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     Не зная как у мен се породи страстта към пътуването. 

Всъщност, вероятно  си е съществувала винаги. Още от времето 

когато бях ученичка в Икономическия техникум и пътуванията 

ми бяха главно от Стралджа до Ямбол с влак. Помня, че колкото 

и препълнен да беше трена, винаги изпитвах удоволствие от 

движението и се наслаждавах на картините край мен. По-късно 

имах възможност да пътувам  всяко лято до морето. Запазих 

прекрасни спомени, които и до сега ме топлят. Семейна 

инициатива беше пътуването ни в Източна Европа. Невероятно 

изживяване и много, много спомени. Последва период на пълен 

отказ от пътуване, докато един ден ей така за отмора на връщане 

от Сливен минахме през Ичера. Разходката се удължи с 

непредвидена среща на земляци, интересен разговор, посещение 

в дома на родолюбци… И така нещо отново се запали в мен. 

Когато имахме някой икономисан лев и време, което сме готови 

да посветим на пътуване, тръгвахме. На близки и на по-далечни 

разстояния. Всеки път се връщахме обогатени, освежени, по-

добри, по-работоспособни, по-мъдри. Вече знаехме, че колкото 

по-далеч стига човек, толкова по-ясно осъзнава колко малко знае. 

Имахме усещането, че светът е една голяма книга на която 

пътувайки отгръщаме страница по страница. Започнах да водя 

бележките си от тези пътешествия, публикувах ги във 

в.”Стралджански вести” и скоро усетих, че хората обичат да ги 

четат. Това още повече ме мотивира да поддържам рубриката. И 

да продължавам да чета голямата книга на моя свят. 

 

БОГ Е ПРИЯТЕЛ НА ПЪТУВАЩИЯ ЧОВЕК! 

 

      Новият век е век на движението, на динамиката, на 

нетърпението. Девиза на всички днес е „Времето е пари!”, което 

обезсмисля всички други дейности, мисли, срещи или разговори. 

Тази надпревара с минутите, това препускане лиши човекът от 

удоволствието  да общува. И стигнахме до там, че всеки живее в 



своя свят. Много често той е само във виртуалното пространство. 

Жалко! Защото край нас живеят хора, които има какво да кажат, 

има с какво да ни обогатят, има на какво да ни научат. Защо да ги 

подминаваме? 

    Затова, човече, докато пътуваш в преследване на целите си,, 

отдели минути или час за среща по пътя, поспри при познатия 

или непознат човек, разговаряй, дишай, радвай се на природата! 

Ще се почувстваш превъзходно, ще се заредиш с нови сили, ще 

разберещ, че може да се усмихваш, ще пожелаеш да направиш 

добро! 

   Нека пътят бъде познание, пречистване и радост! 

    Казват, че ходилата на пътника са като цвете. На път душата 

му расте, жъне плодове. Усилията изгарят греховете му. 

Благословенията се движат когато се движиш и ти! Така  че 

тръгвай, човече! Бог е приятел на пътуващия човек! 

  

ДО ИЧЕРА И ОБРАТНО 

 

   Като че ли вече банална стана фразата „България – земен рай”. 

Повтаряме я без да се замисляме  доколко тези думи са 

изпълнени със съдържание. И едва когато случаят ни отведе  в 

някое закътано местенце с величествена природа, с 

хора,съхранили чистотата на езика и добротата на българската 

душа, с традиции и нрави, които могат да разплачат по-

чувствителните, едва тогава фразата изскача в съзнанието ни  и 

ни принуждава мислено да си повтаряме: да, така е , рай е 

българската, нашата, родната земя! Грешни сме, че не я пазим 

достатъчно, че не я познаваме достатъчно, че не я обичаме 

достатъчно. 

    Замислих се за всичко това в деня, в който посетих едно 

съседно на Стралджа малко планинско селце с красивото име 

Ичера. Макар и на хвърлей място от тракийското поле селцето е 

така свряно в сърцето на планината, че сякаш е накрая на света. 

Да, наоколо не липсват други  такива възрожденски селища като  

Жеравна и Медвен, Котел и Катунище, но тук все пак е различно. 

Отсядайки в една от старите къщи  без да искам се сетих за 

народната песен, в която се пее за снежнобелите ичеренски моми, 

слънце невидели, защото то трудно прониква иззад двата баира  



обградили  къщите. В разговорката с местните хора научих, 

обаче, много повече интересни истории за Ичера. Според 

известна легенда още Симеон велики дарил селото заедно със 

земите чак до нос Емине на най-верния си болярин в знак на 

благодарност за неговата преданост. Самият той неведнъж се 

връщал да ловува в този район с величествени гори. Но не само 

за това. А и заради най-красивите момини очи, които някога е 

срещал под небето. 

    Моята хазаяйка, изненадана от интереса ми към селото, 

допълва, че Ичера е било любимо място  за сливенските боляри и 

воеводи. Знаели къде да ходят кефа си да правят! Защитени се 

чувствали в балканското село. И спокойни. 

    Легенда разказва, че в старо време наричали селището 

„Царската одая”, демек „къщата на царя”, а щом така влиза в 

разговорката, значи няма да е без нищо. Чистият въздух и 

красивата природа наистина превръщат Ичера в едно 

великолепно кътче на България.  Планината внушава респект, но 

и разпалва въображението, красивите зелени поляни са пълни с 

разноцветни  благоуханни билки, гъби – да береш, да се не 

наситиш! Ромолят потоци, казват, че са все ръкави на река 

Камчия, точно те са използвани и за изграждане на известните 

бари – ей на такива места от време оно перат черги и одеяла. А 

докато съхнат какви трапези се правят, какви песни се пеят!... 

     Тук човек се чувства най -   българин. И иска колкото може 

по-дълго да остане, защото му е стоплена душата, защото е при 

корена си. Разхождах се по калдъръмените сокачки, всеки 

разминат балканлия селям ми даваше с усмивка и с готовност да 

ме упъти. Видях църквата, чух камбаната, която продължава 

всяка вечер да възвестява края на поредния божи ден в очакване 

на новото утре, не се стърпях да докосна старите каменни дувари, 

кованото желязо по оградите, идеше ми да коленича пред 

грохналата стара плетня, зад която някога сигурно са приютявали 

стада овце и кози…  Видях още много следи на времето. 

Изненадващо една от тях в механата, където отседнах да хапна 

нещо старо, българско. Избрах качамак и докато чаках да видя 

какво точно е тази вкусотия, погледа ми привлече стара рисунка 

– в рамка от стената ме гледаха Стефан Караджа и Хаджи 

Димитър. Не разбрах кой е художника, но научих, че наблизо има 



местност за която се смята, че точно там е бил ранен войводата и 

стара ичерянка му превързала раните. Бяха готови моите 

домакини да ме заведат и до това свято място, ичерянци познават 

всяко кътче на земята си. Изненадаха ме с наименования на 

местности, които аз не само трудно повтарях, но и просто не 

запомних. Колко ли трябваше да остана там, за да науча всички 

легенди?... 

    Дни наред след завръщането ми село Ичера беше в съзнанието 

ми.  Продължавам да мисля за него. Позволявам си да мечтая да 

си купя там , в сърцето на планината, малка къщичка, за да я 

посещавам и да се зареждам с онази енергия, която толкова 

много ми липсва тук, в полето. 

     Ако не сте чували за Ичера, потърсете го, отбийте се от пътя, 

разгледайте, напълнете душата си с радост и гордост. Ичера! 

Какво име само! Не, не можеш да го забравиш! 

20.06.2008г. 

 

КРАЙ СИНИТЕ КАМЪНИ 

 

    Сините камъни не са само мимолетна гледка на път край 

Сливен. Сините камъни са вълшебна местност край Града на 

стоте войводи и всеки, който посети това място остава очарован 

от панорамата, която се открива пред очите му , от красотата на 

пейзажа, от богатството на природата.  

   Панорамният път до парка създава настроение и чувство за 

свежест на пътуващите. Горе, на билото, вдишваш с пълни гърди 

от чистия въздух. Иска ти се разходката по поляните, край сините 

скали, под сянката на бук, дъб и ела да продължава  докато се 

наситиш на красотата, докато погълнеш всичкия аромат на 

планината. Изненадващо пред теб изкачат цветни „петна”  с 

алпийски цветя. Снимаме се на фона на високата антена, 

запечатваме Сливен от птичи поглед, наслаждаваме се на 

ледената вода  от крайпътната чешма. Всяка глътка предизвиква 

изтръпване на зъбите от хлад. И докато пътуваме надолу, към 

полето, вече сме заредени с достатъчно настроение.  

    Колко бързо пред нас изскача прегърнатото от планината 

Ичера! Селцето, в което има атмосфера, български дух и завидно 

спокойствие. Кротнало като на шега сред дивната природа Ичера 



разкрива пред нас великолепието на  старите дървени къщи с 

прустове и малки цветни градинки. В тясно дюкянче ни посрещат 

с „Добре дошли!” усмихната леля, която като че ли цял ден нас е 

чакала.  Купуваме си бира в кутия само за лев и почти тройно 

еспресо за 30 стотинки. И вече искаме да живеем само тук!  

   Докато се озъртаме с ненаситен за красотите наоколо поглед, до 

нас спира усмихнат възрастен мъж. С пожелание за „Добър ден!” 

и „От къде сте?” тръгва разговорката и след минута вече знаем, 

че сме …земляци. Митко Динев е от Саранско, но има лятна вила 

в Ичера. Кани ни радушно да я разгледаме. Прави го толкова 

настойчиво и приятно, с такава доброта и кротост, че не можем 

да откажем. Докато вървим по калдъръмените сокачки вече 

имаме усещането, че се знаем от векове. Пред голямата дървена 

порта научаваме, че мястото е наситено с история , било е 

притежание на местен поборник с богато минало. Тежката порта 

се отваря с проскърцване и пред нас се открива приказна гледка. 

Малко спретнато дворче с изобилие на добре гледани цветя, 

чешма край каменния зид по който са наредени с любов стари 

предмети от бита на българина. Дървената пейка ни кани да 

поседнем за отдих. Любуваме се на къщата която е съхранила 

традицията за интересните чупки, сводове и тераси. Стаята за 

гости е широко отворена. Интериорът упорито ни подсказва, че 

домакините са хора естети. Пенка Динева, агроном по професия, 

е движещата сила в дома, човекът, който дава идеите, а и в 

голяма част ги реализира. Питам за „слънчогледите” на стената. 

83-годишния съпруг в чиито очи видимо все още свети любовта 

към стопанката, признава, че тя е художникът. Едва сега 

разбирам, че дамата е само десетина години по-млада от него.  А 

изглежда толкова свежа и жизнерадостна!  И двамата имат богата 

жизнена биография, дали са десетилетия полезен труд за 

обществото, продължават да се посвещават на добри дела. Той е 

инициаторът и организатор за строителството и даренията за 

църквата в Саранско. Когато говорим за това видимо се вълнува и 

радва.  

   Казваме си „довиждане” с уговорката следващата ни среща  да 

е на откриването на храма в стралджанското село. Вече сме на 

път за Стралджа. От ума ми не излиза приятната среща с Пенка и 



Митко Диневи, които живеят на крачка от нас, но трябваше 

случайно пътуване да ме отведе до тях. 

 

ЕКЗОТИКА И КРАСОТА ПО КАМЧИЯ И РОПОТАМО 

 

    Те са едни от най-красивите реки на България. Разходката по 

тяхното протежение винаги е красива и емоционална. Камчия, 

най-голямата българска река, която се влива в Черно море, в луд 

бяг се спуска от Котленския Балкан лъкатуши в прохладни сенки, 

буйни лонгози, щастливо обитавана от безброй пернати. По 

цялото протежение реката е притегателно място за отдих и 

прохлада на туристи, които се наслаждават на красотите. В края 

на пътуването към морето Камчия е прелестна  и спокойна. 

Неочаквано за пътуващите до язовир Цонево изниква 

великолепието на феномена  Чудните скали. На фона на зеления 

Балкан те са като скални дантели. Причудливите форми 

предизвикват въображението. Откриваме „Рицаря”, „Вълчата 

глава”, „Великана”, „Замъка”… Погледът трудно се откъсва от 

тази гледка. Разбираш, че си способен да съзерцаваш с часове 

творението на природата. 

    А Камчия, която волно тече край чудните скали, вече те кани 

да продължиш пътешествието, защото има още какво да видиш. 

Като че ли уморена от препускането през баирите , малко преди 

да се влее в черно море, реката е още по-интересна. Разходка с 

лодка показва на желаещите отблизо да видят устието, там, 

където реката целува морския бряг, разливайки волно водите си в 

приказен залив. Тишината, нарушавана от плясъка на птичите 

криле или крясък на патица, , преплетените клони на огромни 

дървета, причудливите форми на изсъхнали дънери, , надничащи 

над водата, предизвикват туристите да щракат неуморно с 

фотоапаратите, запечатвайки красивите гледки.  

   Задължителният финал на едно такова пътешествие е  рибената 

чорба в рибарското селище, която има наистина вълшебен вкус.  

   Не по-малко интересна е разходката по легендарната Ропотамо. 

