съгражданите си о. Цветан остава като
изряден духовник, с богата ерудиция и чист живот. И
днес в Бяла Слатина все още има хора, които с любов
си спомнят за него.
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Църквата „Св. Параскева“ в с. Алтимир

Днешната църква „Св. Параскева“ с. Алтимир
е построена на ново място от камък – неизмазан в 1893–
1895 г. от майсторите Генчо Ганчев и Павел Кольов от
гр. Трявна. Сключеният договор между населението на
с. Алтимир и майсторите на 8 юли 1893 г. е одобрен и
утвърден от Врачанския митрополит. (ДА – Враца, ф.
381к, оп. 1, а.е. 137, л. 9)
От населението са събрани над 10 000 лв., с които
църквата е построена до покров. Църковното настоятелство изпраща прошение от 18 август 1893 г. до Министъра на външните дела и изповедания за отпускане
на средства. В него пише: „Населението е изтощено и
няма възможност да даде необходимата сума за доизкарване на църквата. Молим да ни се отпусне една
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сума от 3000 лева“. Министерството с писмо № 9058
от 28 август 1893 г. отговаря, че няма възможност да
отпусне пособие на църковното настоятелство в Алтимир, тъй като предвидената в бюджета сума е изчерпана. (ДА – Враца, ф. 381 к, оп.1, а.е 163, л.32, л.34).
Едва на следващата година с указ № 55 от 9 юли 1894
г. е отпусната сумата от 600 лева. (Държавен вестник
№ 150 от 15 юли 1894 г. стр. 1)
Голям е бил ентусиазмът на алтимирчани при построяването на църквата. Кой с каквото може, взима
участие. Създадена е отлична организация. По предания на старите хора, волските и конските коли вземали
камъни от кариерите на с. Манастирище. Още оттам
са обработвали камъните по шаблон, за да са готови
за зидане. Хората са разпределени на групи. С личния
си добитък всяка сутрин доставят материали на майсторите. В големи каци до строежа се осигурява вода
за хоросана, пренесена с кобилици от жените. През
юли 1898 г. е сключен договор между Селско общинско
управление, Църковното настоятелство в с. Алтимир с
братята Велко и Мирон Илиеви (Венови) от Албанско.
Същите се задължават да боядисат и зографисат църквата. Нейни ваятели са Генчо и Павел. (ДА – Враца, ф.
381к, оп.1, а.е. 276, л. 57-59)
През 1899 г. кметът изпраща писмо до Оряховско
архиерейско наместничество, че църквата не може
да се освети, тъй като не са готови. Това става на 21
октомври 1901 г. и е дадено името „Света Параскева“.
Църквата „Св. Параскева“ с. Попица е строена
през 1880–1883 г. от майстор Захарий от Дупниш207
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ко, иконописи Велко и Мирон Илиеви, осветена от
Врачански митрополит Константин. (ДА – Враца, писмо с вх. № 1893 13.03.1898 г.)
На стената на църквата има следния писмен знак
– 1879 г., 24 май, ктитор и приложник Цоло Наков.
Един от скромните дейци на народната просвета и
на българското възрожденско изкуство е Петко Танов
Даскалов – учител, зограф и съзаклятник от влашкоселската въстаническа чета във Врачанския край, наричан
по-късно Петко Търновски.
Петко Танов изографисва иконостаса на църквата
„Св. Параскева“ безплатно. Признателното население
погребва зографа в църковния двор, като му издига
скромен паметник с надпис: „Тук почива прахът на
Петко Танов – изографин – починал на 27 юли 1889 г“.
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Дарителят отец Стефан Георгиев
Свещеник Стефан Георгиев Стефанов е роден
около 1902 г. в с. Кнежа. Притежавал е богата ерудиция и е владеел пет езика. Въпреки юридическото си
образование, той преоткрива у себе си свещеническото
призвание и е ръкоположен за свещеник в с. Попица.
Хората го познават като добър проповедник, изряден
свещенослужител, милосърден и отзивчив християнин.
През 30-те години на ХХ в. е учител по вероучение в
местното основно училище. Тук се проявява и като
добър педагог. По времето на построяването на читалището в селото, той съдейства с щедри дарения и
организационна работа.
Свещеник Марин Стойков идва в селото от гр. Велико Търново. Освен в богослужение, той е предприемчив
и в обществените и стопански дела. В края на 20-те
години се преселва в гр. Бяла Слатина.
В стъкленицата в центъра, до красивия полилей,
са останали завинаги имената на дарителите: Кръстю
Пешовски, Никола Йотов, Илия Томов, Бено Ценов,
Стоян Драганов, Васил Ценов, Пело Милов, Стефан
Нинов, Иван Мишов, Тодор Върбанов, Рашю Иванов,
Тотю Вълчев, Спас Иванов, Велчо Кръстев, Вълко Томов, Цветан Кръстев, Дано Вутов, Христо Цв. Кременски. Други дарители- Ваца Каменова, Радка Кръстева
Томовска. Тази стъкленица някога е била пълна. Хората са дарявали сребърни, медни, бронзови и златни
накити и предмети.
Дарени икони на църквата: „Св. Пророк Илия“ от
Илия Цоков от гр. Враца, „Св. Великомъченик Георги“
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от Георги и Въло Дичови и Гено Добрев от с. Ябланица, „Св. Параскева“, дар от Кръстю Цветанов Фиданов
1901 г., „Исус Христос“ дарена от Иванка Игнатова и
„Плащеница“, дар от Христо, Никола…
Дарителството, чиито корени се крият далеч във
времето преди нас, е най-голямото достойнство на българина. Спомоществователството е състояние на духа,
потребност и начин на мислене. С такива мисли събрах
тези материали, за да запълним „белите петна“ в история на дарителството в Белослатинския край, като опит
да излязат наяве добрите дела на хората. Тази история,
излиза с убедеността, че не бива да забравяме паметта на дарителите, когато и да са живели те, каквито и
дарения да са правили. „По делата им ще ги познаем“
както пише в Библията и ще припознаваме занапред.

Източници:
Из Летописната книга на църквата „Св. Параскева“
гр. Бяла Слатина;
Николов, Богдан. От Искър до Огоста: История на 151
села и градове от бившия Врачански окръг, С., Алиса, 1996.
Маринов, Марин Иванов. Попица: Исторически
очерк. – Бургас, 2003.
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Василка Цачева
Краеведско дружество „Сребрения“ –
Бяла Слатина

Разцвет на учебното дело в Бяла Слатина
в края на XIX и началото на XX век
В своето „ускорено бавно развитие“ Българското
възраждане пробужда една изконна жажда за знания
и просвета. На много места килийните училища се заменят със светски. През 50-те години на XIX век почти
всяко будно българско селище открива свое светско
училище. Истински тласък и разцвет на учебното
дело настъпва след Освобождението, когато отпадат
много ограничения и свободното време поставя своите
изисквания за догонване на европейските културни
хоризонти.
След Освобождението, още през 1880 г. у нас е организирана кампания за възраждане на българското
образование. През 1885 г. се приема и специален „Закон
за народните и частни училища“ на министър Райчо
Каролев, според който всяка община задължително
трябва да открие най-малко едно първоначално училище с 4-годишен срок на обучение. Страната ни бързо
изпреварва своите съседи и други европейски страни с
общия процент на грамотното население. Заговаря се
за „българско чудо“ в образованието. През тези години
създаденото вероятно преди Освобождението Народно училище „Надежда“ е в съзвучие с развитието на
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българското учебно дело. С подкрепата на училищния
инспектор Цани Гинчев, който има големи заслуги,
се строи ново училищно здание. Освен българското
училище, в селото продължава своето развитие мохамеданско училище с двама учители на издръжка на
белослатинската община. С цел да се ограмотят нуждаещите се хора в надучилищна възраст през 1903 г. в
Бяла Слатина са учредени вечерни и неделни училища.
С тях се ангажират предимно учителите от основното
училище. Резултатите са изненадващо добри. Година
по-късно министърът на народното просвещение изказва благодарност на учителите Никола Тодоров, Кръстьо Милев, Константин Мустаков, Атанас Драганов и
Кръстьо Петков за участие в тези училища.
През 1886–1887 г. Окръжното трикласно училище
се премества от Кнежа в Бяла Слатина. В него са се учили предимно момчета от селата на бивша Белослатинска околия. Занятията са се водели в ниска едноетажна
сграда, постороена през 1887 г. за нуждите на началното
училище „Надежда“. На 11 ноември 1906 г. министърът
на провещението професор Иван Шишманов издава
заповед, според която една част от народните класни
училища в страната се преименуват в горни курсове
към основното училище. В писмо врачанският окръжен
училищен инспектор съобщава в Бяла Слатина, че досегашното трикласно смесено училище се превръща в
горен курс. Белослатинският общински съвет обсъжда
създалото се ново положение и взема решение класното
училище да остане прогимназия. През 1907 г. е гласуван
допълнителен бюджет и е разкрит четвърти клас при
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прогимназията, с което, според изказването на кмета,
„ще се направи акт на справедливост и крайно ще бъде
доволна учащата се младеж“. Нарастването на Бяла
Слатина – 500 къщи, поставя пред селото проблема за
построяване на нова сграда за народно първоначално
училище. Старото е в долния край на селото и не може
да събира всички деца, подлежащи на задължително
обучение. Появява се Горното, Геновското училище.
През 1906 г. по предписание на окръжния училищен
инспектор и след разрешение на МНП, общинският
съвет обсъжда въпроса и е решено да се сключи заем
от 15 000 лв. от БЗБ за 20 години и лихва 6%.
През 1908–1909 г. в Бяла Слатина има 4 училища
– две български основни, мохамеданско и прогимназия, но строителство на нови училищни сгради не се
осъществява. Наемат се частни сгради за училищните
нужди. В края на 1910 г. училищата в Бяла Слатина
са наименувани. Първото взема за свой патрон Цани
Гинчев, а второто – Христо Ботев. През 1910 г. общинският съвет взема решение за образуване на училищен фонд. Въпреки че строителството на нови учебни
сгради в Бяла Слатина секва, желанието за разкриване
на по-високи степени в образователната система на
селото намира все повече поддръжници. В самото начало на 1912 г. е внесен за разглеждане в общинския
съвет въпросът за искане прогимназията да се развие
в пълна мъжка гимназия. При оживеното разискване,
последвало предложението, се изтъква отново ролята
на образованието, както за духовното развитие и благосъстояние, така и за напредъка на селото, като се
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Бившата Мъжка гимназия в Бяла Слатина

изтъква, че ниската грамотност и „закъснялостта на
културното развитие“ води до изостаналост на селото и
закриването на 4 клас през 1909 г. е лишило околията
от по-горно образование. Предната година Общината
със свои средства е издържала четвърти клас. Мнението
на населението е потвърдено с референдум. Мнението
на общинския съвет е, че при разумно и целесъобразно
използване на общински доходи може да се издържа не
само четвърти клас, но и пълна мъжка гимназия. След
упорито настояване пред институциите са разрешени
първи и втори гимназиален клас с три паралелки. През
март 1913 г., въпреки военновременните условия, с
усилията на кмета Атанас Драганов се осъществяват с
голям ентусиазъм мерки за нормалното съществуване
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на гимназията, а през август А. Драганов, Мано Облаков
и Илия Калканов настояват с изрядни документи пред
МНП за разкриване на трети гимназиален клас. През
1914 г. Бяла Слатина става град и като всички съседни
селища има много проблеми, причинени от балканските
войни. В училищата са настанени военни и занятията
се водят на смени. След войните проблемите изпъкват
още по-силно. Нужно е ново квартално училище за
населението от западния край на града.
В същото време в града се провеждат курсове за
огняри, машинисти за парни котли. От цяла Северозападна България Белослатинският район разполага
с най-голям брой земеделски машини: трактори и
вършачки, маслобойна, мелници, технически работилници. Чувства се нуждата от технически кадри и с откриване на практическото механотехническо училище
се създава възможност за обучаване на такива кадри.
На 24 май 1923 г. водачът на БЗНС Ал. Стамболийски
открива в Бяла Слатина освен ежегодния панаир и
Окръжното механотехническо училище. В своята реч
пред присъстващите граждани той изказва увереност,
че „в тая равна и зелена шир, където хората отглеждат и използват главно говеда и коне, ще орат и пеят
трактори“. Думите му били посрещнати с гръмко „ура“,
а гимназиалната музика възторжено свирела земеделския марш. Учебните занятия започват на 1 септември
1924 г. с тридесет ученици и трима учители.
По-късно през тридесеттте години е открито и
стопанско училище за девойки, а през 40-те години и
девическа гимназия.
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Създадените в края на XIX и началото на XX
век училища функционират и до днес. Откриването,
построяването, оборудването, поддържането и функционирането им през годините е възможно благодарение на креативността, прозорливостта, упоритостта на
управляващите и добротворството и дарителството на
общността. В нашето време на девалвация на ценности
трябва да съхраняваме тези качества и да се надяваме,
че по закона на спиралата жаждата за знание и образованост ще бъде преоткрита.