Като че ли по-пълноводна, но и по-спокойна, тя предлага 

незабравими гледки и още по-разнообразно обитание на птици, 

влечуги, риби и др. От корабчето почти на ръка разстояние 

наблюдаваме танца на кормораните в лов за риби, съзерцаваме 



застиналите като манекени чапли, следим зигзагообразното 

движение на водните змии. Впечатлени сме от гледката на 

скалната Лъвска глава.  

    Пътешествието ни е към своя край, а искаме още. Чувстваме се 

препълнени с енергия и емоции. Имаме всички доказателства за 

красотата на родината, макар да сме надникнали само в една 

малка част от нея. Упорито правим планове за нови пътешествия. 

В кой край ще ни отведе случайността още не знаем. Но 

очакванията са за нови срещи, изненади и настроение.    

 

 

БАХЧИВАНДЖИЛЪК  НА ФИРАЛЪК 

 

    Случайно пътуване ме отведе до Боляровската община. Уж сме 

съседи, а се оказа, че в този прекрасен край на Ямболска област 

винаги може да се види нещо интересно и различно.  Първото, 

което ме впечатли беше красивото зелено поле и уханието на 

билки, на свежест. Дишах жадно, радвах се , исках пътя да 

продължава и продължава. Погледът бягаше край жлътнали 

слънчогледови ниви. Сенчестия прохладен уют на гората край 

пътя  ни канеше да поспрем, да отдъхнем.  И когато пред нас 

изскочи отбивка с чешма  и зеленчукови сергии , не се 

замислихме.  

   Предстоеше ни друга изненада. Хората, които продаваха своята 

стока се оказаха  упорити работари, изключителни познавачи  на 

зеленчукопроизводството , а стоката им – за приказ! Огромни 

картофи като за изложба, дини и пъпеши, лук, чесън, 

пипер…Всичко произведено тук, на място. Градините с 

насажденията са на хълма, до сами реката. Няма химия, няма 

торене. Магията е само почва, въздух, слънце и вода. Разбира се и 

много труд! До дни предстои да „тръгнат” и доматите, които от 

сега показват, че ще се налеят щедро.  Единият от сортовете дава 

екземпляри по килограм.  Вкусниии… Опиташ ли ги  веднъж 

всеки път ще спираш при бахчиванджиите, за да повториш. 

   Да, на сергиите  свое място има и произведен в района мед- 

акациев, от бодил, от рапица…Предлагат и прополис, благ 

мехлем с подробна информация за използването. Можеш да си 

купиш още консервирани зеленчуци по стари селски рецепти, 



може да станеш притежател на коренче люти декоративни 

чушлета… 

   Услажда се приказката с такива сърдечни и добри хора. 

,беседката те кани под сянката, водата тихо ромоли. Държа в 

ръцете си вече и полски букет, който ухае примамливо, песента 

на птиците гали слуха ми. Красота! Усещаш как искаш да 

останеш по-дълго в този вълшебен свят, да разголиш душата си, 

да споделиш чувствата си, , защото знаеш, че тук има кой да те 

чуе, да те разбере, да ти каже блага дума.  

    Благословени хора в благословена земя! 

 

 

 

ЕСЕННАТА ЛАСКА НА МОРЕТО 

 

   Необяснимо е влечението към есенното море.Може би защото 

това е времето когато, подчинени на очарованието на есента, 

вълните кротват, морето блести като огледално, а тишината  по 

брега е магнетична. Разхождаш се по пясъка, рееш поглед в 

далечината, дишаш все още наситения с лято въздух…Не е 

чудно, че всеки достигнал до крайната южна точка в Резово се 

снима не само  на красивото устие на приказната Резовска река, 

но и до един надпис, който изразява мислите на всички: „ Това е 

на България края, но за мен е …рая!” 

   Никой не иска да напусне набързо Резово. Уж нищо и никакво 

село, а те прегръща  с такава топлина! И се заканваш: „Догодина 

тук ще летувам!” 

    По обратния път към Бургас ми става малко тъжно когато 

спирам  във всеки курорт и търся нещо различно. Но лъскавия 

блясък на новопостроените хотели  ме разочарова. Бетонът е 

глътнал малките кокетни дворчета, няма атмосфера, няма 

особености. Затова не е учудващо, че една рибена чорба в 

Лозенец  се превръща в преживяване, шепа мидички от брега 

край Дюни – в ласка към морето , разходката по кея в Царево с 

тихия плясък на вълните по лодките – в мечта да пресъздам 

красивата картина с четка, кратката почивка край живописната 

р.Велека е моят поклон към българската природа и спомен за 



онова стихотворение, което е събрало  всичко за България – 

„Земя ,като една човешка длан…” 

    Посещението в Созопол, ах този прекрасен град и спомени, е 

невероятно изживяване. Макар че някак трудно преглъщам 

преобразяването му  с „модерното” строителство, Старият град 

все още не се предава, все още съхранява бита и очарованието  от 

миналия век, топло и приятно е  по калдъръмените тесни сокачки, 

където не можеш да устоиш на желанието да притежаваш 

бурканче домашно приготвено сладко от смокини.    

 

ПОКЛОН ЗА СЕСТРА СИДОНИЯ 

 

   Много българи днес търсят красивото и интересното извън 

родината. Добре, но дали преди това са успели да видят всичко 

което тя може да предложи? Защото богатството, красотата, 

славата  на тази „земя, като една човешка длан”, наистина са 

безмерни.  

   Килифаревският манастир може да бъде един от спирките  на 

родолюбците. Бях там, видях и се наслаждавах. Пътеката ме 

отведе не само до портите на светая светих, но и до удивителната 

сестра  Сидония. Срещата с нея те кара да потръпнеш. И не само 

дълбоко да уважаваш тази дребничка  и толкова топла жена, но и 

да й се поклониш до земи, да й целунеш ръка като на светица. Тя 

казва „Добре дошъл!” на всеки гост на манастира и е готова да 

разкаже цялата дълголетна славна история  на това легендарно 

място.  Произнася с видима почтителност имената на  Теодосий 

Търновски  и Цар Иван Александър, не само създатели на 

манастира през 1348г., но и основатели на едно от най-важните  

български средища на просвета и книжнина. Не пропуска да 

отбележи, че когато през 1360г.тук се обучават 460 ученици, 

между тях е и Патриарх Евтимий Търновски. С гордост разказва, 

че този  Килифаревски манастир „Рождество Богородично” е 

пазител на безценната българска  книжовна школа, която има 

значение  не само за България и Русия, но и за цяла Европа.  

    С малката си ръка и вече увредено зрение  сестра Сидония 

показва там, горе, на хълма , където са руините на 

първопостроения манастир, разрушен по-късно и възстановен  

през 1718г. Грейва когато трябва да поясни, че Кольо Фичето 



през 1840г. има задачата да изгради до двете църкви  в манастира 

и трета. Решението му е да бъдат под един покрив, а вътре 

пространството да бъде под формата на кръст. Сестра Сидония е 

щастлива, че не само е пазителят на тази светиня, но и 

своеобразният глашатай , разпространител на знанията за 

историята. Питам я от колко време живее в манастира. „От 

много!” връща ми отговора и вярва, че това е достатъчно. Дава 

ми пример за скромност, за съзнание, за мисия, за отговорност, за 

смирение. Имах чувството, че мога да я слушам с часове, знаех, 

че може да зареди вярата ми, да ми помогне утре в моя забързан 

делник  да бъда по-различна.  

    Яркото есенно слънце грее  над манастирските стени, безброй 

мушкато цъфти  в градината пред църквата, пристъпяме тихо по 

калдъръма,  за да влезем и да се поклоним. Вече знаем, че 

четирима са светците,  пазители на това място – Св.Димитър, 

Св.Йоан Рилски, Св.Богородица и Св.Теодосий Търновски. 

Палим свещ, стоим смирено пред олтара… 

    Колко сме дребни пред величието на българската история! 

Колко силни можем да бъдем с вярата си!  И с любовта към 

България! 

 

 

СВЕТИНЯТА  БАТАК 

 

 

 

   Години ми трябваха да взема решение за пътуване до Батак. Все 

отлагах, все си търсех оправдание защо не мога да го направя.  Не 

исках да си  призная, че се страхувам от срещата с онова свято 

място, където българи са посичани като животни, яростно и 

безжалостно. Мислех, че няма да понеса гледката с черепите… 

     Толкова много съм чела за Батак, толкова пъти потръпвайки 

до болка,  съм повтаряла онези изтръгнати от сърцето думи на 

Вазов „От Батак съм, чичо, знаеш ли Батак…”, толкова болка е 

застинала в съзнанието ми заради предците-страдалци… Не 

можех да пренебрегна това, да го махна от съзнанието си. Докато 

един ден просто тръгнахме. Към Батак. Без да се уговаряме.    

Пътувахме безмълвно. Някак не забелязвахме и красивата 



природа наоколо. Влязохме в града, който ни посрещна с 

обичайното планинско спокойствие и онези мили и приветливи 

хора, които не отказват да те упътят. Имаше и още една 

особеност –  почти на всяка гъсто населена улица видяхме поне 

по две щъркелови гнезда.  Не ни стана по-ведро  и  от тази 

красота. В центъра обедната тишина се нарушаваше само от 

случайни минувачи. Оглеждахме се да открием историческата 

църква „Св.Неделя”. Нямаше нужда от помощ. Сърцето ни 

подсказа накъде да вървим. Схлупена, каменна, тайнствена – тя 

изникна пред погледа ни. Крачките, които извървях до входа, ми 

се сториха най-трудните в живота. Калдъръмчето отпред, 

разцъфтялите уханни цветя – не ги виждах. Приведени на две 

влязохме… в историята.  

     Първото, което видяхме беше познатото Вазово 

стихотворение, на табло, като изсечени със злато бяха думите. 

Бяхме съвсем сами сред реликвите, озъртахме се  плахо. В 

централната осветена част  са двата позлатени постаменти с 

мощите на светите мъченици баташки. Черепи- малки и големи, 

един до друг,побелели от времето,безмълвни и в същото време 

крещящи: „Вижте, да знаете, да помните, да пазите!”Усещах, че 

не мога да помръдна. Един поглед встрани ми трябваше. И още 

едно изпитание- пред нас зееше като адова дупка кладенецът 

изровен с голите ръце на майките. Пред очите ми оживяваха 

картините на обсадените в храма християни, драмата с липсата на 

вода , квасенето на устните с кръв от убитите, озверелия 

башибозук отвън, куршумите, ужасът… „Човек се ражда, за да 

страда, като искрите- за да летят нагоре” От Библията ли беше 

този текст? 

       Който добре чете историята знае, че тази Баташка църква е 

калето на българската вяра. Точно трагедията в Батак става 

причина светът да узнае за България, а Русия  е подтикната да 

започне Освободителната война. В Батак избитите са около 5000! 

Ахмед Ага Барутанлията  дирижира  зверските убийства в 

църквата. На дръвника/ в църквата са запазени и тези 

свидетелства/ са посичани безмилостно жени , деца, мъже.  

Между имената на светите новомъченици са и двама свещеници - 

Петър и Нейчо, жив опечен на клада е Трендафил Керезов. За да 

сломят волята на обсадените  турците пускат кошери с 



раздразнени пчели- да подлютят мъката на заключените. 

Преговорите, уговорките да се предадат българите, водят до 

други зверства. Старейшината Ангел Трендафилов е с  извадени 

очи, други първенци на селото имат  също тежка участ – рязани 

са им краката, ръцете, носове, уши…Да припомням ли за майките 

които първом слагали децата си на заколението?... 

     Всеки, който желае може да прочете още много за онази  

трагична 1876 година. Стига да има сили да понесе всичко, което 

го очаква по страниците на историята. Неминуемо ще стигне и до 

„обещанието” от насилниците на мястото на опожарения Батак да 

бъде посят ечемик, за конете на правоверните. И още – да се 

изсуши гяурския корен! 

    Четете, съвременници! Да знайте, да помните, да пазите! Батак 

говори! Има кой да го чуе. И ще има! 

 

Р.Р. 

 

На 7 км. от  легендарния Батак е едноименния язовир и курорта 

„Цигов чарк”. Красотата на природата, модерните почивни вили 

контрастират с всичко онова, което видяхме  и усетихме в 

„Св.Неделя”. Заливаха ни противоречиви чувства. Незнайно защо 

не пожелахме да спрем за почивка на това вълшебно място. Пък и 

не усещахме глад. Изострените ни сетива търсеха тихо, спокойно 

и много българско място, за да се върнем по-безболезнено в 

нашето време. 

 

 

ВЕЛИЧИЕ, КОЕТО БИ ТРЯБВАЛО ДА ВДЪХНОВЯВА 

 

   Днес у нас по правило първостепенно представяне имат 

негативните или политическите новини. Добрата вест или изобщо 

отсъства от емисиите  на големите СМИ или тя е някъде  там 

поднесена между другото във възможно най-краткия вариант. 

Като че ли се срамуваме да го показваме това доброто или от него 

просто няма нужда в един освирепял  и злобен свят на хора, за 

които най-важното са парите. 

   Някак тъжно ми беше с тези мисли пред величествения 

паметник „Създатели на българската държава” в Шумен. Край 



мен, докато разглеждах паметника, почти нямаше хора. Видях 

единици да спират пред касата, за да платят таксата от 3 лв.за 

вход заедно с богатата информация  за строежа на паметника, за 

авторите, за изобразените скулптури. Изобщо не ми идваше наум 

някога през последните години камера да е надниквала в този 

храм на българщината.  Всъщност за колко от историческите 

паметници  на България някой разказва по медиите в специални 

предавания? И колко от тях останаха без да бъдат осквернени?  

   „Създатели на българската държава”  не е обикновен паметник. 

С архитектурната му част от две групи раздвижени бетонни 

форми, допълнени с 21 скулптури и мозайка-триптих/най-

голямата на открито в Европа!/ се символизира идеята за 

създаване, развитие  и възход на българската държава от VІІ до Х 

век. Не може да не впечатли суровото каменно лице на Аспарух и 

думите му изречени твърдо и категорично „ Това ще бъде земята 

ни!”Постъпателното развитие на държавата ни е изразено  чрез 

фигурите на дипломата Тервел, законодателя Крум, строителя 

Омуртаг, изсечени на 18 м. височина, оградени с откъси от стари  

византийски хроники. Очаквано точно тук ще прочетете  

известната мъдрост на владетеля: „ Човек дори добре да живее 

умира и друг се ражда и нека родения по-късно, като види тези 

писмена, си спомни за този, който ги е направил…името му бе 

Ювиги хан Омуртаг”. 

   Тук е и образа на Борис І, тук е и „най-знатния”  между царете – 

Симеон, обграден от книжовниците, болярите, войните си. Най-

високата точка на мемориала е лъвът- символ на непобедимата 

българска държавност. 

    Докато разглеждам този величествен продукт на българския 

творчески гений, ме връхлита усещането за това колко малки сме 

ние , хората, в огромния космос и колко големи могат да бъдат 

делата ни. Тръгвам си от това толкова българско място , противно 

на очакванията ми, без самочувствие, без вдъхновение. Защото 

знаех, че отново по пътя към дома  очите ми ще виждат разруха  

и много рядко градеж. В селцата почти няма да срещна хора, а в 

дворчета, обрасли с треви и храсти, няма да чуя как блеят овце, 

няма да видя ни кокошки, ни котка дори…Къде са милите баби с 

плетива по пейките, къде са старците с каручките, къде са стадата 

по баирите?... 



    …В съзнанието ми остана оня остър  но и неспокоен поглед на 

Аспарух от паметника. Взорът му е отправен далече, далече във 

времето. И същото изражение и на останалите велики мъже на 

България. Дали още тогава , в своето далечно минало време, не са 

прозряли съдбата на своя народ днес? 

 

 

Свинският бут като средство за реклама 

                     Или 

ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ДЕН В ГР.ЕЛЕНА 

 

     Човешкото въображение може да роди всевъзможни идеи. Ако 

те са посветени на родното място , трябва да носят и съвсем 

прозаичен заряд, да рекламират, т.е. да привличат инвестиции, да 

носят печалба. Усетили са тази тънкост балканджиите от 

гр.Елена! И успешно налагат своя Празник на еленския бут. Не 

само това! В красивия есенен сезон градът се посещава от 

стотици туристи  от близо и далеч, върти се щура търговия, 

представят се местни майстори на занаяти, зрелищно се 

възпроизвеждат местни традиции. Човек се озовава в един 

приказен свят на кулинарно изобилие, където най-често 

срещаното е …сушения еленски бут!Всички гости на града 

опитват от това пиршество на стомаха. Междувременно усвояват 

майсторството за тънко резване на оригиналното мезе.  

   След хапката, разбира се, търси се и хапката. Възможно най-

добри винопроизводители предлагат  своето производство. На 

открито еленските кулинарки подреждат  изложба с местни 

вкусотии, които събират погледите. Не може да не се изръсиш за 

еленско сирене  или еленски наденички.  Красиви момичета в 

народна носия ти подаряват  рецепти за еленски ястия. Най-много 

се оказват зрителите на пърленето на еленско прасе. Церемонията 

е по всички народни табиети.  Театърът се обогатява от 

непрекъснатите добронамерени  забележки на публиката, която с 

истинско  наслаждение очаква финала, за да опита от пресните 

мръвки. Безброй са другите капанчета за сетивата български. 

Интерес представляват съветите за приготвяне на свински 

специалитети, указанията за най-полезните еленски билки… 



   Една от атракциите се оказва самия  Цонко Цонев, кмет на 

Каварна,  който приготвя собственоръчно и предлага  безплатно 

пържени черноморски миди  с еленски бут. Веселбата се 

придружава от  изява на еленски самодейци  както и гостуващи 

артисти от столицата.  Целият град е една сцена  или може би 

една обща голяма и щедра софра на която откриваш нови 

приятели и не ти се ще  да си тръгнеш.  

   А организаторите потриват ръце , защото познават ефекта от 

добрата реклама! 

 

 

    

 

 ПОД ЛАСКАТА НА СЛЪНЧЕВА ЕЛАДА 

 

   Откриване на Метеора  или пътуване… към себе си 

 

   

 

    Никога не отказвайте предложение за пътешествие! Защото не 

може да знаете какви изненади ще ви донесе то, с колко мъдрост 

ще ви зареди. Тръгвайте с очакване за срещи с хора и събития, 

които ще бележат живота ви. 

 

    Когато нашата група , сформирана набързо и някак на шега, 

тръгна към съседна Гърция , никой от нас не подозираше, че 

предстои едно необикновено пътуване, че без да искаме от 

екскурзианти ще се превърнем в поклонници, че нито веднъж 

няма да ни се наложи да се сърдим или критикуваме. Напротив, 

ще бъдем като че ли овладяни непрекъснато от една положителна 

енергия и неугасимо желание да видим и научим още и още. 

    Всеки от нас имаше своята представа за Гърция. Острови, 

маслини, узо, сиртаки,  богове и богини,… Сириза…  Май се 

изчерпвахме. Знаехме, че южната ни съседка е на челно място в 

Европа по стандарт на живота, но не и  че има най-дългата 

брегова линия – повече от 13 хил. км., че планините й  са 80 % от 

общата площ, че са много богати на билки и други растения, от 



които 742 – ендемити / с ограничен ареал/, че  населените 

острови са 227… А имало още много на какво да се чудим. 

     Първото ни впечатление е от  пътищата на Гърция. Много 

добре поддържани магистрали , по които автобусът нито един 

път не трепна от дупка или камъче. И към всяко село – отбивка!  

Белокаменни  села, всички като че ли само с нови и добре 

поддържани къщи.  Красиви  и чисти реки. Зелени площи без 

нито една разпиляна найлонова  торбичка или бутилка. И 

държава без нерегламентирани сметища! Значи можело!  

 

     СОЛУН – КУЛТУРНАТА СТОЛИЦА НА ЕВРОПА 

 

    Първата ни спирка е Солун. Вторият по големина град на 

Гърция. Разположил се нашироко със своите  бели  и невисоки 

постройки, с обилното слънце и тихото,  кристално чисто море. 

Снимаме се пред Бялата кула, символ на града, известна в един 

период и като Кървавата кула, същата, в която е  бил затворник 

самият Петко войвода. Разхождаме се по крайбрежния булевард  

с паметника на Александър Велики, който се откроява на фона на 

Егейско море. А там, в далечината, е бялата шапка на митичния 

Олимп. Минаваме и край онази съвременна скулптура  на 

веселите  чадърчета, извисяваща се край морето на 13 метра 

височина. Щракваме снимка и пред паметника на Аристотел. 

Нашият водач в Гърция  е Петрос Василиу – историк, 

изключително ерудиран човек, с приятно чувство за хумор. На 

него дължим всичко, което  научихме за Гърция. Приятно ни е да 

чуем, че Солун е родното място на нашите първоучители - 

братята Кирил и Методий, някак гордо ни е и от това , че през 

1207 г. цар Калоян е пред вратите на Солун и само предателство 

попречило да го превземе. Всъщност , оказва се, че българската 

следа тук е почти навсякъде. Свързваме я и  с мелницата на братя 

Аладини, старото българско консулство, Солунската българска 

мъжка гимназия,  а след улицата на Пиргите/кулите/-   и с 

уникалната  къща на българския търговец Иван Хаджимишев… 

Разходката ни продължава в стария град, край катедралата 

„Непорочното зачатие на Дева Мария”, уникалната ротонда 

„Св.Георги” с невероятните  аниконични /на божества без 

образ/мозайки, църквите „Св.Димитър”/покровител на Солун/, 



„Св.София”,  „Св.Фотий”…Не подминаваме и легендарния 

Солунски пазар, където търговците на риба направо ни изумяват. 

     Правим първите си покупки. И вниманието ни е привлечено от 

чашата на Питагор, най-точния  символ на умереността, който 

говори: „Ако в живота си човек е недоволен и иска още и още, 

накрая може да изгуби всичко! Не прекалявайте! Щастието е в 

умереността!” Пътем се наслаждаваме на свежата лилава гледка с  

церциси -дървото на Юда, гигантските евкалипти – „любимото 

дърво на коалата”, информира ни нашия водач.  

   Не усещаме умора. Навън е тъмно, ние сме в Калампака, в 

подножието на  чудото Метеора, но виждаме само загадъчни 

очертания, което още повече засилва любопитството ни. Пред 

спретнатото хотелче  съвсем по гръцки са  белите статуи на 

познати божества. Красиво е!  

     Това е само първия ден от пътуването ни. Препълнени сме от 

впечатления. А още колко ни предстои да видим? Сами не знаем. 

Очакваме! 

 

    

 

 ЧУДОТО МЕТЕОРА 

 

     С обилно сутрешно слънце  започва новия ден. И първия 

поглед към величествените / над 60 бр./ гигантски скали на 

Метеора. Причудливи, рязко очертаващи се на фона на синьото 

небе, като забити в земята, високи стотици метри. Възхитително 

и чудно е всичко това! Неземно! Петрос е до нас със своите 

обяснения. Никога няма да забравим, че Метеора всъщност 

означава „висящ във въздуха”. Преди около 60 млн. години 

майката природата изваяла тези красоти. Безброй са въпросите ни 

за кацналите манастири  по  най-високото на висящите камъни. 

От тук нататък за нас Петрос   като че ли  отваря живи страници 

от книга „Битие”. Първият изграден манастир,  основан от 

св.Атанасий, е едва от преди …600 години. И носи името Велик 

Метеор. Общо манастирите били 24, до днес запазените са 8, от 

тях само 6 действащи.  Непонятно ни е как монасите са успели да 

построят на върха на отвесните скали тези внушителни 

манастири. Викаме на помощ фантазията си, започваме да 



предполагаме… Петрос обяснява, че материалите са изкачвани с 

първообраза на асансьора – най-обикновена плетена кошница. На 

дебели въжета. Изборът на мястото  всъщност е било бягство от 

действителността и желание за усамотение, време за  лична 

победа над плътските желания. В този монашески град ние 

посещаваме  най-големия мъжки манастир „Преображение 

Господне”, на 614 м. височина,  основан от Атонски монах. 

Търпеливо и видимо развълнувани се изкачваме нагоре, нагоре 

по стълбите, докосваме напластените скали, гледаме да не 

изпуснем нищо от величествената панорама…Пристъпвайки 

благоговейно, на входа на манастира ни посреща  чешма и 

надпис: „Жаден ли си? Пий от извора! И вярвай!” От там нататък 

всичко  е един свят,  в който  говорителят е само един и той е във 

всеки от нас. Подтиква ни да запалим свещичка за здраве и 

помен, да докоснем чудодейни икони, да  се поклоним пред 

олтара… 

      Уроците не са се свършили. Преди да излезем трябва да 

минем през още едно помещение… с черепи. Вцепенени сме! 

Оказва се, че това са мощи на монаси обитавали манастира. 

Подредени,  за да  освестяват всеки, който е решил, че трябва да 

живее като безсмъртен. Приземяваме се с мислите си, смиряваме 

се и си обещаваме да живеем в мир със себе си , да добротворим 

без да се щадим…   

     Днес ще видим и един от женските манастири. Някак по-

елегантен ни се струва от останалите, вероятно защото женски 

ръце се грижат за него. Има много цветя, някой от тях подредени 

дори в кръстна форма, има по-тесни помещения, но все същата 

разточителност на краски и библейски сцени, все същата покана 

да бъдем  хора с отворени за вярата сърца.  

 

 КАК СЕ РАЖДАТ ИКОНИТЕ 

 

    Току в подножието на Големия Метеор нашите водачи  ни 

организират поредната изненада. Посещаваме  най-голямата 

работилница за икони в Гърция,   където звучи … българска реч. 

Оказва се, че художничката е българка, с топла и приятна 

усмивка и много познания за иконописа.  Там се влиза на пръсти. 

Обкръжават те рафтове пълни с икони – от дърво, от алабаст, от 



фина керамика, малка пластика… Началото на процеса е рисунка 

върху платно след което идва ред на дървото. Научаваме , че се 

работи  с яйчена темпера, че златото по иконите е символ на 

извънземното, че патината се поставя накрая… Вниманието  ни е 

насочено към иконата на Св.Богородица, която се оказва твърде 

многолика за нас. Интересно ни е да научим за символизма на  

иконите  „Неувяхваща роза” , „Усмихващата се Богородица”, 

„Белият ангел”… Впечатляваме се и от тази на Св.Христофор, 

покровител на пътуващите-  светецът, на който  Исус Христос 

дал урока никога  да не преценява хората от пръв поглед. 