Източници:
Берова, Св. „Да дариш светлина“, Враца, 2019, с. 18-43.
Райкински, Ив. „Бяла Слатина, или селото, което стана
град“, Враца, 2014, с. 175-200.
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Маргарит Тасков
ПГО „Елисавета Багряна“ – Бяла Слатина,
ръковотел Емилия Георгиева

Професионална гимназия по облекло
„Елисавета Багряна“ – неугасващият
светилник на град Бяла Слатина
Всеки човек носи в себе си свидни спомени за юношеството. За българина това юношество е неразривно
свързано с училището – с това свято и скъпо нам място,
станало наш втори роден дом. С трепет прекрачваме
неговия праг, за да прогледнем по-добре и ни обгърне
светлината на знанието, творческото обаяние на умението.
В кратката историческа справка на училището е
вписано, че то наследява първото частно женско професионално училище в гр. Бяла Слатина. Създадено е
през 1909 г. На 4 април става Държавна професионална гимназия по шивачество. Първите практически и
теоретически занятия са започнали на 15 септември
1937 година и се водят в пригодени за това помещения
в частна къща (в последствие тя е ползвана за Детска
музикална школа – на това място днес в Бяла Слатина
е площадът пред читалищния комплекс) и в дюкян.
Поради липса на помещение, двата четвърти класа са
водели занятия в сградата на гимназията, V клас – в
една стая, предназначена за магазин и VII-те класове
- в една частна къща. При това положение условията
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за работа били извънредно тежки. На 15 ноември били
освободени стаите, които са заемани в гимназията.
Наложило се е в продължение на една седмица да се
водят полудневни занятия от всички класове до привършването на няколко стаи в новата сграда на механо-техническото училище, в която на 22 ноември са се
преместили двата четвърти класа, а към 1 април там
са били преместени и останалите класове.
От 1 април 1938 г. училището напълно се помещава
в новопостроена сграда. През периода 1939–1944 г. Професионалната гимназия по шивачество се е наричала
„Мария Луиза“, по името на първата българска княгиня, припомнят си местни жители на града. Първата
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директорка от 1932 до 1945 г. е била Стефка Халанева.
През 1946 г. училището прераства в Професионална
гимназия с курс на обучение 5 години, а през 19531954 година, след разрешение на Министерството на
народната просвета, е преобразувано в Техникум с 5
годишен курс на обучение.
От 15 септември 1963 г. училището сменя името
с ново – СПТУО „Вълка Николова“ с директор Петър
Пешев. Патрон става Вълка Николова-Гина, възпитаничка на бившето стопанско девическо училище по
облекло, партизанка, геройски загинала в Отечествената война. По инициатива на директора се закупуват
струнни инструменти и под ръководството на диригента
Цанко Бозайников се сформира тамбурашки оркестър
и ученически хор. От 1975 до 1976 г. училището преминава в тригодишен курс на обучение. Сътрудничи си
със завод „Пионер“, който спомага за професионалната
реализация на завършващите. По случай 25 годишния
юбилей през 1988 г. на СПТУО „Вълка Николова“ се
присъжда орден „Кирил и Методий“ II степен.
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След промените училището отново сменя името си,
за трети път от своето създаване – от 1992 до 2004 г. се
нарича СПТУО „Пионер“. На 19 април 2004 г. е осветено
ново знаме на гимназията с патрон Елисавета Багряна,
една от христоматийните поетеси в българската литература. Директор става Полина Стойкова. От учебната
2007/08 г. за първи път се обучават деца със специални
образователни потребности по специалностите „Моделиер-технолог“ и „Шивачество“. От учебната 2009/10 г.
се открива нова професионална паралелка по готварство в направление „Ресторантьор“ и „Готвач“. Същата
година училището отбелязва 100-годишен юбилей.
Днес Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ е едно от успешно работещите училища
в община Бяла Слатина. Приемът е на обучение от 8 до
12 клас в специалностите „Конструиране, моделиране
и технология на облекло по текстил“, „Производство на
кулинарни изделия и напитки“, „Работник в обслужване
на заведения за хранене и развлечения“. Възпитаниците му успешно участват в национални конкурси по
професиите и печелят важни призови места. Материалната база е на високо ниво – оборудвани са два
компютърни кабинета, две кухни, които се ползват за
практическото обучение на учениците, два кабинета с
машини и съоръжения за провеждане на практически
занятия.
В Габровския музей се съхраняват ценни предмети
и реликви от създаването на училището, както и автентични документи, свидетелстващи, че белослатинската гимназия по шивачество е първото частно женско
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професионално училище в града. Там се съхранява и
старото знаме на училището, когато е носело името на
първата жена офицер Вълка Ташовска–Гина. Изложен
е медалът и указът за награждаването, заедно с ценни
методически материали.
Ето, това е частичка от историята на моето училище, което допринася и за моето развитие като личност,
възпитава в мен ценности и добродетели, които ще ме
водят в живота. Горд съм, че уча тук – в училище с вековни традиции и поглед към бъдещето!
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Виолета Кръстева
Народно читалище „Развитие – 1892“ – Бяла Слатина

Елена Йотова – първата жена фотограф:
„Изпълних своя дълг достойно“
Фотографията в България
се заражда в средата на XIX в.
Първите български фотографи
творят в Централна Европа и
големите градове на Османската
империя. След Освобождението
се увеличава броят на фотоателиетата. С тази професия в следосвобожденска България се занимават основно мъже. Жените
се споменават в историческата
Елена Йотова
литература повече като техни
помощници.
В изданието „Фотографско изкуство в България“
известният наш изследовател Петър Боев пише: „Към
пионерите на фотографското дело трябва да отнесем и
Елена Йотова от Бяла Слатина“.
Елена Йотова е една от първите жени-фотографи у
нас, която работи от свое име. Родена е в Търнак през
1892 г. Баща й, Йото Вълчинов, е кмет на Търнак през
1896 г. Още като малка се преселва в Бяла Слатина и
тук прекарва целия си живот. На младини се увлича от
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художествените занаяти, а през 1912 г. е изпратена в
София на курс по бродерия. По време на курса известни фотографи правят снимки на български шевици.
Любознателната Елена е заинтересована от фотографията. След завършване на курса, остава в София да
изучи фотографията при столичните фотографи Иван
Карастоянов и Димитър Сотиров. Елена Йотова престоява в столицата няколко месеца. И не само снима, но
и проявява снимки. В София си купува и фотоапарат
„Ика–Дрезден“, формат 9х12, със сгъваем мех и обектив
„Палма“ (дубъл анастигмат 1:6.3, 135 мм). Овладяла
фотографското изкуство, тя се завръща в Бяла Слатина.
Иван Райкински в книгата си „Бяла Слатина или
селото, което стана град“ я определя като „ново уникално явление, плахо навлизащо в културния живот
на Бяла Слатина през 1912 г.“. Според него „тя се появява като бяла лястовица, дръзнала да се заеме с нещо,
което по тогавашните норми на селото за жените се е
посрещало с присмех и недоумение“. Тя е и една от
малкото жени писари в общината през 1918 г., когато мъжете са мобилизирани на фронта. „Моят район
бяха Белослатинска и Оряховска околия“, отбелязва
тя в автобиографията си. „Правех снимки по поръчка,
но снимах и красиви природни обекти, обществени и
частни сгради, които имат естетическа стойност. Какво
впечатление правех на населението в тези години като
жена фотограф, говори следният случай: в с. Добролево,
като минавах по улицата, една жена се развика: „Ма,
жени, я излезте да видите жена фотографка!“ За кратко
време улицата се изпълни с хора… Обикалях селата и
снимах хора от народа и всичко, което ми се виждаше
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интересно. Пролет и лято фотографирах, а зиме се
занимавах с бродерия“. След няколко години открива
фотоателие в Бяла Слатина, но продължава да обикаля
из родния край и така до 1955 г., когато преустановява
работата си, защото вече не вижда. Значителна част
от снимките и негативите, представляващи интерес за
отделни селища, тя предава на комисията за написване
на история на родния край.
„Никога няма да забравя нейната приведена фигура. И една усмивка на устните º. Беше 1968 г., влезе
в кметството на Бяла Слатина, където по онова време
бях нещо като началник на просветата и културата.
Искаше да º бъде оказана помощ – да º бъде отпуснато
отопление, дърва. Пенсията й едва стигала за храна. А
какво е работила? 42 години е снимала.“
Умира след нелепа злополука. Баба Елена пада
на заледен участък и си счупва крака. Този инцидент
довежда до смъртта º – в края на 1969 г. в болницата в
Бяла Слатина. Остава живо само името º като една от
първите жени-фотографи у нас.
Източници:
Андровски, Кирил. Първата фотографка: Изпълних
своя дълг . В. Конкурент (Враца), Х, N 50, 11 март 2005, с. 8.
Боев, Петър. Фотографско изкуство в България : 18561944 : [Изследване], София, Септември, 1983, с. 244.
Райкински, Иван. Бяла Слатина или селото, което стана град. Враца, Регионален исторически музей, 2014, с. 368.
Четиридесет и две години снимах... В: Андровски,
Кирил. [Тридесет и пет] 35 въздишки : Нещо ново за старото
време, Враца, 2009, с. 72-74.
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Борислава Недкова, Велислава Кръстева
Клуб „Роден край“, Народно читалище
„Васил Левски 1899“ – с. Търнак