Всъщност многообразието в тази работилница  наистина ни 

създаде проблем. Какво да изберем! Всичко е качествено, 

красиво изработено и заредено с енергия, със смисъл и вяра! 

Единодушни сме в купуването на  комбоскини /въженце за 

молитви – мечът на духа/ с магическите 99 възелчета  с 

позитивна енергия равна на 33 навързани молитви , предпазващи 

от  всякакви  лошотии.  

 

  

В СВЕТА НА ДРЕВНИТЕ 

 

    Ако някой ни беше казвал, че за три дни ще натрупаме 

впечатления като за 300, сигурно нямаше да повярваме. Само че – 

наложи се!  Пътуването  през Егейска Македония неусетно ни 

отведе  до  селцето Вергина, за което до този момент не знаехме 

нищо. Паркът, в който се разхождахме също нищо не 

подсказваше. Снимахме се  и някак вече бяхме 

разконцентрирани. Какво толкова ни предстои да видим в една 

гробница!  Знаехме, че предстои да влезем в гробницата на 

Филип Македонски. Както навсякъде при посещението си в 

Гърция и тук усетихме добрата туристическа организация. Но 

при вида на прекрасно поддържаната старина просто замълчахме. 

Аз лично си пожелах да видя такава загриженост и у нас. 

Гробницата не само е възстановена, укрепена, обезопасена, тя е 

консервирана във вид, който впечатлява. И с право може да се 

определи като един перфектно експониран музей.  Всичко 

открито там е пред погледа на любопитния турист. А , безспорно 

, то е твърде много и твърде ценно. Светът на древните 



македонци ни се открива в цялата си прелест и величие.  С 

легендите, блясъка, битките, красотата…Разгледахме мълчаливо 

гробницата на Филип Македонски, останахме безмълвни пред 

мраморния  саркофаг с урната от 24-каратово злато и 16-лъчевото 

слънце отгоре- античния македонски символ. Трудно се отлепяме 

от  златния венец от 313 дъбови листа и 68 жълъда – едно 

прекрасно ювелирно изкуство, което мислено сравняваме с  

величествения тракийски венец на  нашия цар Севт.  Отдаваме 

значимото внимание на доспехите, спираме пред великолепните 

стенописи, за да развихрим въображението си… Пренесли сме се 

…24 века назад, в светът на  древните, силните, достойните, 

смелите, оставили ярка следа във времето. И уроци, които ние 

трябва да научим. 

 

     Пътуването ни приключи. Останаха спомените. Не успях да 

разкажа за  темперамента на гърците, за песните и танците им, за 

кухнята, в която използват  свои , истински продукти, за  

интересните подправки в ястията, за  политическата  активност на 

гърците  и  ярко изразено чувство за демокрация и свобода, за 

добре поддържаните овощни градини и модерното рязане на 

праскови и бадеми, за кивиотглеждането  и… за гръцкото знаме, 

което се вее навсякъде, за гръцката реч, която не заменят с 

английска. Нашата съседка Гърция! Ако имате случай, посетете 

я! 

 

 

    Специални благодарности към  Туристическа агенция  АН  

МАР ТРАВЕЛ , организатор на перфектното ни във всяко едно 

отношение пътуване! Благодарности към  екипа Ваня Ванева и 

Валентин Паунов, които ни осигуриха спокойствието и 

удоволствието от пътуването! Благодарности  и към водачът ни в 

Гърция Петрос Василиу, който  не само ни информира, той ни 

накара да уважаваме и дори да обичаме Гърция! 

 

 

 

СРЕД МИТИЧНИТЕ ПОБИТИ КАМЪНИ 

 



 Докосване до Боговете 

 

   Ако искате да се измъкнете поне за малко  от реалния свят, да 

влезете в едно друго измерение на време, то точното място е 

Побитите камъни край Варна. Мой е пропускът, че не ги бях 

виждала дори на снимка. Нямах и представа какво всъщност е 

това чудо на природата. Слизайки от колата, до сами асфалтовия 

път, трябва да направиш само  няколко крачки и се озоваваш сред 

една фантастична картина. Вървиш през ситния пясък, напред и 

все по-напред, край теб забити в земята камъни високи по 5, 7 та 

и повече метри , в най-различни форми. И казват , че броят им е 

около 300.  При по-богато въображение човек може да види  в тях 

хора, животни, великани някакви…Има камък-сърце, който 

казват, че ако докоснеш ще ти донесе щастие и любов. 

     Бях съвсем сама сред фантастичните каменни скулптури, но 

нещо ме теглеше все по-напред, да видя още и още.  Обгръщаше 

ме една оглушителна тишина, в която напълно забравих за 

шумния свят отвъд. В един момент се завъртях в кръг, да обхвана 

колкото може повече от космичната гледка. Пленителна е!  Не 

знаеш какво да мислиш в този момент. Някак трудно е ума да 

схване, че тези каменни фигури са на около…50 млн.години! Да, 

всякакви легенди има за тях, а науката все пак има своето 

обяснение, че основният майстор си е природата. Чувах 

разговори,  в които определяха  района като руините на Содом и 

Гомор , споменаване на легендата, че великани пренасяли от тези 

камъни за строежа на Плиска…Много по-късно ще науча, че тук 

са снимани  кадри от филмите „Осъдени души” и „Оцеола”, че 

има предложение за включването им в ЮНЕСКО. Не знам дали е 

вярно, дали е смешно, но почти всички, които минаваха през 

феноменалната каменна гора отнасяха със себе си по мъничко от 

пясъка. Може би повлияни от това, че има високо енергийно ниво 

и лечебно въздействие или просто защото искаме да вярваме в 

това. Каквото и да е Побитите камъни наистина са феномен, 

който непременно трябва да се види. Защото си е наш, български! 

Като поредното доказателство, че България наистина  е една 

уникална страна! 

 



МАРЯНСКИЯ МАНАСТИР- ЕДНО СВЯТО МЯСТО 

 

    Можеше  никога да не научим за този манастир. Можеше сто 

пъти да минаваме оттам и да не забележим, че съществува това 

свято място. Но по една или друга причина пътят все пак ни 

отведе до там. Много близо до гр.Елена , в покрайнините на 

напълно неизвестното ни с.Марян. Скромна постройка в 

тишината на Балкана Марянския манастир не е от тези към които 

се тълпят хора.  А би трябвало! Защото легендите за обителта 

„Св.Преображение Господне” са  повече от интересни. Не успях 

да науча кога все пак е възникнал манастира. Но неговата 

игуменка, майка  Анастасия, е готова да разказва всичко, което 

знае. Най-важното все пак се оказва това, че е изграден върху 

основите  на стар храм от осми-девети век и когато започнало 

строителството й в олтара намерили мраморен саркофаг, а в него 

– скелет на мъж, който държал в ръцете си евангелие, до главата 

му – корона. Всичко това накарало местните хора да  вярват, че 

това са тленните останки  на покръстителя на българите – цар 

Борис Първи. В манастирския двор били намерени и два 

капитела, все още стоящи в манастира, , от т.н. Теодосиеви 

колони, както и четири такива, днес съхранявани в Националния 

исторически музей. 

    Не сме ние хората дето ще разсъждаваме дали всичко това е 

вярно или не. Но към легендите трябва да се отнасяме сериозно. 

Защото народната памет не пренася във времето нищо просто 

така. Лично аз бях впечатлена и от това, че манастира/ а и името 

на селото/ се свързва с името на царица Кера Тамара.   

    Защо разказвам всичко това? За да привлека вниманието на 

тези, които по някаква причина ще пътуват из този край. Не се 

колебайте, отбийте се в Марянския манастир. Ще усетите 

посланията на миналото, ще се докоснете до нещо древно и 

много българско! 

 



   ОТ СЪРЦЕТО НА ВЕЧНОСТТА 

 

 

     Смея да твърдя, че съм посетила не малко от красивите 

манастири на България. Тъжно ми е да призная, че някак 

подценявах скалния Аладжа манастир. Мислех си какво толкова 

интересно ще видя там? И все отлагах пътуването. Само че някой 

или нещо ме опроверга безмилостно. Стигнах до народната 

старина някак случайно, без да планирам. Просто пътят ме изведе 

до там.  

     На входа  се сепнах от мъдрия надпис:”Елате , възлюбени от 

Бога! Елате да се насладите на онова, за което тъгувате! Да чуете 

дивите скали – тайнствени и мълчаливи богослови и те ще  

отведат ума ви и сърцето ви към Твореца. Ще ви поучи светлия 

лик на Ангела – син на небето. И ще бди над пътя ви земен. 

Почерпете от светлата мъдрост на тези, що живели са тука! И 

нека Бог да ви пази!”… Трябваше ми време да се подготвя за 

пътя нагоре. Не знаех какво да очаквам. Пред мен беше  скалата, 

но не различавах нищо.  Сама извървях всички стълби , докосвах 

пътем   белия дантелен камък. Стигнах до първото ниво, после до 

второто. Обгръщаше ме пълна тишина. Старателно се вглеждах 

във всяка от нишите, различавах  стенната украса, въображението 

ми работеше на макс. „Виждах” аскетите монаси избрали  да 

живеят отшелнически по възможно най-трудния начин. Питах се 

как и с какво са изсекли в камъка  тези 20-тина помещения и 3 

църкви, с какво търпение и старание изписвали стенописите, как 

е преминавало времето за тях от молитва до молитва…Нямаше 

кой да ми обясни. Стигнах и до камбаната, в най-северния край. 

Място където вече ти се иска да има къде да се поклониш пред  

онези, които до днес ни дават пример за мъдрост, примирение, 

скромност, отдаденост.  

    Пътят назад беше с повторение на „спирките” до всяко 

помещение,  със същата тръпка.  До изхода, където добри думи се 

запечатаха в съзнанието ми:”В пещерата на Безсмъртните 

кръстът няма сянка. Глухо отеква камбана и се превръща в тихи 

монашески стъпки. Вятър самотник разпилява в мрака слова на 

молитва и забравена песен. Неумолимо и властно тече реката на 

Времето и увлича в своя водовъртеж всичко тленно. А там, в 



искрящата бездна, плътта се стопява, а човешката душа се 

пречиства, за да съзре Божествената светлина и чуе неземната 

музика, що блика от сърцето на Вечността…” 

   Ако имате път към морето, там към модерните Златни пясъци, 

отбийте се до Аладжа манастир, спрете времето, докоснете 

вечността. И мъдростта. Насладете се на онова за което тъгувате! 

 

  В ТИШИНАТА НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ЯЗОВИРИ 

 

    Дребен, много дребен е човекът на фона на грандиозното 

хидросъоръжение яз.”Копринка”. Дребни са мислите му за 

задължително забогатяване, дребни са желанията му за 

благополучие. Край яз.”Копринка”, построен с удивително 

усърден бригадирски труд, величествено се издига паметник на 

Георги Димитров. Обърнат на изток монолитния каменен образ 

като че ли съсредоточено и тревожно наблюдава красотата и 

богатството на българската земя. А язовирът зад него е другия 

български паметник, който никой не бива да подминава. За да се 

увери в силата на екипния труд и възможностите на един народ 

да изгради сам своя по-добър живот. Характеристиките на обекта 

са впечатляващи: водосборна площ повече от 680 кв.м., зължина 

над 20 км, височина на язовирната стена  44 м., мощност на ВЕЦ-

а – 17 млн. квтч. Днес язовирът е любимо място  за посещение на 

мнозина. Гледката от стената е вълшебна, водата бъка от риба, 

природата е красива, тишината наоколо те кара да забравиш 

шумния делник и проблемите, да се разтовариш и в същото време 

да си дадеш сметка колко богата страна е България. Моята, 

нашата България! 

 

   Не много далече има още един язовир – „Жребчево”. Много по-

малък, но уникален само заради един факт. Единствено тук човек 

може да види т.н. „потопена църква”. През лятото постройката е 

извън водата, но пролетно време полуразрушената сграда тъжно 

стърчи над огледалната повърхност. И напомня за 

съществуването  на малкото с. Запалня и за неговия храм 

„Св.Ив.Рилски”. По-наблюдателните откриват  недалеч от 

църквата и остатъци – кръстове от старото гробище на селото. 

Стърчат в пущинака, разкривени и жалки, и в същото време – 



страшни. За да напомнят, че каквото и да правим за настоящето, 

не бива да забравяме миналото. То е нашето минало, на 

България! 

 

Есен, 2013г. 

 

 

Орестиада – Дидимотико – Алексондруполис 

 

ДОКОСВАНЕ ДО БОГАТА ИСТОРИЯ И ТОПЛО ЮЖНО МОРЕ 

 

   Пътуването в това направление може да бъде и непланирано, 

случайно, внезапно. Но то задължително ще осигури приятни 

преживявания, интересни мисли и асоциации. Напускайки 

България първото впечатление от съседна Гърция са малките 

населени места, които белеят на фона на планината. Учудващо 

чисти и светли! Всички едноетажни къщи боядисани само в бяло. 

Орестиада, първия по-голям град, създава същото впечатление. 

Знаех за него само това, че е кръстен на Орест, син на 

Агамемнон. В моите очи Орестиада е и млад, и древен 

едновременно. Впечатлих се от това, че съседите упорито 

отглеждат цвекло и памук, култури, които при нас вече са 

забравени. В Дидимотико разходката ми откри паметник на 

митрополит Йоаким, местния храм и древната джамия. Докато се 

разхождахме по тихите и спокойни улици неминуемо се 

връщахме към миналото където свои следи оставят няколко 

български царе – хан Крум, Симеон велики, цар Калоян, Иван 

Асен Втори.Като у дома бяхме и в Алексондруполис – този 

приветливо спокоен град с ненатрапчиво ниско строителство, 

широки прави улици, в които тече един бавен и като че ли 

отнесен ритъм на живот. Усетихме духа на древна Елада и на 

Византия. Усетихме културата на новите гърци и 

доброжелателността им като съседи. Снимахме се край фара на 

Дедеагач /старото име на Александруполис/, междувременно 

научихме, че  е втори по височина в Европа, построен с участието 

на руски инженери, направихме обиколка на цялото крайморие, 

стъпихме на плажа, за да наблюдаваме пейзажа с мъглявите 

острови… 



    Бих  се върнала винаги с удоволствие към този маршрут, за да 

се заредя с нови впечатления.  

 

 

БИЛКОБЕР ПРЕЗ ЮНИ 

 Или 

Целувката на природата 

 

   Помислете си само! Когато пътуваме „хвърчим” с колата по 

пътища, а наоколо зелено и цветно.Не забелязваме шаренията. 

Бързаме! Толкова сме заети! И подминаваме красота, която може 

да ни зареди с безкрайна доброта и мъдрост. 

   Аз опитах да „изгубя” малко време в …билкобер. Там някъде в 

полето край Стралджа, където изобилието на полски цветя и 

аромати е огромно. Помня го от детството си когато дядо ме 

водеше със скърцащата магарешка каручка  по едни „ меки” 

прахолени пътища. Докато леко потупваше с пръчката 

дългоухото, докато в гърлото си усещах прахоляка на юнското 

поле, добрият старец сладкодумно ми разказваше за онова с 

което Бог щедро е надарил ливадите ни. Още тогава се запознах с 

аромата на мащерката, целунах жълтото на кантариона, усетих 

горчивото на равнеца… 

    Днес отново бях сред ливадата, която помня от детството. 

Загубих се в трева до коленете, правех крачка по крачка бавно и 

внимателно, за да видя как се вдигат облаци от живинки нагоре – 

пеперуди, щурци, пчели, бръмбари и какво ли не. Като за награда 

пред мен се ширна една вълшебна кантарионова прелест. Спрях, 

за да се порадвам. Дишах с пълни гърди от ароматите. Нейно 

величество природата плисна пред очите и сетивата ми 

неизчерпаемата си красота и свежест, сила и 

многобагрие…Усещах се лека и щастлива. Някой ме зареждаше 

щедро с мъдрост и познание, с вдъхновение , с живот. И слънцето 

като че ли празнуваше с мен. 

   В този ден набрах билки за цяла зима. Навързах кантариона на 

снопчета, провесих го на сянка. И сутрин и вечер си го 

наглеждам, за да видя в съзнанието си още и още пъти онази 

прелестна поляна , която природата ми подари през юни. 

 



 

ДА ВЛЕЗЕШ В ДОМА НА РОДОЛЮБИЕТО 

 

    Когато се почувствате  тъжни, разтревожени, омерзени от това, 

което се случва около вас в родината, когато загубите вяра в 

доброто бъдеще на България, когато усетите неистов глад  за 

българщина, тръгнете към някой от многобройните  български 

домове на родолюбието. Има ги на близко и на по-далечно 

разстояние. Там ще ви посрещнат като скъпи гости, ще ви 

нахранят с вяра и надежда, ще ви подарят любов и гордост, ще ви 

подсилят с родолюбие, самочувствие и оптимизъм. И ще се 

почувствате преродени! 

     

   Моята пътека ме отведе  в сърцето на планината. В 

Панагюрище за мен историята отвори вратата си  с престъпване 

прага на легендарната къща  на Иван Тутев. Там, където на 20 

априлий 1876 г. в гостната стая апостолите пишат  историческото 

Възвание към българския народ, там, където в тясното дворче,  

получават Кървавото писмо от Копривщица, там, където до днес 

се пази една светиня – копие на въстаническото знаме , развято 

при обявяване на Априлското въстание в Панагюрище.  

Повярвайте ми, тук има толкова много история, че ноздрите 

усещат мириса на барут и съзнанието неусетно възпроизвежда  

героични сцени. Стараеш се да запомниш всичко тук, до най-

малките подробности. „Българино! Ти влизаш в дома на 

родолюбието. Притихни и си спомни 20 апрелий на 1876-та… 

Нека тръпка на гордост изпълни сърцето и душата ти. Тук се 

роди подвигът!”, четеш и от вълнение чуваш ударите на сърцето 

си. 

    Много близо е домът на Иван Леков, панагюрски богат 

търговец и революционен деец, участник в Априлското въстание. 

Дом, посещаван от Апостола на свободата, дом, пред който не 

може да не се възхитиш на българската възрожденска 

архитектура.  Човек с оригинално мислене и богато творческо 

въображение  бил стопанинът. Същият, който на една от стените 

в своя дом е изографисал колелото на живота при това с 

впечатляваща житейска философия! Чудно са обособени 

отделните периоди  в живота на човека.. По-наблюдателните ще 



забележат, че в началото е сезона…зима, а в края на есента е 

финалът  на жизнения човешки път и то на …90 г! Още една 

оригиналност е проявил стопанина. Скромна на вид рисунка 

пресъздава европейската принадлежност на българина от онова 

време. В Европа България винаги се е чувствала като в свой дом! 

Кой ще смее да твърди обратното? 

   А Панагюрище продължава да ни изненадва. С внушителния 

комплекс „Априлци” и историческия хълм „Маньово бърдо”, 

където са водени кръвопролитните сражения  на въстаниците.  

Хотел „Каменар” и читалище „Виделина” създават една особена 

атмосфера в центъра, а моста над р. Луда Яна , църквата „Свето 

Въведение Богородично”  с чудотворната икона и златните 

кубета не се подминават от гостите на града. Тук е и катедралата 

„ Свети Георги” чиито камбани са отливани в Русия и подарени 

от Марин Дринов. Току до нея е и паметникът на 20-годишната 

безстрашинка Райна княгиня, ушила знамето на въстаниците със 

златните букви „Свобода или смърт”, малко по-на запад е и 

къщата- музей. Който е стигнал до Панагюрище се отбива 

неизменно и в природо-научния музей. 

 

ЗА БЛЯСЪКА НА ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ 

 

    Който не го е видял, трябва да съжалява. А който го е видял, 

никога няма да забрави това. Съзнанието ще съхрани не само 

гледката на бляскавия метал, не само сръчността на 

великолепните майстори, но ще се поклони пред изобретателния 

показ на сцените и тънкостите в пресъздаване на образите. 

Невероятно, божествено майсторство! 

    Открито случайно през 1949г. от тримата братя Павел, Петко и 

Михаил Дейкови, съкровището се счита за уникален шедьовър на 

гръко-персийското изкуство и до днес предизвиква възхищение и 

провокира интерес към античното изкуство. . Това е луксозен 

тракийски античен златен сервиз за пиене, който се състои от 

девет различни по форма златни съда – осем ритона и една фиала, 

служещи за пиене на вино и угощения. /Как да не им завидиш на 

древните!/ Върху всички са изобразени митологични сцени, 

свързани с древногръцката религия. Съдовете са изработени от 

23-каратово злато с общо тегло 6 кг и 100 гр. В малоазийския 



град Лампсак през втората половина на четвърти – първата 

половина на трети в.пр. Хр.! 

    Докато разглеждахме това великолепие като че ли всички 

сетива отказваха да работят, само очите поглъщат с невероятна 

алчност всеки детайл и вълнението те държи 4за гушата”. 

Омагьосан си, прикован си, не смееш да пристъпиш, за да не 

нарушиш величието на мига. Само 9 съда, а имаш усещането, че 

са ти необходими часове да разгледаш всеки детайл, да научиш 

историята. А какво би било усещането да държиш в ръцете си 

такъв „сувенир”, не ми се мисли! Но си го пожелавам! Или поне 

опитвам да си представя. 

 

 

КОПРИВЩИЦА РАВНО НА  СВОБОДА 

 

    Влизането  в Копривщица е неусетно, но разтърсващо. 

Докъдето поглед стига, виждаш стари възрожденски къщи, една 

от друга по-интересни, минаваш край църкви, параклиси, 

дюкяни, срещаш паметници, които говорят за близко и по-

далечно време. Над 40 са чешмите по пътя на друмника в този 

район и всяка от тях с буйна балканска студена и сладка вода от 

която не се напиваш. Река Тополница преполовява селището, 

тихо ромоли и легенди разказва. Тръгваме по калдъръмените 

улички, чудим се къде да влезем по-напред – къща –музей на 

Любен Каравелов, на Димчо Дебелянов, на Тодор Каблешков, на 

Георги Бенковски…, спираме почтително пред Костницата с 

останки на загиналите в Априлското въстание копривщенци. 

Търсим Калъчевия мост, там дето пукнала първата пушка на 

въстанието.  Упътват ни с определението  за „най-гърбавия мост”. 

Няма как да го сбъркаме наистина! Има и табела „Първият 

изстрел бил даден тука. Екнал тревожно гръмовния звук, слял се 

с камбанния радостен звън, робите – българи вдигнал от сън, 

дума една запленила града „Свобода!” Снимаме се и други край 

нас го правят – мълчаливо и някак вглъбени , като че ли търсим 

следите на дедите, за да се поклоним. Неусетно стигаме до една 

емблематична копривщенска къща – Осиповата. И още първия 

поглед  ни подсказва – абаджията е бил заможен, но и естет, 

родолюбец и съзаклятник на въстанието. Това е къщата в която са 



снимани  филми за Апостола. Жалкото е, че днес се нуждае от 

реставрация, за да блесне в истинската си красота и пищност. Пак 

попътно попадаме на  един паметник, който е в състояние да те 

разплаче. Гробът на нежния лирик Димчо Дебелянов със 

скулптурата „Майка” предизвиква непреодолима тъга, болка и 

преклонение. Подгъваш крак, неусетно ръката посяга да погали 

студения камък. Вдигаш поглед и  насреща ти цялата внушителна 

панорама на Копривщица. Дъх не можеш да си поемеш от 

пролетни аромати, звуци, красота. И който е чел ще си спомни, 

който не е , ще научи думите на Захарий Стоянов: „Боже мой, 

селце като кутийка, гдето се ражда само ръж, гдето зимата е 9 

месеца, гдето най-работните пътища са широки таман две педи, 

гдето знатните гости се считат за хаджии, гдето не е стъпвал 

кракът ни на Бланки, ни на Ами Буе, ни на Киприян Роберта, ни 

на Луи Леже и пр., и пр. – и такава паплач от деятели и 

родолюбци! Необяснимо!” 

    Ех, Копривщица, гнездо българско! 

 

 

На Петро-Павловския манастир 

 

В ТИШИНАТА НА МЪДРОСТТА 

 

   Човек никога не се уморява да търси, да се обогатява. Вечният 

стремеж към духовно обогатяване е този, който ни води към едни 

от най-светите български места. Там, където можем да усетим 

колко силен и велик е нашия народ, да потърсим корените си, да 

се заредим с енергия и да повярваме, че и ние може да помогнем 

с нещо, макар и малко, но полезно, за доброто на България! 

 

   Имахме щастието да посетим Петро-Павловския манастир край 

Лясковец, за който се предполага, че един от основателите му е  

Боян магът, син на цар Симеон. Разходката през красивата 

планина до тайнственото и сакрално място  като че ли ни 

подготвяше за срещата с историята. Величествен пейзаж, чист 

въздух, птичи песни и ухание на билки. Това, което ни напътства 

е високата 31 м. камбанария, извисяваща се на хълма.Първата 

крачка в обителта е смирена, тиха и почтителна. Тук човек не 



може да избира – той просто се чувства твърде дребен  в 

прегръдката на времето.  Гърлото пресъхва от 

вълнение…Първото, което привлича погледа е параклиса 

„Св.Троица”, недокоснат от меч и робство,от огън и 

земетресения. Възрастен човек бърза да ни обясни, че пътят към 

него е изминаван от царе и патриарси, които идвали на 

поклонение, за молитва, за спасение и лечение. Палим и своята 

свещичка. Виждаме колко много са оставените от вярващи 

листчета с желания на стената. Пишем и ние, сгъваме, търсим 

свободен отвор в стената и вярваме, вярваме, че има кой да ни 

чуе, има кой да помогне на мечтата да се сбъдне… 

    Вървим по калдъръмената пътека. Вече имаме чувството, че 

ако затворим очи ще се пренесем във времето на тримата братя 

Асеневци, които, според легендата, точно тук дали клетва ако 

победят византийския поробител и освободят българските земи и 

народ, ще построят манастир. Изпълнили оброка. Построили 

Петро-Павловската обител с голям църковен храм „Св.св.Петър и 

Павел”. Привеждаме се,за да влезем, да запалим свещ, да се 

помолим за здраве. Посочват ни чудотворната икона на 

Богородица. Питаме дали може да я докоснем. Миловидна 

монахиня ни окуражава и е готова да разказва колко много са 

онези, които може да потвърдят, че чудо има. И то е около нас. 