Любителският читалищен театър
в Търнак
В зората на Освобождението, през 1856 г., в България се прокрадва едно ново изкуство – театралното.
Първите прояви са свързани с читалищата, тогава
център на духовния и обществения живот в страната.
През 1896 г., още при първия опит за създаване на
читалище в Търнак, група младежи поставят първата
пиеса в селото „Гаази Осман Паша“. Представена е в
старото училище, което се е намирало между днешния
Здравен дом и църквата, и което е развалено около
1930–1932 г. Училището е имало две стаи. По-малката
е служела за преобличане на артистите, а по-голямата
– за салон. В средата се намирала сцената, около която сядала публиката, а актьорите минавали по тясна
пътека.
Първата изиграна пиеса, след учредяването на
читалището, е драмата „Светулка“ от Н. А. Живков на
1 януари 1900 г. Тя е представена в новото училище,
построено през 1894 г. Сцената е приспособена в една
от учебните стаи. За под служат чинове, а за завеси
– черги и чаршафи. Иван Попов си спомня: „Даваме
представление и дяда Минчо Въльов носи мамули, за да
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го пуснем, но гледа и без мамули. За вратар оставяхме
винаги Куно Николов. Надделяват отвън, отварят
вратите насила, катерат се по прозорци, за да гледат. Заставени бяхме да искаме от общината пъдар
за запазването на реда. Сбивания, вадене на ножове
срещу пъдарите – беше нещо обикновено. Влиза помощник-кмета пиян да гледа безплатно. Кой смее да му
каже нещо? Предаване на представления, актьорите
се разсипваха от тичане – дъски за сцената, столове за
сядане, завеси, декори, облекло за актьорите. И когато
излизахме на сцената, бяхме съвършено преуморени.
Завесата вдигната, действието почнало, разместват
се дъските и Райко Ценов, който играеше женска роля,
пролетя между тях. Публиката се смее. Извличаме
колегата и почваме. Така е било писано в книгата. Такова е нашето обяснение пред тях. Даваме репетиция
на „Караджата“. Ганчо Първанов играеше ролята на
турчин, който пада убит. През нощта апаши влизат
в [х]алваджийницата му и задигат халвата. Това беше
лоша прокоба и пиесата не се даде“.
Към 1905–1906 г. Тодор Попов и Аврам Вълков
със собствени средства преграждат коридора в новото
училище, образува се четвърта учебна стая. Учителите
преместват отделението ученици, което се е обучавало
в старото училище и освобождават сградата. С големи
усилия читалищните дейци успяват да убедят тогавашните общественици да дадат старото училище на
разположение на читалището. Въпреки всички трудности, читалищното ръководство получава разрешение
да пробие междинната стена между малката и голямата
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стая и да се направи отвор за сцена. Куно Николов,
майстор дърводелец и любител артист се залавя с тази
работа. В малката стая на дървени магарета се слагат
дъски и сцената е готова.
По думите на дядо Иван Попов „това беше ниска,
каменна постройка, разположена с дължина от изток
на запад, покрита с каменни плочи. По средата на голямата стая имаше няколко дървени стълбове, които
подпираха гредите на тавана. На източната страна
имаше прозорец, зазидан отвън, а отвътре образуваше
тераса, на която при вечеринка седеше музиката. Отстрани на сцената имаше въртящи се декори, които
бяха изписани от Цоло Иванов Правчански, който
минаваше за майстор-художник (зограф иконописец).
Завесата беше от зебло. Отгоре встрани на отвора на
сцената имаше макари, по които се движеха вървите,
с които се вдигаше и сваляше завесата. Когато завесата е вдигната – в смисъл е открита сцената – тя
всъщност е отпусната от двамата завесари и е паднала долу на аванс сцената, а когато требва завесата
да падне, т.е. да закрие сцената, завесарите теглят
вървите по макарите нагоре, докато закрият сцената
от зрителите. Така завесата пада, а тя всъщност се
вдига“.
Дядо Иван Попов разказва и за пиесата „Иманяри“:
„Подир пладне вмъкнахме магарето на Милавци зад
сцената. Мръкна се. Публиката приижда. Нашият
„колега“ актьор ето, че по едно време се кани да си
покаже устанлъка и надига уши. Покойният Марко Каменов държи магарето за опашката и тегли.
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„Колегата“ млъкна. Ей, че смях падна. Когато да изкараме магарето от сцената – не ще, тегли се назад, а
публиката чака. Ами ако рече сега да си покаже магарещината? Та вързах го здраво за дирека. Проклетото
магаре се уплаши и не мръдна до края на действието.
Смях в публиката до забрава, смях и на сцената. Аз
играех ролята на попа. Вечерта видях голям зор доде
да открадна расото и килимявката на баща си.“
От 1912 до 1918 г. – през периода на войните – театралната дейност се упражнява по-слабо и изключително от младежи.
Към 1927 г. старото училище, което играело ролята на читалищен салон, става опасно за ползване и
затова самодейният театър се пренася в новото училище, където се приспособява една стая за салон, а
сцената е направена от дъски. Поради липса на място
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за преобличане, артистите се подготвят в учителската
стая, а след това излизат от училището и по дървена
стълба, дълга 3-4 метра, влизат през прозореца, който
води към сцената.
През 1929–1930 г. за нарасналите нужди на училището се построяват две нови квартални училища с
гимнастически салони и същевременно със специални
сцени. Читалищното ръководство използва това обстоятелство и пренася театралната дейност в салона на
училище „Цар Борис III“, по-късно преименувано на
„Д-р Петър Берон“. Закупува се завеса, изработват се
декори.
Отначало театралната дейност протича както порано – ръководена от читалищното ръководство, но
не системно, а стихийно, като артистите се набират за
всяка пиеса отделно. Но впоследствие, под ръководството на председателя на читалището Никола Ценков
през 1932–1934 г. е образувана любителска театрална
трупа при читалището с одобрен правилник за работа
от читалищното ръководство. В Протоколната книга на
любителската театрална трупа са запазени протоколите
от заседанията, провеждани при избора, подготовката
на пиесите и след премиерите. Не са спестявани хвалбите и забележките.
Читалищното ръководство започва строежа на
читалищен салон през 1933 г., но поради недостатъчно средства от една страна, а от друга – махленските
борби, постройката е завършена едва през 1939 г. На
21 ноември 1939 г. на местния селски празник, събора,
любителската театрална трупа изнася първата пиеса в
229

собствен салон, точно 40 години след основаването на
читалището. Това е пиесата „Хан Татар“.
Вече 123 години театърът е неизменна част от живота на жителите на село Търнак.
Източници:
Попов, Ив. Театрална дейност. 1969. 4 с. (спомени)
Протоколната книга на любителската театрална
трупа, ДА – Враца, Ф. 531 К, оп. 1, а. е. 48.
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Михаела Миленова
СУ „Христо Ботев“ – Враца
ръководител Малина Тодорова

Читалище „Просвета“
в с. Крушовица, област Враца
Корените на моето село Крушовица, Врачанско, са
свързани със средновековно селище, което се е намирало във Врачанската планина, западно от връх Околчица
и югозападно от село Паволче. Кърджалийските банди
опустошават планинското село Крушовица в края на
XVIII в. и това принуждава жителите му да го напуснат
и да потърсят убежище във Влашко. След няколко десетилетия те се завръщат и се заселват на територията
на днешното село Крушовица, което е част от община
Мизия, област Враца.
След Освобождението особено място в живота на
крушовчани заема дейността на местното читалище
„Просвета“. Пътят на този духовен храм започва през
1889 г. с пристигането на учителя Дечо Петров, родом
от с. Бяла Черква. По негово предложение и с подкрепата на по-будните съидейници от селото се основава
читалище в сградата на училището, която се намира
близо до църквата. Читалището е наречено „Зора“ и за
председател е избран Никола Христов Попов. Първият
устав е съставен по образец, предоставен от даскал
Дечо, донесен от родното му село. Първоначално дей231

ността на крушовските читалищни дейци е свързана
предимно с организирането на вечеринки и театрални
пиеси. Младите хора в селото, жадни за духовен живот,
с ентусиазъм се включват във всички читалищни прояви. Дните им стават цветни и изпълнени с непознати
емоции около самодейния театър, който създават сами,
както и песните и танците на вечерните забави. Завладени от всеобщия стремеж към нови знания и просветителска дейност, мнозина от младежите купуват нови
книги и ги даряват за общо ползване.
Световните събития от началото на XX век въвличат България в три поредни войни, в които българите
участват, за да постигнат национално обединение. Това
е тежък период на трудно оцеляване, но съпътстван от
светла надежда. Много от мъжете на село Крушовица
са на бойното поле и читалищната дейност постепенно
замира. Минават няколко години и покрусата отстъпва
място на всеобщото оживление в цялата страна. През
1924 г. 21 млади крушовчани се събират, за да възстановят читалищната традиция в селото. Те учредяват ново
читалище с името „Просвета“ и избират за председател
новодошлия участъков фелдшер - Самоковлията, а за
секретар местния учител Минко Минков. Изработен е
нов устав, който е съобразен изцяло с изискванията,
препоръчани от Министерството на народното просвещение. Избраното ръководство веднага предприема
действия за осигуряване на членство в Националния
читалищен съюз на царство България.
По това време читалище „Просвета“ не разполага
със своя сграда и за репетиции, представления, срещи
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и вечеринки се наемат помещения. Притежание на читалището са само 1 шкаф, 4 маси, 7 пейки, 3 лампи, 1
звънец и 1 тесла. Местното население не е в състояние
да подпомага финансово читалищната дейност, тъй
като е бедно и едва свързва двата края, но въпреки това
в отчетния доклад на председателя за 1925 г. се казва, че
има „приход от членски внос, от вечеринки и от волни
пожертвования, разходи са направени за набавяне на
инвентар и абонамент за вестници и списания“. През
следващата 1926 г. се създава първата библиотека в
селото, което е видно от съставения протокол на читалищното настоятелство със съдържание “…доставени
даром 68 книги от Народната просвета и 84 книги от
Окръжния читалищен съюз“. Книгите са поставени в
специално приспособен за целта шкаф, с което се поставя началото на библиотечното дело в читалището.
Започват разнообразни прояви на новите читалищни
дейци. Поставя се театралната постановка „Руска“ по
Иван Вазов и редица други като: „Бащин завет“, „Когато самодива залюби“, „Ординарци“, „Женска вярност“,
„Боряна“. Мъжките и женските роли се изпълняват от
Никола Попов, Петко Янкулов, Коста Тодоров и Игнат
Спасов. Избира се т.нар. „увеселителна комисия“, с
периодично сменящите се председатели Васил Гюров,
Пенко Вътков и Петко Тошков. Комисията има за задача да подбира младежи, които да изнасят сказки по
различни интересни научни теми.
Промяната на държавния ред след 9 септември
1944 г. оставя отпечатък върху читалищното дело.
Историческа справка, съставена от Денчо Андреев, изпълнявал длъжността заместник-директор на Н
 ародно
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основно училище „Христо Ботев“, с. Крушовица, през
70-те години на XX век, съдържа цитата: „Читалището
става крепост на политиката на Българската комунистическа партия“. Положителна страна обаче е фактът,
че за нуждите на населението е закупен първият радиоапарат. Усилено продължават да се изнасят и театрални
представления „при трудни условия, но по 6 постановки
на сезон в стария салон на училището“.
Събитие за цялото село е новата киномашина, която е докарана в селото на 19 декември 1957 г. Емилия
Ангелова заминава на специално обучение и става
първият кинооператор в селото, длъжност, която изпълнява, докато има активна дейност по кинопрожекции в Крушовица. Дори понастоящем хората в селото
продължават да я наричат Милка Кинооператорката.
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През 1959 г. жителите на селото решават да построят читалищна сграда. С доброволния труд на всички
жители и с помощта на местното Трудово кооперативно земеделско стопанство за три години те изграждат
красива сграда, която и до днес е център на духовния
и културен живот в Крушовица. Сцената в киносалона
е изрисувана от Сава Събев и новата сграда е открита
от тогавашния председател на читалищното настоятелство Йото Цветков и председателя на Народния съвет
Велико Цеков. През следващите години за председатели
на читалището последователно се сменят градоначалниците на селището Денчо Андреев, Ангел Димитров,
Дачко Генчов, Огнян Василев и Ангел Тошков. Днес
председател е Цветанка Дамянова.
Новата сграда е просторна и приютява всички,
които желаят да развиват културна дейност в селото.
Създадена е духова музика с ръководител ученикът на
Дико Илиев, Ненко Димитров от град Оряхово, и танцов
състав под ръководството на Симеонка Параскевова.
През 1986 г. техните длъжности са заети от Петко Гушански и Цветана Иванова, с помощта на които духовият състав получава на фолклорен фестивал в Оряхово
през 1987 г. златна значка. Успешни са изявите и на
женския танцов състав, чиято дейност се обогатява с
присъединяването на група деца от ОУ „Христо Ботев“
в селото, които формират детски състав за народни танци. За тези прекрасни години разказват и предоставят
снимков материал Тодорка Василева, днес на 69 г. и
Малина Цанкова на 51 г., която си припомня, че като
дванадесетгодишна е посещавала музикалната школа
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по акордеон, организирана в читалището от Диана Илиева. От учителката Величка Декова научаваме, че през
70-те и 80-те години на миналия век е функционирала
женска певческа група, която тя е ръководила. Понастоящем тя е на 90 години и с умиление си припомня
някои от песните, които дори запява. Г-жа Декова дава
ценни сведения и така разбираме, че по същото време
е имало група за стари градски песни с ръководител
Мария Воргова и театрална трупа, ръководена от Мара
Великова. Разказва за кръжока по приложно изкуство
към читалището, който, начело с учителката по трудово
обучение Николина Георгиева, често е печелел награди
и грамоти по различни форуми.
След 1989 г. и в новия XXI век читалищната дейност продължава да се развива успешно и всички
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 ристиянски, национални и местни празници биват
х
отбелязвани подобаващо от читалищните дейци. Самодейците продължават да пеят, да танцуват и да
представят фолклорни възстановки и театрални пиеси.
Особено място в тези изяви заемат семейство Бенови,
Пешка Савчева, Емилия Ангелова, Иванка Дакова,
Станка Цанкова, моята баба и дядо, Венета и Цветан
Параскевови, и още много от жителите на Крушовица,
които с радост се включват в читалищната дейност, а
сега с вълнение разказват за незабравимите си преживявания – спомени от богатия читалищен живот. Днес
традицията в селото е жива. Сградата е обновена и
със същия нестихващ ентусиазъм крушовчани – читалищни служители, самодейци и ученици, продължават
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делото на първосъздателите на читалището в с. Крушовица от паметната 1889 г.