    Търсим още следи а историята. Разказват ни, че обителта 

помни стъпките на Софроний и дядо Никола, на четници, 

воеводи, просветители, на Бачо Киро, Иларион Макариополски, 

Васил Друмев…Оставаме безмълвни и пред скромната паметна 

плоча за присъствието на Васил Левски. 

    … Имаме нужда да поседнем за малко сред тишината на 

мъдростта, да помълчим, да се вгледаме в себе си, да поразровим 

жаравата на спомените. Чувстваме се богати и силни. Българи! 

     2014г. 

 

     

РАЗГОВОРИ В МИНАЛО И В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ 

 

   Не съм от активно пътуващите. Но съм любител-

пътешественик.  Чувствам се по-добре ако изхарча пари за 

пътуване, вместо да ги дам за дреха или храна. А събраното в 



паметта е достатъчно богатство на което мога да се радвам по 

безброй пъти в различни периоди от живота.  Ето защо нямам 

непрекъсната необходимост да препускам по Интернет, а да се 

ровя в моите спомени. Там има всичко от което се нуждая. 

 

   По време на една от кратките ни екскурзии из страната се 

озовахме  на пътя от Панагюрище през Стрелча за Копривщица. 

От пасажерското място ми беше много удобно да се любувам на 

красивата природа. Пред очите ми се сменяха вековни гори, 

интересни скалисти образования, наблюдавах буйния бяг на 

реки…Забелязах една подробност, която за ме, родения в полето 

човек, беше странна. В продължение  на около 30-тина км 

разминахме десетки крайпътни чешми, всички буйнотечащи и 

всеки път край тях имаше спрени автомобили.. След всяка 

решавах, че на следващата трябва да спрем, но унесени в 

скоростта , я подминавахме. Докато в един момент решихме: 

спираме на следващата! 

   Чакаше ни изненада! Още преди да се наведем над извора и 

двамата учудени засричахме мъдрия надпис:”Пътниче, спри, 

почини си, хапни си, пийни си, гледай си живота и после… 

имота!” Е, вече не бяхме жадни! Неизвестният писач така ни 

стопли и развесели! Препрочитахме, за да останем по-дълго в 

този оазис край пътя.  Успяхме да разчетем и указващия надпис 

„Цоко Грозлекова чешма”, което на нас, за съжаление, не ни 

говореше нищо. Не знаехме кой и кога е укрепил този извор, кои 

са сръчните ръце „уловили” буйния бяг на водата, за да я подарят 

на всеки друмник. Но мислено отправяхме благодарност за 

доброто дело. И за посланието! 

    По-късно, когато поразпитахме тук там, все пак научихме 

нещичко. Цоко /Стоян / Грозлеков бил бигликчия по време на 

робството. Събирач на десятък за турската империя. Като 

мнозина от Копривщица, които по този начин преживявали. 

Явно, този човек не е бил случаен и не е бил от бедните, а 

истински бохем. Щом се натъкнахме на легенда за него, че 

веднъж седмично с три файтона Цеко тръгвал на пътешествие до 

вр.Богдан – за разтуха. Първият файтон наемал за циганската 

музика – мехлем за душата, втория товарел с храна – 

задължително удоволствие, а в третия се качвал сам той в 



компанията на знойни хубавици. Нищо ново под слънцето! 

Винаги в живота има хора които обичат да се веселят. Важното е 

другото – умеел Цоко да дели  зърното от сламата. Веселбата си е 

веселба, но ако оставиш в наследство чешма и една единствена 

мисъл за напътствие в живота, то значи, че си се увековечил. 

Прозрял Цоко, че щастието в дните съвсем не е в парите, не е в 

богатия имот, не е в дрехите и блясъка, а в удоволствията – пък 

било то и най-дребните! „Гледай си живота и после имота!” 

Простичко и ясно! Четат го днес всички, които спират жадни до 

извора, ще го четат и тези, които утре ще преминат по този друм. 

И ще разговарят мислено с Цоко, веселяка – мъдрец и 

добротворец! 

 

ПАТЛЕЙНА – ЕДНО СВЯТО БЪЛГАРСКО МЯСТО 

 

   Ако ви се отдаде  път към Шумен и Велики Преслав, не се 

колебайте  да отделите време за посещение на историческата 

местност Патлейна, където следите от манастира 

„Св.Пантелеймон” разказват легенди за царе, монаси и 

патриарси. Удоволствие е изкачването на планинските каменни 

стълби  през гората, нагоре към хълма, където била съградена 

църквата и в продължение на векове кипял бурен книжовен 

живот. 

    В този манастир основан през 9 век/разрушен от византийците 

през 11 век/ историята твърди, че са живели и творили учениците 

на братята Кирил и Методий Климент Охридски и Наум 

Преславски. Манастирът е свързан с пътешествието на 

българските книги. Тук като монах умира и Цар Борис 

Покръстител. Тук е открита безценната мозаечна икона  на 

Св.Теодор Стратилат, едно от най-забележителните произведения  

на изобразителното изкуство на Първата българска държава.  

   На празника на Велики Преслав местни родолюбци избраха  да 

се съберат на това историческо място. Имах щастието да бъда 

сред тях, да се любувам на красотата на това вълшебно , 

харизматично място, което те кара да се чувстваш горд, че си 

българин. Присъствах на църковната сватба на младо семейство, 

чух мъдрите напътствени слова на  Великопреславските 

свещеници  протоерей Николай,  отец Неделчо, отец Иван и 



монах Константин. Вкусих от курбан-чорбата на преславските 

кулинари, които за разлика от стралджанци към месото и водата 

добавят картофи и моркови.  И постигат невероятен вкус! 

 

 

ДА СЕ ЗАГУБИШ В БУКУРЕЩ 

 

   Ако ти, пътнико, пожелаеш да се потопиш в знайните и 

незнайни потайности на румънската столица Букурещ, приготви 

се да постоиш повечко време в този необятен, красив и загадъчен 

град, който не напразно се определя като „най-добре запазената 

тайна на Европа”. Посещавала съм „малкия Париж” няколко пъти 

и все пак разбирам, че нищо не съм видяла и има много да науча. 

Красотата на преживяването започва още от величествения Мост 

на дружбата и пълноводието на големия тих, бял Дунав.  

   На прага на Букурещ още не можеш да си представиш,че си 

пред най-големия град на Балканския полуостров, но колкото по-

навътре навлизаш, толкова повече си сигурен, че си станал 

пленник на красивите огромни сгради, много често шедьоври на 

архитектурното изкуство, на многото добре поддържани зелени 

паркове,  на фонтаните и 360-те църкви, на уникалната румънска 

национална кухня и на не знам още какво…Когато си в сърцето 

на Букурещ и погледът ти се опитва да обхване  сградата на 

парламента ще се опиташ да си дадеш сметка, че съседите са 

наистина доказани грандомани. Това, както твърдят хрониките, е 

най-голямата обществена сграда в света! Впечатляващи са и 

Кралския дворец, Дома на свободната преса , Патриаршеската 

катедрала, безбройните паметници…И докато пътуваш по 

крайречните булеварди не може да не направиш асоциацията с 

Париж. Тук ми идва наум легендата за Букурещ според която 

един пастир слага началото на този град, а името му, а името му 

Букур се отъждествява с думата „забавление”. Не може да бъде 

случайно! Затова и не мога изобщо да си представя какви са 

нощите в този рай на забавленията! 

    Сравнявам изгледа на Букурещ днес с този преди  

демократичните промени. Тогава натрапчиво присъстваше на 

всеки ъгъл огромния портрет на партийния вожд със 

задължителния призив „Да живее!” – „Треску Чаушеску!” По-



сериозният поглед все пак ще открие следите на близкото 

минало, но те се афишират открито и удобно с туристическа цел.  

    Да, един ден е нищожно малко време , за да се насладиш на 

всичко онова , което предлага румънската столица. Може да 

въздишате безброй пъти докато обикаляте  Площада на 

революцията, да се поразходите по Пътя на победата, да се 

снимате на фона на Триумфалната арка, но не си позволявайте да 

заобиколите своеобразния пазар на пъпа на Букурещ където ще 

опитате  всевъзможни румънски специалитети, за да се уверите , 

че съседите ни са също като нас уникални майстори на добрата 

храна. И на още нещо!два ли трябва да си позволяваме 

фриволното определение за тях като…”мамалигари”! 

 

 

В ГРАДА НА ПРИКЛЮЧЕНИЯТА И СМЕХА 

 

   Ако и да си супер сериозен човек, влезеш ли в Габрово няма как 

да не се развеселиш. Всъщност, пътниче, първо ще бъдеш 

респектиран от величествения естествен декор, от красотата на 

природата, от архитектурата на този балкански град, от десетките 

оригинални  с архитектурата си мостове, от лъчезарните 

хора…След това неизбежно ще търсиш оня единствен на 

планетата Музей на хумора и сатирата, който превръща Габрово 

в уникален и неповторим град на сметкаджии, майтапчии, 

зевзеци, които умеят да поставят всеки на мястото му. 

   Много философия и мъдрост има събрани  в този музей. И не 

мислете, че влезете ли, просто ще се нахилите доволно. Ни най-

малко! Ще се окажете в една атмосфера, която ще ви накара да 

разсъждавате, да се наблюдавате, да правите изводи за себе си и 

за нацията ни като цяло.  

   Като талисман на габровлии вътре на видно място се мъдри  

котката с отрязаната опашка. И всички искат да се снимат с нея! 

Пак там може да се видят габровските  Адам и Ева. Разхождаме 

се из залите, четем старателно всеки от остроумните габровски 

бисери. „Богатството се събира с триста мъки: мъка да го 

изкараш, мъка да го спестиш, мъка да го запазиш!” произнесъл се 

хаджи Рачков. Да четат, да знаят, да помнят всички дето толкоз 



много се стремят към опаричаване.  Не е лесно да се колани 

богатството! 

    Не подминаваме залите с живопис и малка пластика. Струва ни 

се супер интересно, изкуството ни държи като с магнит. Снимаме 

„Крадене на булка” на Димитър Сотиров и правим асоциации с 

нашите красиви народни традиции. Тук е нашата среща с 

изкуството на Стоян Венев. Много време ни трябва , за да 

обиколим и разгледаме изложеното в Първата национална 

изложба на българския комикс. Изненадани сме в залата с 

маските. Там на видно място са две кукерски гугли от Стралджа и 

една от Пъдарево. Умилението и гордостта ни задържат пред 

витрината, като че ли за първи път виждаме нещо толкова скъпо. 

Може би защото знаем, че преди десетилетия, при учредяването  

на музея, ръководството поиска лично от хореографа Тончо 

Тончев експонати на кукерското изкуство от Стралджа. Гуглите 

са автентични, запазили традиционното майсторство на местните 

хора. В Габрово те разказват на наши и чужди какво можем и 

колко добре го правим. Хубаво ни е да докоснем хлопките и 

чановете, да чуем звука, който добре познаваме. Вярно е 

твърдението в надписа, който са избрали габровлии: „ Вълшебна 

е властта на камбаната! Тя помага на човека да озари радостта си, 

да изплаче мъката, да надживее бедствието, да навлезе в 

тайнството на мирозданието. Да се бори, обича, живее и умира с 

достойнство!” Има какво още да научим за хлопки, чанове и 

камбани. Има с какво още да ни изненадат домакините. Четем на 

глас казаното  от проф. д-р арх. Ива Любенова: „Историческия 

камбанен метал представлява един от най-загадъчните  от 

известните на човека метални сплави, забулени в мрежата на 

митове и легенди… Камбанният метал се отъждествявал с вярата 

в очистителната, охраняващата, заклинателната и апотропейна 

сила”. 

    …След два часа обиколка в този невероятен музей най-сетне 

излизаме навън. Ние сме сред многото, които се спират пред 

металните статуи на Хитър Петър и магарето, Санчо Панса и Дон 

Кихот. Уникално е да видиш първия на планетата монумент на 

гениалния Чарли Чаплин.Още едно българско творение 

предизвиква възхищение – единствената в България Вавилонска 

кула, изградена с метални отпадъци.  Малко по-късно 



разглеждаме  и улицата с фестивалните хумористични 

композиции, които шестват триумфално всяка година на , април 

през града. И нали сме в Габрово забелязваме скулптурата на  

емблематичния Рачо Ковача, мъжествено изправил ръст насред 

Янтра, пак по габровски пестеливо – за икономия на място, 

казват. Икономия и на средства, защото сред реката няма нужда 

да се поставят цветя пред основателя на града. По незнайна 

причина габровския символ видяхме дегизиран …по габровски. 

Прощаваме закачката! 

 

В КЪЩАТА НА СЛАВЕЙКОВИ 

 

   За дома на две титанични фигури в българската история и 

литература 

 

  Трявна е планински град, който никой българин не бива да 

заобикаля. Първо защото точно там може да се усети най-пълно 

българския силен и непреклонен дух, второ – защото точно там 

ще ви дадат най-много доказателства за майсторството на 

българина. В безброй занаяти. А има и още нещо. 

 

   В Трявна непременно ще се снимате пред паметника на Пенчо 

Славейков и ще мълвите стиховете написани от ръката му и 

изстрадани от голямото му обичливо сърце. В Трявна ще видите 

къщата  на рода Славейкови. Музеят, с който с право се гордеят 

местните, е запечатал времето от края на 19 и началото на 20 в. с 

бита на българина, въжделенията и идеалите му.  Докато 

потропвате по дървените стълби към чардака непременно ще 

пожелаете по-дълго да съзерцавате малкото дворче потънало в 

зеленина с оазиси от селски цветя. После всеки поглед в одаите 

ще ви открива по страница от живота на бащата и сина, оставили 

ярка следа в българската история и литература. Над 80 000 

ръкописни листа на баща и син, личната им библиотека, 

множество фотографии, мебели, вещи са пред очите ви. Ще 

четете ненаситно, ще си повтаряте позабравени стихове, ще 

пожелаете да докоснете всяка вещ, от която диша историята. Тук 

е легендарната маса на която е подписана Търновската 

конституция, тук е мастилницата с паче перо и джобния часовник 



на Петко Р.Славейков. Тук ще си припомните признанието му от 

1852г. „У злочеста земля на усилно време в сиромашия роден, 

бях от всички презрен…” 

     От поколението съм на тези, които учеха наизуст най-важното 

от произведенията  на българските гении. Но в този дом ми се 

искаше да прочета всичко написано от бащата и сина или казано 

за тях. Имах нужда да усетя гордия и непреклонен български дух. 

Помнех от уроците, че Петко Р.Славейков бил ученолюбив и 

буден младеж, но не знаех, че прави препис на Паисиевата 

история и точно тогава стига до извода: „До сега аз мислях 

едностранчиво, как да спася душата си, а след прочита на тая 

история, аз взех да мисля как можа да спася народа си…” 

   Припомнях си най-красивото от „Изворът на белоногата”, за да 

„видя” създаването на красивата и скромна Гергана, описанието 

на любовта й към онази нейна градинка с чудни цветя, които я 

правят щастлива българка. 

   Докато проследявам клонатото родословно дърво на 

Славейкови, в тишината на този дом, съхранен от 1830г. до сега, 

„чувам” скърцането на перото, раждането на любими стихове. 

Сещам се за „Пенчо, бре чети” и за „Кървава песен”. В 

съзнанието ми оживяват заедно образите на Пенчо Славейков и 

П.Кр.Яворов и двамата участници в прогресивния кръг 

„Мисъл”… 

   Всяко време ражда своите герои. Всяко време е силно със 

своите личности. Колко много България днес се нуждае от нови 

титани. Ще се родят ли родолюбците от които се нуждаем? Или 

глобализацията ще погълне всяка идея за доказване на 

национална идентичност? И не значи ли това , че скоро понятията 

„род” и „родина” ще бъдат просто част от историята… 

 

За майсторството на Кольо Фичето 

 

НЕ СЕ УДАВА ВСЕКИМУ! 

 

   В днешното ни време никой на никого не иска да направи 

поклон. Всеки се има над останалите ,всеки се пъчи, всеки се 

доказва, че е най-, най-. И защо? Не си даваме сметка, че да, 

наистина сме си „най” и точно там е интересното. Само , че 



трябва да се уважаваме, без да се унижаваме и без да се 

подиграваме. 

   Някак тъжно обзета тъкмо с тези мисли пристъпих на един от 

уникалните мостове на Кольо Фичето в Дряново. Търсех пътеката 

към него упорито, исках да се докосна до сътворението на един 

гений. И ето, той е пред мен. Стои си над Дряновска река като 

свидетелство за таланта на своя майстор и за …скромността му. 

Стъпвам по едрия калдъръм, за да стигна до най-високото, до 

гърбицата, от където най-добре се вижда палуването на реката 

долу. До мен рибари хвърлят въдиците, охотливо ми обясняват, 

че реката никога не успява да надвие моста. Само в началото на 

90-те стигнала току до первазите, но не го повредила.  

    Дължината на моста е точно 38,50 м. На малка площадка до 

него по идея на Матей Преображенски е съградена чешма.  

Водата си тече все така  както от преди 150 години. И всеки, 

който спре да утоли жаждата си, благославя майстора.  

   Строил Кольо Фичето с ръцете и със сърцето си. Сега разбирам 

защо наричат всеки от неговите мостове „радост за окото, 

топлина за душата, гордост за сърцето”. Правилно е този самоук, 

но изключително талантлив български майстор да се определя до 

днес като архитект, инженер, ваятел… Историята твърди, че 

успял за един човешки живот да съгради  4 големи моста, над 12 

черкови, незнайно колко манастири, ханове, къщи, часовникови 

кули… Всички като поезия, като музика в строителството. С 

хармонията и великолепието си  делата му предизвикват 

удивление и възхищение. Не го казвам аз, а тези, които могат да 

оценят какво означава да подчиниш на мисълта, волята и таланта 

си камъка, дървото, водата, да впрегнеш  богатото си 

въображение, да вложиш идеите си, да докажеш смелостта на 

проектите си.  

    Не се удава всекиму! Затуй не напразно той, първомайстора, 

сам твърди, че най-добрия му учител е самия живот. А моженето 

ни, то е от Бога! 

    Разходката ми по мостът над Дряновска река е кратка. Но 

достатъчна, за да науча колкото може повече за скромния и 

талантлив строител. Дето мостове градил да събират човек с 

човека, манастири издигал  с Бога да го събират и кули 

часовникови – уж времето да хващат, но тъй и никой не го е 



сторил. Доста истини понаучил Кольо Фичето, додето ръцете му 

камък и пясък прехвърляли, додето очите му все най-красивото 

гонели да видят, а ръцете му – да го тъкмят. И какво? Значи 

вярно е, който иска да научи нещо – научава го! Няма пречки за 

него! А туй що ти е днес в акъла, утре все пак наистина иде в 

ръцете ти! 

    Учи ни и днес Кольо Фичето! Стига да чуваме и виждаме 

уроците му. Не зная дали точно той е произнесъл крилатото  

изречение „Можете да сте господари на всичко или …роби на 

всички”, но много мъдрост има в него. Единствен остава неговия 

покрит мост в Ловеч, единствен е по красота и величие и мостът 

над Бяла. „И тоя скромен човек, с потури и абичка, не знае, че с 

Беленския мост е построил най-голямата хидравлическа 

постройка на Балканския полуостров, изключая Цариград!”, 

възвеличава го пътешественика Феликс Каниц. 

    А ние? Какво ние правим, за да помним Кольо Фичето и да 

предаваме напред във времето онова, що е сътворил за нас? 

Добри наследници ли сме на богатството от миналото? И кога 

най-сетне ще се научим „Браво!” да казваме на този, който все 

пак е по-добър от най-добрите? Но за това се иска и сърце, и 

мъдрост, нали? 

2014г. 

 

 
 

ДРЯНОВСКА   ИДИЛИЯ 

 

Има своята потребност българинът да броди по родолюбивите 

пътеки, там дето са стъпките на Апостола, на поборниците за 

свободата, на героите…Искаме, докосвайки се до светините, да 

получим свидетелство, че и ние сме българи, че и ние милеем за 

родното, че и ние можем да обичаме България! 

 

    Вече видях Дряново. Едно интересно селище, в което и 

улиците нашепват легенди. Снимах се в подножието на Кольо 

Фичевата  часовникова кула и мостът над дряновска река. Но 

нещо си ме теглеше и към Дряновския манастир.  Опитвах се да 

възкреся спомена  от ученическите години когато за първи път ни 



въведоха в тази обител. Тишината и величието на природата 

впечатляват неизменно всички. Скалният пейзаж привлича 

погледа магически. А когато навлезеш в манастирския имот вече 

си в плен на историята.  

    Не напразно дякон Левски е избирал  нееднократно за свое 

убежище  тъкмо този манастир. Мястото играе важна роля по 

време на Априлското въстание. Тук своя следа оставят Матей 

Преображенски и Поп Харитон. Тук е паметникът-костница на 

героите от 1876г. където цветята никога не изсъхват. Тук в 

църквата всеки влиза, за да запали своята свещ с поклон и молба 

за здраве. Тук, който пожелае, може да остане смирено пред една 

скромна и почти незабележима икона на Св.Богородица, за която 

се твърди, че е чудотворна. 

   На влизане и на излизане срещаме монаси. Всички отговарят на 

поздрави ни с „Добър ден!”, всички с готовност ни дават повече 

информация за манастира, показват ни най-интересните места. И 

си ставаме някак близки! Край нас неизменно шуми реката – по 

планински буйна, свежо е , приятно е под сенките на дърветата. А 

пътеката вече ни тегли нагоре, към пещерата „Бачо Киро”. 

   Разминаваме млади и стари. Дори майки с пеленачета! Колкото 

повече се катерим нагоре, толкова по-гръмко е движението на 

водата. А ние сме настроени да видим грандиозен пейзаж. Първо, 

обаче, срещаме смелите скални катерачи. Със сигурност много 

качества и умения се изискват, за да се катериш по стръмните 

скали. Правят го младите хора! И получават ръкоплясканията на 

всички, които са на път към пещерата. Гледката на каньона, 

водопада, скалите ни оставя без дъх. Красиво, величествено, 

прекрасно! На такива места човек разбира колко дребен е той 

пред природата! Това чувство не ни напуска и при влизането в 

пещерата. Още в първата зала, със следите от неандерталци, 

посетителят е леко стреснат. Но любопитството е огромно  и те 

тегли напред. За да видиш това, което водата в луд танц с камъка, 

е изваяла като магьосник. Някой много преди нас е впрегнал 

добре въображението си. Минаваме през „огнището”, 

„конгресната зала”, „чистилището”…Чуваме шумът на капките 

вода, усещаме влагата по тялото си. Температурата тук е 

постоянно 13 градуса, влажността – 95%. Навсякъде около нас – 

карстови образования- сталагтити и сталагмити, наподобяващи 



какво ли не…Вдигнеш поглед нагоре – плетеница от скални 

чудесии, надникнеш встрани – коридори , тесни и по-

широки…Разменяме кратки изречения и с учудване усещаме 

силната акустика. Вече сме до „концертната зала” и се 

размечтаваме – какво вълшебство би било да слушаш оркестрово 

изпълнение тук!... 

    Пътят обратно е като че ли неизминат. Още по-интересно, 

защото откриваш безброй незабелязани фрагменти.  Навън ни 

посреща юнската жега. Само че ние не я усещаме. Още дълго ще 

останем подвластни  на пещерната атмосфера. 

2014г. 

 

ТРОЯН НЕ Е САМО „ТРОЯНСКА СЛИВОВА” 

 

    Може безброй пъти да сте чували за прохода Троян-Кърнаре, 

но ако поне един път не минете от там, няма да разберете за какво 

всъщност става дума. Панорамният път през Балкана ще ви 

изненада с прекрасни , зашеметяващи гледки, ще поискате да 

спирате, за да се насладите на всяка от тях. И така все по-навътре, 

в сърцето на планината, която има още и още какво да дава! 

 

     Когато ние стигнахме до Предела не знаехме какво да 

очакваме. Ако долу, в полето, оставихме почти горещо време, 

там, горе, трябваше да облечем сетренцата. Чист планински 

въздух лизна лицата ни, пихме от студената вода, любувахме се 

на връх Горалтепе, където се откроява 35-метровата „Арка на 

свободата”. Но очите ни бягаха по билото на Ст.планина защото 

от всеки ъгъл красотата беше различна, омайваща, спираща дъха. 

    Пътуването до Троян продължи фантастично. Кой ти е знаел, 

че този град има такава атмосфера! Няма как да не влезем в 

уникалния Музей  на народните художествени занаяти и 

приложни изкуства. Още с първата крачка ни грабва едно старо 

време, богато и пребогато, пълно с изненади и предизвикващо 

вълнение. Тук, в залите на този музей, е срещата ни с великото 

майсторство на българина. Изделия от керамика и дърворезба, 

иконопис и художествено металообработване, народно облекло и 

тъкане – всичко е така ярко представено! И много бързо 

разбираш, че от тук ще излезеш презареден с българщина. Стоях 



вцепенена пред глинените съдове – стомни, ръкатки, 

бъклици…изработени толкова майсторски. Опитвах се да схвана  

каква сила е движила ръката на дърворезбаря, за да изографиса 

прекрасната плетеница в паната „ Адам дава имена на 

животните” и „Ева преде, Адам копае, ангел ги благославя”. 

Никога не бях виждала на едно място  толкова разнообразни по 

големина и красота пафти, изработени като за кралици… 

    Напуснах този музей с обещанието да се върна, за да видя още 

веднъж всичките тези прелести. Само че навън ме чакаше друга 

изненада. На крачка разстояние е един емблематичен паметник 

на Иван Хаджийски. В знак на уважение и признателност към 

паметта и делото на своя съгражданин, национален и европейски 

учен, баща на българската народопсихология и социология, 

чиито са думите: „ В един локален микрокосмос в тинята на 

живота, търсех и откривах бисерите на народната душа”. 