Източници:
Николов,Б. – „История на село Крушовица“, С., 1989 г.
Архивни материали, читалище „Просвета“ с. Крушовица, общ. Мизия
Устна история: информатори Тодорка Василева – на 69
години; Венета Параскевова – на 77 години; Станка Петрова
– на 75 години и Величка Декова – на 90 години.
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Галина Бешовишка
Народно читалище „Просвета – 1919“ – Малорад

Народно читалище „Просвета“ –
село Малорад, Врачанско
Годината е 1919 – родолюбиви, ентусиазирани и
жадни за знания малорадски младежи учредяват една
нова народополезна организация в Малорад – читалище. Наричат го „Просвета”, за да се опази българското
съзнание и да се възражда българският дух. Избрано е и
първото читалищно настоятелство в петчленен състав:
председател е учителят Цено Иванов Петърчовски и
членове Ботьо Влахов, Иван Лещански, Тано Боянкин,
Петър Крачунов и Цветко Гергов. През следващите години читалищните членове бързо нарастват. Повечето
от изтъкнатите по онова време жители на селото разбират голямото му значение като просветен институт,
който подпомага всестранната дейност на селяните и
затова влизат в редовете му не само като обикновени
членове, но и като дарители. Ролята на малорадското
читалище в живота на местните става все по-осезаема.
Читалищната библиотека набавя книги, от които селяните се учат на културно обработване на земята, овощарство и пчеларство, търсят и откриват правдата за
своя живот в произведенията на българските класици,
в художествената литература.
Както навсякъде по селата по онова време, така
и в Малорад кръчмарите и бакалите „протягат ръце“
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към и без това празните джобове на селяните. За да ги
спаси от ограбване, читалището поема инициативата
и създава селска кредитна кооперация „Орач”. По същото това време млади, прогресивни учители, които са
душата на читалището, организират първите театрални
представления в старото училище. Това е голямо събитие за селото, за малорадчани, които дотогава не са
знаели що е театрално представление. Искрата към
изява на народното изкуство пламва в душите и заразява още много млади хора. Трагични събития бележат
този подем – в избухналото през 1923 г. Септемврийско въстание участват и прогресивни хора от селото.
Убити са читалищните дейци Георги Бързаков, Петър
Сладкаря, Ангел Бърдарски, Нино Гешовски, Петър
Гевезийски, Цветко Згориградки – малорадчани, дали
своята лепта за възхода на селото, а признателните
потомци кръщават улици на тях – шест улици днес
носят техните имена.
През 30-те години на ХХ век в малорадското читалище се вливат нови и млади свежи сили. Увеличава
се броят на учителите в Малорад, а с това се засилва
и дейността на читалището - участват всички прогресивни младежи и селяни, жадни за знания и напредък.
Появява се ново течение на младежите - въздържателно
дружество, което бързо набира популярност. Обаянието
на младите читалищни дейци и изпълнители е толкова
голямо, че мнозинството от младежта навлиза масово
в редовете на читалището. И отново последвалите революционнни борби, в които вземат участие читалищните дейци спират този подем. Нелегалната дейност е
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 азкрита и дейността на читалището замира – радиор
приемателят е затворен в дома на Йордан Влахов, много
от книгите на библиотеката са иззети и унищожени.
Театралните представления спират.
След 1944 г. малорадското читалище разгърва небивала до тогава дейност. За кратко време се изявяват
такива таланти, които дотогава никой не е забелязвал.
Към читалището се изявяват различни формации:
смесен хор с ръководител Въло Диловски, изнасят се
доклади, сказки, театрални колективи, добри декламатори и рецитатори. През 1954 год. е сформирана и
духова музика. Училищният салон става тесен, за да
побере зажаднелите за знания и културни развлечения малорадчани, затова се налага да се помисли за
сомостоятелна читалищна сграда. Инициативата за
построяване на нова сграда започва своята реализация,
когато председател е Димитър Гергов Масларски. Той
откупува земята от нейния собственик тогава Ботьо
Влахов през 1964 г. Ремонтните работи завършват
през 1968 г., когато под председателството на Петър
Цанов официално е открита и пусната в експлоатация
новата читалищна сграда. Трябва с признателност да
споменем и имената на хората, без които нямаше да
я има тази сграда днес: ръководител на проекта Цено
Ралинов Рашоевски; пръв отпочнал строежните работи
Васил Йолов Драгоевскаи; арматуриста Христо Христов
Червеняшки; зидаро-мазачите Ненчо Иванов Ненчев,
Камен Йолов Драгоевски, Семко Ненчов Семков, Коно
Ангелов Рогозянски, Донко Миков Начов, Димитър
Бешовишки, Цветко Иванов Девенски, Иван Танов
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Петърчовски, Христо Василов Лилов и още много други. Сградата е обезпечена с модерна за онова време
материална база, оборудвана е с богата библиотека, с
разкошен салон и съвременно обзаведена сцена, с уютни гримьорни, репетиционни и танцови помещения,
просторни читални.
Тук е мястото да спомена имената на хората, заемали председателското място през тези години: Георги
Ценов Вълканкински, учителят Йордан Иванов Влахов, учителят Димитър Георгиев Масларски, който е
и най-дългогодишният председател на читалището.
Дългогодишен председател е и Петър Йорданов Цанов. Председателското място са заемали Санко Ценов
Тишевишки, Димитър Ганчов Къчовски, Димитрина
Георгиева Вековска, Олимпия Владимирова Ненчева,
Емилия Котова, Димитрина Найденова.
През 2015 г. бе открита изцяло обновена и ремонтирана читалищна сграда. В 100-годишната история
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на читалището, дейността е била разнообразна:
библиотечна, художествена самодейност, радиопредавания, кинопрожекции, изложбена дейност, чествания и
концерти. Различни са и съставите: битов хор, вокална
група, театрален състав, естрадно-сатиричен състав,
детска певческа група, танцов състав. Не е възможно
да изброя имената на всички самодейци, преминали
през читалищната сцена, изиграли едни от най-хубавите роли. Неизброими са и наградите, завоювани от
колективите през тези години - грамоти и плакети от
общински, регионални и национални прегледи и фестивали за театрална, танцова и певческа дейност. Един
век-народополезна дейност от основаването на читалището до днес! Един век културно-просветна работа
на читалищните деятели съдейства за съхраняване на
местните традиции, история и автентичен фолклор.
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Ивана Захариева
Регионално краеведско дружество – Враца

Към историята на железопътната линия
Мездра–Видин и новата гара във Враца
За свързване на градовете Враца, Видин и Лом са
правени проучвания още през 1895–1900 г.1. Първоначалната идея е била да се свържат гарите в Мездра
и Лом и оттам покрай река Дунав да се стигне до гр.
Видин. През 1904 г. се проучва трасето да бъде по долината на река Огоста, а през 1905 г. новото проучване
е за преминаване на линията през Брусарци. Правителството приема линията Мездра–Брусарци–Видин с
дължина 181 км. с отклонения Бойчиновци–Берковица
(37,6 км) и Брусарци–Лом с дължина 24,4 км.
През 1908 г. се създава Главно предприятие за построяване на линията. Срокът е 3 години – до 28 юли
1911 г. Поради започването на Балканската война,
строежът се забавя. Само участъкът Мездра–Брусарци–Лом е открит на 18 септември 1913 г. Отклонението
Бойчиновци–Берковица влиза в експлоатация на 17
май 1916 г., а Брусарци–Видин – на 1 юли 1923 г.
Характерен при изграждането на тази линия е стилът на приемните здания на гарите – по италиански
образец от италиански архитекти. И в днешно време
1

с. 45
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Сборник „Железопътният транспорт в България“, С., 1987,

старите сгради са действащи. Нови приемни здания на
гарите има само във Враца, Монтана и Лом.
Новата жп гара във Враца се открива на 1 юни
1981 г. лично от генералния секретар на ЦК на БКП и
председател на Държавния съвет Тодор Живков.
Интересен е фактът, че проектът е едно към едно
заимстван от гара Добрич. Врачанската община, пък,
предоставя своя на Община Монтана, където е изпъл
нен частично. Спомените са на тогавашният зам.-председател на Градския съвет Тончо Монов.
Дейностите в гарата след нейното откриване са
многобройни. Тя се ръководи от началник гара, който
в онзи момент е Иван Иванов. Има зам.-началник по
експлоатацията – Димитър Димитров, по търговската
експлоатация – Борис Трифонов и технолог. Работят 5
ръководител смени – маневрена дейност и движение,
има 10 ръководители по движението.
Билетните гишета за общите пътници са четири,
едно от които е денонощно. Едно е за ползване от военните и друго – за информация. Има ж.п. бюро на площад
„Христо Ботев“. Общо билетните касиери са 13 души.
Гарата има три чакални – за преминаващи, за
качване и „топла“ – на II етаж.
Багажната магазия е с общо 10 човека – 5 магазинери, 3 електрокаристи и 2 преносвачи. Има гаров
гардероб с 3 човека персонал, тоалетни, стая за майки с
деца на II етаж, както и стая за маневрения персонал. В
гарата работят четирима човека като общи работници.
На разположение са: лекарски кабинет за всички
железничари и семействата им, обслужвани от лекар и
3 медицински сестри, кабинет за предпътни прегледи с
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5 фелдшери и 1 медицинска сестра. С изход към перона
са помещенията на ревизор-вагоните и транспортна
полиция.
На II етаж (източната страна) са работните помещения на специалистите по енерго и електро-обслужване,
както и на телеписките и ел. секцията. Постовите на
стрелочниците са 15. Работят в 2 кабини на 4 смени от
общо 8 човека.
В товарната гара началник е Борис Спасов, а ръководител търговска експлоатация Иван Филчев. Гарата
има пункт на територията на Химическия комбинат с
отговорник Иван Коцев. Тези хора и още 17 търговски
ръководители организират цялостната товаро-разтоварна дейност. Обслужват се всички товари за града и
района до Бойчиновци, както и омнибусни вагони за
дребни пратки. Гарата има и товарна магазия с много
магазинери и преносвачи, работещи на смени. Работят
7 козлови крана и 7 броя автокранове. Има работилница
за поддръжка на техниката с 14 работници – шлосери,
механици, стругари. На територията на товарна гара
има и контейнерен терминал за 96 контейнера на едно
ниво, а те могат да бъдат на две и три такива. Товароразтоварните работници са повече от 100 човека.
Неразделна част от обслужването на пътниците е и
храненето. В гара Враца по това време работи подразделение на РСВ Мездра (Ресторанти и спални вагони)
с над 40 човека, които се грижат за нуждите на всички
пътници: от закуската, подкрепителното и основното
хранене, до банкетите на железничарските колективи, а често и на тези, които работят в района около
гарата. Има ресторант I-ва категория, цех за закуски,
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закусвалня, няколко павилиона за захарни изделия,
бар, бюфети „скара-бира“ и други.
Може да се каже, че по това време в обслужването
на гара Враца намират препитание над 350 души –
добри специалисти и професионалисти в многообразната железничарска дейност. Гарата работи на пълни
обороти, хората ползват железницата с желание и са
доволни от това, което тя предлага.
Трябва да споделя, че голяма част от горенаписаната информация получих от същия Иван Иванов2, който
беше началник на гара Враца при откриването º. Роден
е 1940 г. в с. Добруша. Завършва гимназия в Криводол, а
след това Полувисшия железничарски институт. Работи
за БДЖ 40 години. Започва работа като ръководител
движение в гара Узунджово, Хасковско по разпределение от 1963 до 1965 г. Следва гара Враца (1965–1973
г.). Три години след това е началник гара Руска бяла.
От 1976 до 1980 г. е зам.-началник на гара Враца (старата гара). Назначен е за началник гара Враца в края
на 1980 г. На него са пада честта и отговорността да
организира прехвърлянето на дейността от старата в
новата сграда и 4 години след това да ръководи този
голям и многолик железничарски колектив.
Източници:
Сборник „Железопътният транспорт в България”,
С, 1987 г., с. 45
Спомени на Иван Иванов, записани от автора през
2012 г.
2

Спомени на Иван Иванов, записани от автора през 2012 г.
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Даниела Спирова
Дом на железничаря – Мездра

Железничарскaтa библиотекa в Мездра
Малко селце с около двайсетина къщи – това е Мез
дра непосредствено след Освобождението. Появата на
първата българска държавна железница е важен етап
в цялостния процес на модернизация на следосвобожденска България. Прокарването на отсечката София
– Роман през 1897 г. от жп линията за Варна и изграждането на жп клона Мездра – Лом и Мездра – Видин
през 1913 г., играят решаваща роля за оформянето на
Мездра като значителен железопътен възел.
Инициалите БДЖ стават символ на възстановената
българска държавност, извор на национална гордост,
надежда за по-нататъшния прогрес на България. Же
лезницата не е единствено техника, а съществена част
от духовното развитие на нацията. Както в края на XIX
век, така и в първите десетилетия на XX век, нашите
железници са били привлекателно поприще за много
млади хора и специалисти с различна подготовка.
С достойнство носели железничарската униформа
строители, машинни инженери, средни железопътни
специалисти и стотици работници. Високо ерудираните специалисти освен добра специална подготовка,
имали и широка обща култура. Струпването на едно
място на компактна маса от железничари поражда
необходимостта от създаване на просветни и културни
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Железопътната гара в Мездра, 40-те години на XX в.

институции. През първото десетилетие на ХХ в. все
още единични са случаите, когато към частни домове
и питейни заведения са откривани читални - такъв е
случаят в гара Горна Оряховица с пивница „Океан“ на
семейство Спасови. Във връзка със Закона за народните читалища от 1927 г. железничарите от гара Горна
Оряховица основават читалище „Христо Ботев“.
Аналогично е създаването на железничарските читалища и библиотеки в цялата страна през следващите
десетилетия, в това число и в Мездра. За мащабите на
този процес значителен е приносът на главния директор
на БДЖ по онова време – проф. инж. Любен Божков.
Специализирал строително инженерство в Петербург,
Прага и Виена, виден географ, полиглот, добър цигулар,
далновиден ръководител, внесъл нов дух в развитието
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на железниците през четвъртвековното си служене.
Той ръководи Научния комитет при Главна дирекция,
който издава годишник с научни трудове „Архив на
железниците и пристанищата“. Под ръководството на
комитета се издава ежемесечно жп списание, с цел да
засили служебната подготовка и повиши културата на
18 000 железничарски и пристанищен персонал. Постоянни гости у семейство Божкови са били писатели, артисти, музиканти, художници. Сред тях са Елин Пелин,
Йордан Йовков, Александър Божинов, Сава Огнянов,
Александър Балабанов и др. В резултат на разговор
между Божков и Елин Пелин се родила идеята за създаване на железничарски библиотеки в по-големите жп
гари, с цел издигане на професионалната подготовка и
общата култура на железничарите и техните семейства.
На 5 януари 1931 г. Научният комитет към Главна
дирекция на железниците издава „Наредба за устройство и ползване на железничарските читалища и библиотеки“. Наредбата е изпратена до ръководителите на
жп поделенията във възловите гари. Така са поставени
основите на библиотеки „за самообслужване, интелектуално и културно повдигане на персонала от всички
служби“. За първи помещения на железничарските
библиотеки послужили чакалните към резервните стаи
на превозния персонал. Обстановката била оскъдна –
циментов под, няколко дървени шкафа с малко книги,
маса и няколко стола. Раздаването на книгите се извършвало от жп служител през почивните дни от 15:00
до 19:00 часа и то на доброволни начала. Нови книги
се купували от събрания служебен членски внос от
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 асиерите на жп поделенията. Въпреки лошите условия
к
в библиотеките, там се организирали курсове за опресняване на знанията по професии, по обща и стопанска
география, по немски и френски език.
Точна дата на създаване на железничарската
библиотека в Мездра не е документирана, но се знае
името на един от ентусиастите, събрали и подредили
собствени книги в стаята на началника на гарата. Това
е локомотивният машинист Стойо Банов Вутов. Фондът
на така създадената библиотека постепенно се увеличава благодарение на помощта от съществуващия по
това време Читалищен комитет към БДЖ. При подбора
на книгите ръководещо е желанието да се доставят на
читателите наши и чужди книги и списания в различните отрасли на човешкото знание, а най-вече по
техника и жп дело. Канени са видни писатели, учени и
други културни дейци да изнасят сказки и беседи пред
читателите. Естествен резултат от всичко това е бързото
увеличаване броя на читателите – както железничари,
така и членове на техните семейства.
Създаването и утвърждаването на железничарската библиотека е резултат от:
– Стремежа на железничарите към знания;
– Загрижеността на административните ръководители за образованието на хората от цялата система;
– Стремежа към достигане на европейско ниво,
както в професионалната област, така и по отношение
на общокултурното развитие.
Силен тласък напред за библиотечното дело в
железниците е създадения през 1940 г. Читалищен ко251

митет към Дирекцията на железниците. По това време
главен директор на железниците и пристанищата е
Борис Колчев, който е заобиколен от специалисти, заредени със знания в най-престижните учебни заведения
на Европа. Те притежавали богато творческо мислене
и практическа находчивост, а професията поставяли
над всичко. Създаденият Читалищен комитет има
като своя главна задача да открие библиотеки при поголемите гари и да подпомага вече създадените. Той
закупува централно книгите, които подвързани, заедно
с библиотечните материали, се изпращали на всички
жп библиотеки. За по-голяма икономия и за по-здрава
подвързия на книгите е създадена книговезница при
гара Горна Оряховица, преместена по-късно за поголямо удобство в София. Към книговезницата била
създадена и печатница, част от чиито машини днес се
намират във ВТУ „Тодор Каблешков“ – София.
До 1950 г. създадените 46 жп библиотеки са ръководени от Читалищния комитет. Фондовете са обогатявани ритмично с нова и добре подвързана литература.
И днес в мездренската библиотеката има книги със
запазена подвързия на книговезницата при гара Горна
Оряховица.
Всички тези факти, разкриват основните фактори,
които са стимулирали дейността на жп библиотеката
във възходяща линия:
– За превръщането на жп библиотеката в средища
на просвета и култура;
– За развитие на духа и традициите на населението
във възловите гари;
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– За осъществяване на координационни връзки на
Читалищния комитет с всички библиотеки;
– За изграждането на добра за времето си материално-техническа база, което дава възможност на
основните звена за обслужване на читателите – заемна
и читалня;
– Работата на библиотекарите – щатни и нещатни,
се отличава с ентусиазъм, чувство за отговорност и
стремеж към професионализъм.
След 1945–46 г. жп възел Мездра бързо се разраства.
Освен гарата, локомотивно депо, ж.п.отделение, пикьорски участък, превозна служба, се създават по-късно вагоно-ремонтен цех и електротехническа секция.
През тези години библиотеката е местена в различни
поделения на ж.п. възел Мездра. Назначен е първият
щатен библиотекар Благой Митов – учител от гр. Враца.
Дейността и на железничарската библиотека в
Мездра като част от библиотеките в БДЖ – след 1950 г.
се очертава като най-плодотворен период. Акцентът е
поставен върху масовизирането на работата с книгата,
която трябва да достига до всеки железничар. Авторитетът на библиотеката е резултат от:
– Специалните грижи на административните и
профсъюзните ръководства;
– Системното финансиране;
– Разширяване и подобряване на материалната
база;
– Професионализма на библиотекарите;
– Сериозното отношение към комплектуването на
фондовете;
253

– Подчертаното внимание към комплектуването
на научно-техническата литература като база за професионално израстване на жп работниците;
– Разнообразяването на формите за привличане
на читатели;
– Стремеж към съответствие между читателските
търсения и предлагането.
От 1950 г. железничарската библиотека преминава
под ръководството на профсъюза на транспортните
работници. Читалищният комитет е закрит, както и
създадените железничарски читалища. На тяхно място се създават домове и клубове на културата. Според
указания на транспортния профсъюз на първо време
библиотеките се заемат с „прочистване от фашистката
и великобългарската шовинистична литература и поставяне основите на планова културна работа. Да се
осигури на читателя прогресивна художествена и научна литература. Чрез книгите, библиотеките да превъзпитат читателите в любов към родното, към съветските
народи и народите от целия свят …“ Като резултат от
тези указания са унищожени и някои ценни издания.
По спомени на бившата библиотекарка в библиотеката
на Генералната дирекция Искра Андреева, са унищожени всички книги, дарени от цар Борис III, носещи
съответния щемпел. Имайки предвид афинитета на
царя към железницата, можем само да предполагаме
какви книги са унищожени.
Работното време на библиотеката е съобразено с
режима на работа в железницата. През 1962 г. е въве
ден свободен достъп в обслужването на читателите.
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През този период се сменят няколко библиотекари,
което дава своето отражение върху работата на библиотеката. От 1973 г. е назначена учителката Лиляна
Цветкова, завършила библиотечен курс, която въвежда
необходимата библиотечна документация и привлича
повече читатели. Широка популярност сред железничарите добиват подвижните библиотеки. Принципът
на създаване е следният: Сключване на договор между
библиотеката от една страна, и от друга – администрацията и профкомитета към съответната гара. Към
библиотеката при гара Мездра има 8 подвижни библиотеки, които се запазват като форма на обслужване
за отдалечените гари почти до 1990 г. По този начин
активно се използват информационните възможности
и богатият фонд на библиотеката, наброяващ 12 000
тома. Подвижните библиотеки реализират дейността
си благодарение на доброволните сътрудници от всяка
гара. През 60-те години за кратко време е популярен
пътуващият вагон-библиотека към т.нар. агит-влак на
Министерството на транспорта.
При изброените форми на обслужване опазването
на книгите не е проблем, защото дисциплината в железниците има свое място и по отношение на книгите.
За кадровото обезпечаване на жп библиотеката през
този период е характерно подчертано внимание на
възловите ръководства. С цел повишаване на професионалната квалификация на библиотекарите многократно са организирани квалификационни курсове
под ръководството и с участието на проф. Тодор Боров,
който оценява правилно мисията на железничарските
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библиотеки и отделя необходимото време за обучаване
на кадрите в тези библиотеки.
До 1990 г. е характерна пълна координация на действията на железничарските ръководства по отношение на
библиотеката. Като главна задача пред железничарската
библиотека е поставено набавянето и пропагандирането
на техническата литература, свързана с дейностите в
железниците. Целта е повишаване на образованието и
самообразованието на железничарите, за което се предоставят препоръчителни списъци на книги и статии от
периодични издания по отделни технически въпроси,
уреждат се витрини и изложби с техническа литература,
организира се провеждането на лекции и обсъждания с
участието на водещи специалисти в съответното направление. През този период библиотеката многократно е отличена като водеща по редица библиотечни показатели
сред библиотеките във Врачански окръг и в системата
от библиотеки към жп Управление – София.
Важна роля по отношение на техническата литература има специализираната научно-техническа
библиотека към Института по железопътен транспорт,
която до 1990 г. е комплектувала цялата издавана
литература, свързана с жп транспорта на български
и руски език, както и всички специализирани периодични издания, издавани от европейските железопътни
администрации.
Железничарските библиотеки към ЖП Управленията са изпълнявали методически функции по отношение
на останалите библиотеки, а библиотеките в Пловдив и
София са отличени с орден „Кирил и Методий“.
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Домът на железничаря в Мездра

До 1990 г. железничарските библиотеки се развиват
като професионални, профсъюзни библиотеки, които
задоволяват общообразователни и общокултурни интереси на работниците и семействата им. Вследствие
на честите структурни промени в БДЖ и смени на
ръководства, библиотеката и нуждите º остават на
заден план. Неясният статут на жп библиотеките и
липсата на административен орган, който да ръководи
и координира дейността им, доведе до бързо закриване
на малките библиотеки от администратори, нямащи
отношение към библиотеките. Проблемът по опазване на фондовете на закриваните библиотеки също е
решен субективно. Част от фондовете на закритите
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б иблиотеки са дарени на съществуващите общински
такива, а останалите са бракувани. Сградите и помещенията на бившите библиотеки стават предмет на сделки
с недвижими имоти. Към днешна дата единствената
самостоятелно действаща жп библиотека, е тази в Мездра, която от 20 години е част от Дома на културата
на железничарите.
Икономическата ситуация в БДЖ рефлектира особено остро върху статуса на библиотеката като културна институция. На фона на всеобщата икономическа
нестабилност, жп библиотеките не съумяха да запазят
своите позиции на необходима и полезна институция
в жп структурите. Необходима е нова политика с преосмислени цели и задачи на жп библиотеката. Това
изискване е продиктувано от израстването на нов тип
потребител на информация – във времето на силно развити комуникации и технологии, както и от прехода на
библиотеката – от пасивната им роля на притежатели
на информация към по-активна обществена позиция.
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Янка Николова
Народно читалище „Светлина 1926“ –
Моравица, община Мездра

Старите къщи на Моравица
Промените в следосвобожденска България са драстични – бързото развитие на индустрията, прокарването на железницата и усиленото строителство на сгради
и улици, облагородяването на големите градове оставя
своя отпечатък и върху живота в Северозапада. В българското село обаче промените настъпват по-бавно.
Битовите условия не се подобряват съществено. Липсва
канализация, в повечето случаи улиците тънат в кал.
Хора и добитък често съжителстват в едни и същи паянтови сгради.
През Възраждането Моравица е едно от най-големите в котловината села, но и едно от най-бедните.
Сменяло е няколко пъти местонахождението си поради
чумни и холерни епидемии. Селяните живеели в колиби и кошари. По-късно започнали да строят къщите
си около потока Аламан, заради водите на извора. По
спомените на дядо Стоян Стоев къщите били с плетеж
от тръстика, свинака, държак от слънчоглед, измазани с
кал, варосани, и с покриви от каменни плочи. Оградите
на дворовете били от плет или камък.
По-късно започнали да строят къщи на един етаж
със зимник. Зимникът е зидан от камък, понякога доста
широк, за да бъде здрава основата. Етажът на къщата е
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от тухли, които сами са правили. Технологията е добре
позната и се е използвала чак до втората половина на
ХХ в.: дървени калъпи се пълнят с глинеста кал и се
сушат на слънце. Редят се кофтори с големи дупки и
се изпичат на огън по цяла седмица. Едва след това
се ползвали за строеж. Стаите били две – едната се
използвала за кухня (кащи), с огнище, ведра, полици,
котли. Другата стая – спалня (соба), където било цялото
семейство с наредба от трикраки столчета, скрин, легла
и стени, украсени с ковьори, ушити от жените в семейството, икони. Леглата са били покрити със сламеници
(дюшеци, пълни със слама), покрити с козяк (тъче се
козина от остригани кози) и тъкани на ръчни станове
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покривки. До входната врата бил язлъкът, направен от
дърво с орнаменти. В зимника прибирали делвите със
зимнината и животните.
Много са хората, които са се занимавали със строителство в селото – Данко Тошов, Пенко Иванов, Никола
Пенковски, Тошо Петров, Кирил Стоев, Костадин Филипов и др. Фамилиите били многочислени, но когато
е трябвало да се строи къща, цялото село помагало. В
къщата можело да се живее едва след като се извърши
обредното даряване на майсторите и благославяне на
дома – обичаят „Викане на къща“. Като се стигне до
покриване, баш майсторът застава най-горе. Съседите
донасят дарове за домакините, кой каквото пожелае –
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ризи, кърпи, чаршафи, давали се и пари. Майсторът
ги реди на напречната греда и започва да вика така,
че да се чува в цялото село. Казва кой какво дарява и
благославя къщата и хората с много здраве, късмет, да
се родят много деца, за богатство, веселие, плодородие.
До три дни стоят даровете и всеки новодошъл се обявява. За съжаление тези къщи, някога пълни с живот,
сега тънат в разруха и забвение. Бавно се рушат. Но
основите стоят.
Хората се променят, животът в селото също. Някои
елементи на културата изчезват, други придобиват
нов смисъл. Българската култура през Възраждането
постига своя разцвет благодарение на оригиналното
съчетаване на традициите с модерните европейски влияния. И днес в модерните ни къщи се виждат елементи, запазени оттогава – калдъръмения двор, високите
дървени порти, каменната ограда.
Да съхраним миналото не само в културата, изкуството и архитектурата, но и в отношението си към
основните ценности – семейството и домът.

262

Доц. д-р Христина Маринска
Краеведско дружество – Мездра

Семейни празници, обичаи и вярвания
в село Кален
Семейните празници – раждане, сватба, смърт –
са част от културата на каленченина, един вид норма,
характерна за българската етническа територия, за
народна традиция и идеал. Те присъстват още в „Показалеца“ на Георги Ст. Раковски, намираме ги в събираческата практика на терен у Кузман Шапкарев, Марко
Цепенков и Димитър Маринов (за нашия край), както и
в работите на Михаил Арнаудов и Христо Вакалелски.
Всички те имат нещо общо – българско и нещо
специфично – нашенско.
Раждане
Най-съкровеното желание (събитие) в живота на
младото семейство е бременността на невястата.
Здравна просвета и в частност полова такава в далечното минало не съществува. Липсват източници на
информация, невежеството цари повсеместно и народът
се лекува сам. Оттам водят началото си съответните
вярвания, обичаи и ритуали. В това отношение девойките не правят изключение, научени да се сдържат и
срамуват пред свекър и свекърва („... Ти да им са срамаш на свекър и на свекърва“ – така родната майка
поучавала своето чедо. Едва преди първата брачна нощ
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тя считала за свое задължение да разговаря с дъщеря
си на интимна тема, а в последните месеци от бременността се включвала и свекървата).
Обичаите започват от зачеването. Бременността на
невястата е скривана от чужди хора, докато не º проличи. Единственото съображение е да не я ловят уроки
(от среща с лоши очи, да не стъпи на мръсно място, да
не падне и др. подобни.)
Случвало се е още в първите месеци невястата да
загуби плода, тогава казват „пометнала е“. Ако бебето
се роди в седмия месец (седмаче), то е живородено, но в
осмия – не. Нормална бременност означава, износване
на плода до влизане в деветия месец и раждане. Важно
е да се знае, че бременната е работила наравно с всички други жени, както у дома, така също и на полето.
Няма отпуск по майчинство, няма пожала от никъде
и от никого. Не са редки случаите, когато децата са се
раждали на полето. Вземе бабата (акушерката) сърпа
та отреже пъпчето и го върже с подръчни материали.
А моята баба родила най-малката сестра на майка ми
на чешмата „Черниявец“ – Цаконица, където отишла
рано сутринта с котлите за вода. Донесла си бебето „у
пола“ (в престилката) у дома, а една добра жена º носела кобилицата с пълните котли.
Самото раждане ставало на „скришно“ място – в
мазето или в кошарата. Във всяко село имало поне по
една „акушерка“ (баба), а в с. Кален се помнят три: баба
Катерина Христова, майката на Тошо Катеринкин, е
първата жена, надарена от приодата със специални
умения и възможности за това. Следващото поколение
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баби (акушерки), бабували в селото, са Мария Геновска
(баба Мица) и Йонка (Белата) – майка на Иван Томов
(Белия).
Верка Костова Поповска разказва: „Бъба Мица бе
една достолепна жена (1870-1962 г.) и живе длго. Млогу
г,а диреа, що нèи са рожба не губеше“. От незапомнени времена е знайно, че всяка родилка с единия крак
е в гроба. И така ражда бебето. Бабата (акушерката)
прерязва пъпната връв и завързва пъпчето с копринен
конец, ако е в къщи. Изкъпва го и първото повиване е с
ризата на бащата. После – из ден в ден бебето се повива
(оповива) с пелени, които се закрепват с повой. Повоят
се изплита на една игла от червена прежда. На главата
му се слага пеленка, така като забрадчица, а след 40-я
ден – шапчица. През първите дни новороденото го къпе
бабата, като слага във водата билки, предимно пелин и
други, каквито само тя си знае. След раждането следва
да бъде закърмено бебето. Ако майката още няма кърма,
повикват жена с бебе, която да го закърми.
Първият празник след раждането на детето е т.
нар. понуда. Ще си позволя да ви пренеса на каленска
почва, за да почувствате родното, като дам думата на
информаторката Мария Петровица. Тя ще ви разкаже за
празниците „Понуда“ и „Кръщане“ на каленски диалект:
Пунуда
Таа дзаран са а намерило мънинкоту и нъ пладне (нъ убет) му са прай пунуда. Вера а малу ф оратъ
тугира, што еко му са не нъпрай пунуда, ш си устане
дрт ергенин ели мума.
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Па земат тъ са зберат три-четери жени и сеги ж гу
пунудват. Секуа сварила яйца, меснала турта и утваждат (утваат) фъв домъ на бебето. Там са съ подготвиле
тъка: умесиле турта, заклале пиле и гу обиварила. Пали
са свещ за здраве и са устаа да гори на една паница.
Туртатъ са меси ут чисто брашно (бяла пшеница) та а
му са не пукат петете.
Бебето гу пунудват, сакъ чеде (сякаш) гу урисват:
да расте здраво – гулемо да порасте, да бъде работливо
като родителите си, да продължи рода си.
Недугорелата свещица е загасена. Увиват г,а ф
крпа и г,а турат некаде пу луйкятъ (цедилото). Пá ф
крпа овита са уткръши от метлъта и са увие башкъ,
тура са ф луйкята, та а гу варди уд нейлищини. Неку
път викат за некуй: тоа не е пунудван, зътва не моо са
ужени.
Кръщан,е
Куто навръши неколко недеи миничкото му праат
крштан,е. Збират съ родувете. Крштавааме са нъ черкуватъ фъв Бешвица. Имаше една бричка/двуколка, к,а бе
зъ таа рабута. Седне ф неа бабъта (акушеркатъ) и земе
ф полъ (в скута) бебето, ду неа седа крсника и утваат
нъ Горнъ Бешвица. Запира бричкатъ прет черкуватъ и
слазът. Нъпреде флазъ крсника, пу него бабъта з детето.
Ф черкуватъ има един гулем купел, текова куто чутура,
плно с светена вода. Бабъта гу подава на крсника да гу
држи. Попа му пее мулитва за здраве. Послем съблачат детету и крсника го пудава на попъ. Той го къпе в
купейъ, ма го о турнал да стои право и го држи с една
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ръка. Уткъ го укъпе, попъ ме дига ръченцатъ и с нещо
куто писец му прай кръстчета пот мишките. Изважда
гу од водъта и гу пудава на крсника. Крсника му пйува ф устата и му ублача ризицатъ, та да не е гол чвек
цел живот. Попа па чете мулитва и тва е. Вращат са у
тех си. Тамъ са зготвиле и натурале сичко на трапезаите (трапезии): ф средъта а пресната турта и ф неа е
глобната свещичката за здраве. Растрошиле са варени,
гнетени кокошки, баници ф тепции, пече се месу, еко
е земъска ениа (яниа) енна тепциа, вино, рикиа, колку
сакаш. Секи е душол с армаган. Кой к‘во носи, тура го
ф луйк,атъ. Фргат са и пари и са вика: „Уд мен толку,
уд Господа повеке!“ Тека са вика пу неколку пъти.
Еку на некуа са мреле дечурлиа и не моо си завъди
челед, куто роди фръгат гу мининкуто на пък‘а, а бабъта
земе та са скрие некаде òблизу и шлека а види кой чвек
ша мине. Првиа, дека гу намери стаа му крсник и гу
крщава на негу си. Ф селу на Неца Милускатъ и мреа
три-четери дечурлиа и к‘а тека нъпрай.
Дрей, чурапе, шапки, пелени – сичку тва са не
плете и не шие преду да са а родило мънинкуто. Тва
са прай една недейа уткъ са роди.“
Режимът на родилката е много строг до 40-я ден.
Считало се, че тя е нечиста. Не трябва да върши никаква домашна работа, нито да готви, нито дори пелените
на бебето да пере. От дома нищо не трябва да се изнася,
не се дава заем никому, за да не намалее кърмата на
родилката или пък да секне. Сексът е табу.
Когато пъпчето падне (около 40-я ден) то бива изхвърлено на най-значимото място, където биха мечтали
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да работи детето им, като порасне. В село почти всички
майки ги хвърляли в училището. Да вярваме или не,
но няма друго село в околността, дало на държавата
толкова º талантливи учители, колкото нашето.
Интересни думи е изковала нашата селянка: без
детка – която не може да има деца; първескинка,
която ражда за първи път; копиле – извънбрачно дете;
изтърсък, последното от многото родени, дошло почти
нежелано; (х)ранениче – осиновено чуждо дете.
Сватба
Наближи ли време за женитба на момчето, родителите му най-напред търсят мома от сой в селото,
защото „и куче са дири от сой“ според каленчени. На
следващо място се гледа зестрата на момата, какъв мираз
ще получи от бащиния дом. Ако това е налице, а то не е
всичко, момата отива „на скенер“. Като хора табиетлии
каленчени си имат традиция, която съдържа още редица
условия и условности: момата да има добър нрав, да не
преженва брат или сестра,
а да си върви по реда, да
е изработила богат чеиз,
да е доказала сръчност и
умеятност, „да върти дом
и къща“, да е най-добрата
на полето, с една реч – да
е най-личната мома.
Женят се сравнително
млади. Една нашенска
мъдрост казва: „Ели са
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млад ожени, ели са млад покалугери“. Нормално било
обаче момата да е с някоя и друга година по-голяма
от момъка. Тогава вече е готова и може да бъде поискана. Това се решава от родителите на момчето, а то
няма думата. И така, те отиват на сгледа в дома на
девойчето. Влизат вкъщи и сядат до огнището плахо и
неловко. Бащата взима машите и почва леко да рови
в огнището. Домашните вече се досещат за целта на
посещението. Разговорът върви трудно, но се стига
до основното, а именно: дали ще им дадат момичето
си за снаха. Ако от момина страна кажат: „Момичето
ни е още малко“, разговорът е приключил без положителен резултат. Но ако се споразумеят, веднага се
уговарят за годеж пред следващата неделя. Годежът
може да бъде направен и без присъствието на момчето.
Свидетелство за това намираме у големия български
родолюбец и краевед за нашия регион Димитър Маринов (Жива старина, I-ва книга), където четем: „Едно
момче, войниче, пише тревожно писмо на майка си:
„Майко, научих, че сте ме сгодили, сакън, да не правите сватбата без мене“.
Годежът се прави в уречения ден между близките
на двете семейства. Разменят си първите подаръци и
насрочват деня на сватбата. По време на почерпката се
уговарят всички подробности около зестрата, даровете
и сватбата.
В с. Кален има редица случаи, когато младите се
харесват, но родителите са против. Тогава момата се
е „пристанала“. Имало е и драстични случаи – младоженците бягат в чужбина (Митка и Стоянчо).
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Сватбата се прави в късните есени или през
зимата, когато има младо вино и всичко за ядене, а
пък и полската работа се е привършила. Счита се, че
сватбата започва с калесването. Пременен и нагизден
сватбар с още по-сватбарски украсена бъклица, пълна
с вино, обикаля селото и кани роднини и близки за
сватбата.
В далечното минало свирня на гайда известявала
началото на сватбата у момковите двори. После свирели
каленските музиканти. В дома на момчето се извивали
първите хора и провикванията „И-у-у“, давали знак за
веселото шествие, което се отправя към бащиния дом
на момата. Най-отпред свири музиката, а по нея играят момините. След тях вървят: младоженякът, майка,
баща, братя, сестри, зетьове, другари.
Сватбата има знаме, наречено хоругва (уруглица).
Носи го най-веселият играорец. Какво представлява
хоругвата? Това е двуметров, добре загладен прът. На
върха му е забодена ябълка, позлатена с варак (ако
има), привързана е китка цветя, в която има непременно здравец и босилек. От върха се развяват домоткани
бяла кърпа и червен пояс.
С музика, песни и хора сватбарите пристигат до
дома на момата. Всички влизат през широко отворения вратник. Там ги посрещат и поздравяват майката
и бащата на момата. А тя самата излиза с бяло котле и
китка босилек, поръсва всички за здраве и добре дошли
и се скрива в къщата. Има почерпка. Изнасят кšфчега
(така се нарича скринът или сандък, куфар) с чеиза,
който булката ще откара в мъжовия си дом.
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В скрина се намира подреден следният чеиз: домашно тъкано дермено платно, ризи със свилени ръкави, гащи, кърпи, пешкире, престилки, възглавници,
вълненици, сукмани, елеци, джамадани и много други
неща, изтъкани на домашния стан (смоковете) в бащиния º дом. Всичко се разгръща и показва на хората
едно след друго. Шествието тръгва. Булката се прощава
с родната къща и бащиния двор, качва се в колата и
потеглят. Съгласно поверието тя не трябва да се обръща назад. В този момент мома от рода на момата седи
на столче (на бонището), преде на хурка бяла вълна и
пее: „Ела се вие, превива, мома се с дома прощава...“
Песента се подема и от момините и шествието отива в
дома на кръстника (кума) и кръстницата (кумата), за
да отидат в църквата за сключване на църковен брак.
Църковният брак бил насъщна потребност, нормално
било всички да го сключват. Шествието се насочва към
дома на младоженяка. Как свекървата посреща невястата? Постлала е бяло платно, по което да премине
булката, за да влезе вътре. Там свекървата я посреща с
прясна питка и паничка с мед. Тя отчупва залък, топва
го в меда и го хапва, за да º е сладък животът в новия
дом. След това намазва горния и долния праг с мед и
е въведена вътре.
Започва общото веселие с ядене и пиене. Музиката
свири „На трапезата“, пеят се песни: „Бела Мария бел
кон язди“, „Димитро ле, русокосо девойче“ и др. Булката дарява с дарове всички: мъжете с ризи, пешкири,
чорапи, а за жените – блузи, ризи, чорапи, забрадки.
На по-възрастните сватбари булката целува ръка.
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Младоженците минават с чаша вино в ръка напред и
се чукат за здраве. След тях вървят няколко момичета – едни носят даровете, а други отнасят подареното
на булката (одеяла, чаршафи, дори юргани, домашни
съдове и различни други подаръци). Кръстникът им
подарява голям черен котел с гравюри на имената им
или два бели котела и кобилица също с гравюра на
имената. Всеки хвърля и пари, макар че времената са
били толкова сиромашки.
Музиката засвирва тежкото хоро (чорбаджийското)
за кръстника. Той повежда хорото, до него се хващат:
невястата, младоженяка, кръстницата, етърви, девери,
зълви и ... всеки, комуто се играе. Следващото хоро го
води булката, по-следващото – младоженяка. И така
веселбата продължава до късна доба.
Сватбите винаги били в неделя, а в понеделник са т.
нар. поврътки, когато сватбеното тържество се пренася
в дома на невястата.
Смърт и погребение у каленчени
„Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите
отварят очите на живите!”
Ако човек умре с отворени очи, вярва се, че трябва
да му ги затворят, за да не умре още някой от къщата.
Ако лицето на умиращия е застинало в усмивка, допуска се същото.
Според обичая, тялото се измива (къпе се). Прието
е мъже да къпят мъжа – мъртвец, а жени – мъртвата
жена. Водата за къпане се донася от най-близкия геран
или кладенец в махалата в черния котел. След къпането
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котелът се захлупва с отвора надолу и така остава, докато мъртвецът се положи в гроба. Ако за поливане е
ползвана кратунка, тя се счупва. Гребенът и сапунът,
с които е къпан, се слагат в ковчега, „да се мие и реши
на оня свет”. Задължително му се обличат нови дрехи,
а ръцете му се скръстват на корема по християнски.
Върху тях се слага християнският кръст и запалена
свещичка. Привързват се брадата и краката от чисто
естетическо съображение. Превръзките се свалят едва
преди спускането му в гроба, за да му се даде възможност „да приказва, като стигне на оня свет, както и да
може да се движи там.“
Ковчегът се подрежда така: най-отдолу се слага
нова черга, върху нея одеяло, отгоре – бял чаршав,
всички домоткани. Покровът покрива тялото до кръста,
а очите му се завиват преди да бъде спуснат в гроба.
Починалият задължително престоява у дома 24
часа. От дясната страна на ковчега се поставя стол, а
върху него – паничка с жито. Там се палят свещите докато той е още у дома. Съпричастни са всички, дошли за
последно сбогом, и изказват своите съболезнования на
неутешимите от семейството. В миналото е имало жени
– оплаквачки, които оплаквали починалия. Всъщност
става дума за „оплаквачки песни”. Този ритуал е част
от местния устен фолклор и е дарба, която малцина
притежават. Ритуалът задължава да се раздадат дарове
преди да тръгне погребението от вкъщи към гробищата.
Най-отпред върви роднина по права линия, който носи
кръста, защото пътят води към Голгота. След него е
друг, който носи блюдото с житото. След него е колата
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с покойника, теглена обикновено от воловете, а около
него са седнали най-близките му. На гроба свещеникът
го опява. Спускат ковчега в гроба и всеки хвърля буца
пръст според обичая. Зариват гроба и поставят дървен
кръст с името, докато поставят такъв от камък. Следват приноси: третини, деветини, двайсет, четиредесет,
половин година и година. Почитането на починалите
(празник на мъртвите) става на известните три задушници през годината.
Смъртта е част от живота – последната, в която има
само минало, но няма бъдеще, затова и най-тъжната и
най-непреодолимата.
Каленският събор
Каленският събор се правеше на 23-ти май в продължение на много години. Изместен бе по решение
на Общинския съвет на 1 юни във връзка с честване
деня на загиналите партизани и ятаци от партизанския
отряд „Гаврил Генов“.
Днес никой не го празнува. Остават само спомените: много гости (госк,ане) – все роднини от близо
и далече, печено агне на трапезата, а на мегдана се
извиват хора чак до мръкване. За нас – децата, най-важни бяха сергиите с различни лакомства и забавления.
Пред очите ми и днес е онази зелена лимонада (такава
няма днес), покрай която минавахме много пъти, но
малцина си купуваха, успели да изреват дребни пари
от родителите си.
Беше, вече го няма. Отчуждението открадна сиромашката радост и разруши една каленска традиция.
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Галя Дикова-Иванова
Исторически музей – Правец

Оброците като храмове на открито
Оброк е свято място, посветено на определен православен християнски светец и носещ неговото име,
маркиран от наличието на паметен знак. Тези места са
елемент на българската народна култура. В тъмните
векове на робството, те са пространство, където нарастващият брой на населението в българските етнически земи може да изрази своята християнска вяра на
открито, близо до Бог и най-вече свободно. Християнските храмове са подложени на унищожение в първите
години на игото, а и след това. Особено през ХVII, ХVIII
и ХIХ век това е основната причина българското население да търси нови свети места, където да изповядва
своята вяра – християнството.
Ритуалните практики, извършвани на оброчните
места, са породени от култа към дадения светец и могат да се разглеждат първо като подсистема на календарната обредност, второ като проява на народното
християнство.
Нови „свети“ места са установявани край вековни
дървета, древни могили, некрополи, селища и крепости, в останки на разрушени средновековни църкви
или манастири и са доказателство за значимостта и
сакралността на тези територии за местната общност,
селище и население. Под формата на оброк те успяват
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да запазят своята святост и дават възможност на хората
да следват и пазят заветите на своето вероизповедание.
Оброци са поставяни в рамките на селището или
близо до него, където са обработваемите земи на дадената общност – семейство, род, махала или селище.
Означаването на тези свети места – оброци с паметни знаци в чест на определен светец е наследявано
по териториално-родствен принцип, или се помни
учредяването им в години на претърпени природни
бедствия или други катаклизми, засягащи общността –
градушки, пожари, наводнения, нападения от войски и
др. Има и такива, които са създавани със започването
на нова работа – разораването на нова нива, разработването на градина или засаждането на ново лозе,
за да има берекет и земята да дава изобилни блага за
молещите се.
Оброците са няколко вида – колективни или лични:
общоселски, махленски, семейни или лични, може да са
на определена местност, където се обработва земеделската земя или се отглеждат животните. Светите места
– оброчища са типични за цялата етническа територия
на българите, но днес са запазени най-вече в западната
част от България.
Как се стига до определяне на даден светец
(покровител или патрон) на оброк?
Населението следва няколко начина за установяване на патрон. Ако има обреден характер, той протича по
следния начин – с наричане на три поредни празнични дни и посочването на един от тях за почитане през
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следващите години. Популярен е и изборът на светец
според най-близкия празник до деня на природното бедствие или друг катаклизъм. Най-често това са светци,
които в народната памет се свързват с природните сили
или като покровители на животните, като св. Йеремия,
св. Спас, св. св. Константин и Елена, св. Енисей са отъждествявани с градушката, св. Тодор, св. Георги, св. Прокопий, св. Параскева – с домашната стока1. Светците от
празниците по време на т. нар. Горещници, св. Илия и
св. Мария Магдалена са закрилници от гръмотевици и
пожари, а св. Панталеймон – за защита от наводнения
и на пътуващите. Даденият светец може да се присъни
на някой член от общността, така казваме, че светецът
се „самоопределя“ за покровител.
След избора на даден светец-покровител (патрон),
хората отиват на определеното за оброк място, почистват го, изкопават дупка за знака. Свещеник или найвъзрастният член на колектива поръсват със светена
вода и поставят паметен знак – оброчен камък, може
да е кръст или плоча, може да е с изящна изработка
с релефна украса, както и обикновен кръст и правоъгълна стела с набързо издълбан кръст. Понякога се
срещат и издълбани дата и име на установителите, но
може да бъде поставен и обикновен дървен кръст, който
впоследствие е заменен. („Етнография на България“,
С., 1985, том III, 149-158). Изпълненият тържествен
ритуал преповтаря изцяло започването на строеж на
църковен храм, но простотата и обикновеността, както
и по-лесното установяване на святото място – оброк,
1

Домашните животни в дадено домакинство
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помага на хората да упражняват своите християнски
вярвания, въпреки забраните, а и на места, които са
далеч от очите на поробителя. Древният езически
произход на празника–оброк се основава на култа към
богинята–майка и преминава през вековете в почит
към светец-покровител/патрон, като запазва своята
символика в даването на курбан (принасяне на жертва
– кръвна или безкръвна) в името на изповядването на
своите вярвания за благото на семейството, рода или
плодородието на земята и животните в стопанството. По
време на османското робство в селищата, където няма
черква, те са използвани като храмове на открито. Край
оброчището се съсредоточава религиозният, празничен,
дори и обществен живот на общността – семейство, род,
махала или село.
Първите писмени сведения за оброчища и за извършвани на тях обреди се появяват след навлизането
на християнството по българските земи. Тези свети
места са отбелязвани със специален знак, направен от
различен материал и форма. Тази част от системата
на народното християнство, изразена в поставянето и
почитането на светци чрез оброчни знаци е запазена
най-вече в Западна България – на териториите на
областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник,
Кюстендил и Благоевград.
Много от тези оброчища обаче са подложени на заличаване, като са бутани или унищожавани през годините. Забранявано е провеждането на обредите. Поради
тези причини те са поставени на по-високи и труднодостъпни места с цел тяхното запазване, но и тяхната
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защитна функция. Въпреки всички превратности на
времето, те устояват и запазват своята значимост в
живота на хората.
Дълбоко вкоренено е вярването, че който счупи
или посегне със зла умисъл върху мястото, представяно
от оброчния знак или свещено „миросано” дърво, ще
го сполети нещастие или ще му се случи нещо много
лошо на него или неговото семейство (Тодорова 2009, 1).
Страхът от божието наказание при подобни действия,
както и защитната функция, която имат ритуалите,
изпълнявани при службата на оброк, се корени запазването на толкова много оброчни места на територията
на Средна Западна България – Правец, Ботевград,
Етрополе, Своге, Мездра и Роман.
В наши дни се забелязва все по-голямо отдалечаване от традиционните форми на обичая. Много оброчища са забравени. В деня на своя празник-оброк, част
от хората днес отиват в църквата и почитат светеца.
Извършва се обредната дейност, която се доближава до
празниците „светец“, „служба“ или „слава“, характерни
за южните славяни от Източна Сърбия, но и запазени
в някои краища на Северозападна България (Христов
2004). Всичко това е следствие на демографската ситуация в България – обезлюдяването на махалите и
селата, намаляването на населението.
Оброците са и свидетелство за приемственост във
времето, защото днес ги намираме върху стари свети/
сакрални места – могили, светилища, стари селища,
върху руините на стари храмове – черкви или манастирски обители, при извори (чешми, пишори и т.н.),
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близо до реки или вековни дървета. Оброкът е в рамките на селището или близо до него, където общността
добива своите блага. Оброците сами по себе си не дават
кой знае каква информация без цялостния анализ на
местоположението им и контекстът на заобикалящата
ги среда.
Светите места в Средна Западна България се
назовават с няколко характерни за обичая различни
названия: обрšк, šброк (светец на сºнур), св˜тец
на имота, св˜тец на орничЎко, кšлен на кръст,
курбан или черковче (Етнография на България 1985,
том III, 149), но при проведено изследване в селата
Заселе и Искрец, община Своге, се появи нова дума, с
която местните жители наричат своите оброчни места
– „бранище“, като в Искрец има дори и местност с това
наименование.
Пренесени през хилядолетията, вярванията на хората се губят и възстановяват според ситуациите в живота
280

им, но винаги в трудни времена човек се връща и търси
упование в своята вяра и традиции. Оброците или оброчните места крият своите корени още в езически времена.
Вярата в добри и зли сили или същества, характерни за
езическите религиозни системи, допринасят за подкопаването на християнския монотеизъм и за укрепването
на дуалистичен светоглед на българския християнин,
където се преплитат езически с християнски обреди.
В изследвания на наши учени произходът и местонахождението на оброците или оброчищата се свързват
с тотема-покровител и езическите вярвания в силата на
природните сили, впоследствие са вплетени в християнския обреден календар на българите. Среща се още като
почитане на патрона (светеца-пазител, покровител)
на отделните семейства, родове или задругата (цялото
село), покровителят на дадено място в селската мера
или светец-покровител на добитъка.
Общата представа за зависимостта на човека и заобикалящата го среда от действията на свръхестествените сили тук се конкретизира в представата за влиянието
на определения светец-закрилник върху хората, земята,
имотите и живата стока, над отделното семейство, род
или цялото селище („Етнография на България“ 1985,
том III, с. 149-158).
Всеки подобен паметник и заобикалящата го среда
носят в себе си голямо количество информация – за
отделните семейства, за местните родове и техния поминък, традициите и ритуалите, за отделните селища,
за християнството и духовността на жителите им. И въпреки превратностите на времето се запазват като една
устойчива традиция в тази част на Западна България.
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Защо е необходимо изучаването на оброците? Освен че се регистрират оброчните места, събират се и
сведения за местни родове, проследяват се ритуалите
и традициите, запазени през годините, историческото
развитие на селището, опазват се старите обреди.
Съхранението на тази информация е изключително
ценно, защото обезлюдяването на махалите и селищата
и рязкото намаляване на жителите оказват влияние
върху местната памет и знанието за тези места. Наличието на толкова много запазени оброци на тази територия не се среща никъде на друго място в България. В
изследвания район съществуват приблизително около
900 оброчища. Те са онази невидима връзка с вярата и
традициите на миналото, когато църквата като институция е много по-близо до хората.
Вследствие на направеното изследване можем да
направим обобщена характеристика на оброците и оброчните места в Средна Западна България като една
устойчива традиция. Оброчната система е съхранена в
почти всички селища от района, а времевите граници
на изследването са от началото на ХIХ в. до наши дни.
За поставянето на оброчни знаци са използвани
разнообразни места: в самите селища, непосредствено
край тях или на по-далечни разстояния. Поради специфичните природни и социогеографски особености на
различните общини, те са разпръснати из цялата територия, като всяко селище също има своята специфика.
Наименованието на тези места е различно за изследваните селища – срещат се названията оброк, оброчище, параклис, черковче, курбан и бранище. Някъде
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при проучване на топонимията се срещат названия,
свързани с почитания патрон-светец, свещено място
или установители – регистрирани са оброчища с имена,
свързани с традицията – „Оброка“, „Кръста“, „Кръстец“
и т.н., носещи името на почитания светец – „Света Петка“, „Света Троица“, „Свети Петър“, „Свети Илия“ и т.н.,
свързано с приемственост на култа или святото място
– „Стоянова могила“, „Могилата“, „Могилите“, „Синята
могила“, „Черквата“, „Черквището“, „Печената църква“,
„Калугерово“ и т.н., със заобикалящата среда - „Осените”, „Дъбо“, „Горуня“ и т.н., и разбира се, откриват се
свети места, наричани по своя установител или патрон
„Павлов оброк”, „Влаов оброк“, „Драгошинов оброк“ и
т.н., както и означението „Бранище“, което най-точно
отговаря на една от основните функции на традицията
– оброк да защитава, да брани, да закриля.
Конкретните света места също са изключително
разнообразни като заобикаляща среда. Най-много оброчища са поставяни край природни дадености или
древни свети (култови) места. Местните жители при
учредяването на оброк нарочно търсят онази невидима
връзка, сливане и приемственост с природата и древните обитатели на земите ни.
Най-много оброчища са регистрирани край вековни дървета, върху могили, край извори, върху древни
селища, край гробища, върху руините на укрепления
или в основите на древни храмове и стари църкви,
разрушени манастири. Край някои оброци днес са
построени нови параклиси или селските църкви, а в
някои селища са записани предания за наличието на
свещено (миросано, клето) дърво.
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Връзката на човека и природата е най-ясно изразена в почитта към вековното дърво или група вековни дървета. Те са важен елемент при основаването
на оброчно място. Във всички селища на общината
най-много оброци са основавани край тях. Народът ги
нарича свети, кръстати, хлебници, берекетници или
закрилници. Някои от тях са „миросани“, с раздвоени
стволове, дупки в стеблото или са засегнати от гръмотевици (Мутафов 1989, 198). Дървото е символ на мъдрост
и живот, векове наред са почитани като закрилници и
край тях са поставяни знаци и са извършвани магични
действия и ритуали (Маринов 2003, 423-426 и Петкова
2012, 388). Както на много други места, така и в Средна
Западна България, оброчни камъни и кръстове могат
да се открият край големи вековни дървета или върху
тракийски могили, което е едно от доказателствата за
езическия корен на празника (Борисова 1994, 1). За
патрони на места и имоти се определят светци, които
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са защитници от природни бедствия – градушка, суша,
пожар, и чиито празници са от пролетно-летния цикъл,
който пряко е свързан с полската работа на хората.
Празникът в чест на светеца-покровител се състои
в ритуалното заколване на жертвеното животно на
оброчното място (като се напръсква с кръв камъкът,
кръстът или дървото) и съвместно ядене след освещаване на курбана и обредните хлябове от свещеника или
най-възрастния представител на социалната група,
която почита празника. Съвместната трапеза обикновено завършва с много веселие. Това е място, на което
хората си дават време за среща през забързания от
многото полска работа летен период, за да се видят и
повеселят. В миналото зимата е празна, тогава са повечето празници, които се отбелязват от българите, а
през лятото е време за добиване на блага за следващия
празен (зимен) период. Например на Петровден, когато
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е най-усилената жътва и се прибира годишната реколта
на стопанството, оброците в Правешко и Ботевградско
са обслужвани следобед, след приключване на работата
по полето.
Във време на смут и тревоги, с разрушени храмове
и увеличаващо се население в началото на ХIХ в. и найвече в началото на ХХ в., хората от района се нуждаят
от възстановяване на връзката с Бог и затова използват
оброка като храм на открито. Такова е мнението и на
Анюта Каменова–Борин, друг изследовател на оброците
в България, в частност – района на Чипровци, като тя
озаглавява своето изследване „На църква да идем, оброк
да сторим“, Монтана, 2013.
Доказателство за използването на оброците като
храмове на открито е и фактът, че строителство и възстановяване на християнски храмове в повечето селища в изследваната територия са се случили в средата
на ХIХ – началото на ХХ век, в някои селища в края
на ХХ, дори в началото на ХХI век. В повечето случаи
храмовете са изградени в близост или върху оброчища.
В община Ботевград се среща и друга практика в
годините след 1944 г. Отец Николай, обслужващ енорията на с. Врачеш, разрешава изграждането на малки
параклиси, тип „черковчета“ в двора на селската църква „Св. Димитър“, за да бъдат съхранени оброците на
родовете от селото в години на атеизъм и по този начин
се запазва традицията – оброк.
В община Своге изследователят по темата „Свети
места“, Георги Чаракчиев, създател и администратор
на сайта www.svetimesta.com, публикува историята
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на останките от гробищната, вероятно средновековна
църква на с. Добравица, в чийто олтар той описва оброчен знак. За съжаление местното население няма
памет за почитания светец-патрон, нито на черквата,
нито на оброка.
В община Мездра например от 28 съставни селища
в 11 села християнски храмове – параклиси или църкви
са изградени през ХХ и началото на ХХI век. В общините Правец и Ботевград ситуацията е същата в част от
новите селища, които се обособяват като самостоятелни
в началото на ХХ век – храмове се построяват много
късно, например в с. Осиковска Лакавица едва през
2010 г. е изграден и осветен малък храм.
Църквата в с. Рашково е построена през 1922 г. в
близост до оброчище, а за с. Осиковица краеведът д-р
Георги Василев Донев разказва за извършваните обреди
край оброчните знаци, като детайлно описва как поддържателите на даденото място и патрон се подготвят
за празника и оползотворяват времето за приготвянето на курбана, за да обсъдят и решат важни въпроси
от тяхното ежедневие – поддръжката на махленските
пътища, мостове, кладенци и извори, разговарят за
училището и други събития, които организират като
общност (Донев 1970, 235-236).
В община Роман също черкуването в миналото е
извършвано край оброци. Традицията е описана от
местната жителка Ана Бенчева от с. Хубавене, която
разказва, че до построяването на селската църква през
1864 г. населението от селата Караш и Хубавене се черкуват вън от селищата, южно от м. Средната могила,
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на пътя Караш – Хубавене – Батулци до вековна дива
круша, но няма памет за почитания светец. Изследователят споменава и за останки от манастир в м. Манастира, като изброява кои жители и махали се молят
и требват в него (Бенчева 2015, 82-83).
И в миналото, и днес храмът, бил той църква, джамия или синагога, е свято място, но е и пространство
за среща, разговор и общуване, изказ на вяра и идеи,
както и възможност за изповед, но и за слушане и проповед. Оброчните паметници доказват древна култова
традиция в народното християнство на Средна Западна
България. Свещено място, посветено на отделни християнски светци – покровители на семейството, рода или
селището. Ритуалите, които се извършват, са смесица
от езически и християнски практики. Много често тези
културно-исторически обекти (каменни стели и кръстове, някои с богата пластична украса и надписи) са
разположени върху древни могили, руини на църкви,
в близост до стари селища и извори, под вековни дървета и са използвани за храм на открито. Отправяйки
молитва към Бога, хората измолват блага за себе си, за
семейството. Свещеникът отслужва молебен за дъжд, за
защита от природни и други бедствия, за плодородие, за
здраве и благополучие. Извършва се жертвоприношение – курбан на мястото, наречено оброчище, в близост
до оброчния знак, принасят се и безкръвни жертви.
Тези места са място за събиране на много хора на обща
трапеза и се превръщат в празник на селото, рода и
семейството. Дори и днес, възстановявайки почитането
на даден оброк, строителството на малък параклис или
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просто реновирайки оброчния знак, хората отново се
връщат към Бог и търсят връзка с него.
Очертаната картина на оброците в селищата на
тази част от България като местоположение, светецпатрон, видове оброчни паметници, характеризираща
се с висока степен на разпространение на светите места
по цялата площ на територията и приемственост във
времето доказва, че празничната обредна система от
оброчища е запазена от началото на ХIХ век до наши
дни, запазвайки и доказвайки една изключително висока устойчивост на традициите на народната култура в
запазването на народното християнство и откриването
на връзката с Бог навсякъде.
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