   Достойни хора са жителите на Троян. Достойни са и делата им. 

Браво! И центъра на града е прекрасен, с планинския ромон на 

реката, с тишината на естествения декор, с приятните топли и 

сърдечни хора. Същите, които ни упътиха към Троянския 

манастир „Успение Богородично”, трети по големина у нас.  

   Попаднахме в един вълшебен свят. Пристъпвахме бавно и 

внимателно, озъртахме се, за да видим всичко, да запомним. 

Опашка се беше извила пред чудотворната икона „Св.Богородица 

Троеручица”. Хората чакаха тихо, за да пристъпят с поклон към 

иконата. Минута или две са достатъчни, за да споделиш мислите 

си, да помолиш за здраве, да докоснеш Троеручицата с 

надеждата, че има кой да те чуе. В тази обител има още нещо, 

което никой не подминава. Присъствието на Апостола, за което 

ти напомнят още на входа с текста:” Поклониче, тук, в 

Св.Троянска обител, Апостолът на свободата Дякон Игнатий 

Васил Левски намери прием и съидейници през 1871-72г.” 

Задължително искаме да видим скривалището на Апостола. В 

одаята са изложени касата на тайния революционен комитет, 

поръчана от Левски, софрата, на която е посрещал тайните си 

гости… Тук се стъпва на пръсти, благоговейно, почтително. И с 

поклон пред най-великия българин – Апостола.  

    Напускаме Троянския манастир мълчаливо, всеки е 

съсредоточен в мислите си. Не легендарната „Троянска сливова”, 



а спомените са богатството, което отнасяме със себе си. Очаква 

ни не малко път, за да излезем от планината, която ще ни зареди с 

още енергия. И глад за нови пътешествия. 

 

 

В Габрово талисманът е котка с отрязана опашка 

 

СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ!  

 

    Ако и да си супер сериозен човек, влезеш ли в Габрово, няма 

как да не се развеселиш. Всъщност, пътниче, първо ще бъдеш 

респектиран от величествения естествен декор, от красотата на 

природата, от архитектурата на този балкански град, от 

лъчезарните хора. След това неизбежно ще търсиш оня Музей на 

хумора и сатирата, който превръща Габрово в уникален и 

неповторим град на сметкаджии, майтапчии, зевзеци, които умеят 

да поставят всеки на мястото му. 

    Много философия и мъдрост има събрани в този музей. И не 

мислете, че влезете ли, просто ще се нахилите доволно. Ни най-

малко! Ще се окажете в една атмосфера, която ще ви накара да 

разсъждавате, да се наблюдавате, да правите изводи за себе си и 

за нацията ни като цяло. Като талисман на габровлии вътре на 

видно място се мъдри котката с отрязаната опашка. И всички 

искат да се снимат с нея! Пак там може да се видят габровските 

Адам и Ева. Разхождаме се из залите , четем старателно всеки  от 

остроумните габровски бисери. „Богатството се събира с триста 

мъки: мъка да го изкараш, мъка да го спестиш, мъка да го 

запазиш!”, произнесъл се мъдро Хаджи Рачков. Да четат, да 

знаят, да помнят всички дето толкоз много се стремят към 

опаричаване. Не подминаваме залите с живопис и малка 

пластика. Струва ни се супер интересно , изкуството ни държи 

като с магнит. Снимаме „Крадене на булка” на Димитър Сотиров 

и правим асоциации с нашите красиви народни традиции. Тук е 

нашата среща с изкуството на Стоян Венев. Много време ни 

трябва, за да обиколим и разгледаме изложението в Първата 

национална изложба на българския комикс. Изненадани сме в 

залата с маските. Там на видно място са две кукерски гугли от 

Стралджа и една от Пъдарево. Умилението и гордостта ни 



задържат пред витрината, като че ли за първи път виждаме нещо 

толкова скъпо. Може би защото знаем, че преди десетилетия при 

учредяването на Музея ръководството поиска лично от 

хореографа Тончо Тончев експонати на кукерското изкуство от 

Стралджа. Гуглите са автентични, запазили традиционното 

майсторство на местните хора. В Габрово те ще разказват на 

наши и чужди какво можем и колко добре го правим. Хубаво ни е 

да докоснем хлопките, подредени сред малки и големи чанове, да 

чуем звука, който добре познаваме. Верен е надписа, който са 

избрали габровлии: „ Вълшебна е властта на камбаната. Тя 

помага на човека да озари радостта си, да изплаче мъката, да 

надживее бедствието, да навлезе в тайнството на мирозданието. 

Да се бори, обича, живее и умира с достойнство!”. Има какво още 

да научим за хлопки, чанове и камбани. Има с какво още да ни 

изненадат домакините. Четем на глас твърдението на проф. д-р 

арх. Ива Любенова:” Историческият камбанен метал 

представлява един от най-загадъчните  от известните на човека 

метални сплави, забулени в мрежата на митове и 

легенди…Камбанният метал се е отъждествил с вярата в 

очистителната, охраняващата, заклинателната и апотропейна 

сила”. 

    След два часа обиколка  в този невероятен музей най-сетне 

излизаме навън. Ние сме сред многото, които се спират пред 

металните статуи на Хитър Петър и магарето, Санчо Панса и Дон 

Кихот, Чарли Чаплин…Малко по-късно разглеждаме и улицата с 

фестивалните хумористични композиции, които шестват всяка 

година на 1 април през града. И нали сме в Габрово забелязваме 

скулптурата  на емблематичния Рачо Ковача, който е дегизиран 

по габровски. Прощаваме закачката! 

 

 

СРЕД  ПЛАНИНАТА  НА   ВЕЧНОТО  ЗАВРЪЩАНЕ 

 

     Винаги съм искала да се запозная отблизо с особеностите на 

планината Странджа. Ето, току на крачка от Стралджа. Уж 

толкова близка и в същото време безкрайно непозната. Тръгваме 

като на шега към нея, а се оказваме в центъра на една …приказка. 

 



ВСИЧКО ЗАПОЧНА ОТ ПЕТРОВА НИВА 

 

   Никога не съм посещавала големите събори там. Случи се така, 

че заедно с нас сред това историческо място, бяха само птиците. 

Усетихме вселенския покой, почувствахме героичния полъх на 

времето. Докоснахме мемориала в памет на Преображенци, онези 

смели мъже, които през далечната 1903 г. избират точно тук да 

проведат конгреса на Одринския революционен  комитет в 

подготовка на Илинденско-Преображенското въстание. С 

мисълта за единна България точно тук войводите обявяват 

въстанието за присъединяване  на Странджа, Одринска и 

Беломорска Тракия към  свободна България. Затова Петрова нива 

е магнетичната местност за всеки, който милее за България! По-

късно научихме, че създателите на паметника зазидали костите 

на българския революционер и войвода Георги Кондолов. На 

този истински българин принадлежат огнените думи:” Делото е 

свято! Проклети бъдете, ако не продължите борбата!”. Не може 

да не се поклониш пред паметта на такъв човек! Оказва се, че 

Странджа пази спомена и за други патриоти, от които трябва да 

се учим. 

 

НЕВИДИМ ВОДАЧ 

 

   Като че ли някакъв  невидим водач ни отвежда  в легендарното 

с.Бръшлян. Още с влизането имаме чувството, че пристъпваме на 

много специално място. Старите български къщи, тишината сред 

планината не създаваха само усещане за спокойствие и вътрешен 

баланс, но и атмосфера на някаква тайнственост, която никога не 

можеш да разбереш. Не исках да изпусна от поглед  нито една от 

къщите, като магнит ни привлече  и вкопаната в земята 

църквичка / о, как съжалих,че беше заключена!/. Спираме и пред 

скромния паметник на Пано Ангелов и Никола Равашола с 

надписа :” О, Сърмашик, село славно от юнашка борба! О, 

Сърмашик, знаме наше на тракийска свобода!” Стъпваме 

почтително на героичното място. Вече знаем, че тук четата на 

Михаил Герджиков води легендарната битка в която намират 

смъртта си ойводите. Точно тази битка, това място, този подвиг 

стават повод за създадената от Яни Попов песен „Ясен месец”, 



която с право се определя като „Странджанската марсилеза”. 

Трябва да посетиш с.Сърмашик, днешно Бръшлян, да се 

докоснеш до богатата история, за да усетиш, че си наследник на 

един героичен и славен народ. И това съвсем не са клишета, а 

най-точните думи. 

    ЗА ВЕЧНОТО ЗАВРЪЩАНЕ 

 

    Докоснахме се и до очарованието на Малко Търново. Знаехме, 

че околностите на града пазят следи от тракийско и римско 

време, знаехме, че тук са съсредоточени множество долмени, 

некрополи, гробници. А времето не достига да видиш това 

богатство. Местни хора словоохотливо  насочиха вниманието ни 

към свещеното място Мишкова нива, където се счита, че е втория 

енергиен източник в България, след Рупите.  Толкова сме чели за 

изследванията на Людмила Живкова в този район и легендата за 

Богинята Бастет! Как да надвием любопитството, желанието да 

видим с очите си  всичко това? Паметникът с посвещение на 

Александър Фол ни подсказва, че ще загубим много, ако не 

посветим повече време на Странджа , която не напразно се 

определя като  „планината на вечното завръщане”. Потегляме 

през дебрите й, през есенно нашарената гора, която ни изглежда 

като омагьосана. Над нас, горе във висините, ни изненадва ято 

корморани. Летят волни и щастливи, кръжат над щедрата Велека, 

която им дава и подслон, и храна в изобилие. Очаровани, 

притихнали в мислите си ние неусетно впрягаме всичките си 

сетива, за да разберем и с тях, и с душата си, че всичко 

прочетено, научено, разказано за Странджа е малко и 

недостатъчно. Странджа изненадва всеки, който я посети. И си 

остава все така малко позната, загадъчна, митична, героична, 

девствена…Земя, в която винаги ще искаш да се върнеш!  

 

ЗА ОЧАРОВАНИЕТО НА ВОЙНИШКИЯ БАКАДЖИК 

 

    Само ,който не е стъпвал по пътеките на Бакаджика, той не 

знае колко красота, тайнственост, спокойствие и вълшебство 

крие този край на България. Асо обаче само веднъж човек има 

късмет да попадне  в дебрите на тази планина, никога няма да я 

забрави.  Ще пожелава безброй пъти да се радва на нейната 



чистота, да диша въздуха, да почива под сенките на габър, дъб и 

дива круша, да се наслаждава на гледката до Бяло море. Цялото 

землище е изпъстрено с красиви кътчета и множество легендарни 

местности.  Като се почне от Караач бунар, Хайдушките къщи,  

Гьонгьормеза, през Асътма дере и Калето. Не може да се 

подминат чешмата с два чучура в Манда гьол, аязмото в 

местността „Св.Неделя”, извора в Големия боаз и разбира се 

трите манастира в  околността все с женски имена – „Св.Петка”, 

„Св.Неделя” и „Успение Богородично”. Всеки от тях има своята 

история. За последния се говори, че е съществувал още от  преди 

османско време като сборище  на войниците охраняващи 

Еркесията. За всяка от споменатите местности има легенди, те се 

знаят и до днес от по-възрастните хора.  Най-обичаната от тях е 

тази за Индже, за несметните му богатства скрити в незнайни 

места.   Цитират се нишани оставени от хайдутите, които 

разгарят въображението и на днешни изследователи.  До сега 

като местни герои се споменават още  байрактаря Кара Кольо, 

воеводите Вълчан, Испир, Стоян и Вълко Бимбелови. Според 

краеведа Енчо Енчев, автор на „История за с.Войника”, в 

землището на селото, в подножието на Бакаджика, в местността 

„Къпинкови гробища”  пък са погребани  тайнствени едри, 

високи хора с големи кости. За тези исполини преданието говори, 

че като се спънели в къпинака, трудно се изправяли. 

    Всеки, който се заинтересува за богатата история на Бакаджика 

може да научи още много. Една разходка в хладните дебри, една 

среща с топлите и сърдечни хора от селата в подножието на 

Бакаджика, ще открехне страници от местната история , ще се 

превърне в повод за приятни и патриотични разговори. Такива 

минути никога не са загубени! 

 

 

„И НЕ СЕ НАГЛЕДВАТ ОЧИТЕ…” 

 

     Пътувахме  през Габровския Балкан сред майска обилна 

зеленина и цветна прелест. Красотата наистина е омайваща по 

това време на годината. И навлизайки все по-дълбоко в дебрите 

на планината  си давахме сметка защо и как е оцелял българския 

дух. В най-затънтените места строили българите своите светини, 



там съхранявали книжнината си , вярата си, духа си, там 

намирали убежище бунтовниците, воеводите, радетелите за 

свободата. Под закрилата на планината и на Бог!  

    Прекрачихме прага на Соколския манастир „Успение 

Богородично” със смирението и очакването, че стъпваме в едно 

историческо, свято и вълшебно място. Веднага след тежката 

манастирска порта пред очите ни се откри великолепието на 

цветни градини, ромона на течаща вода се допълваше от волна 

птича песен. И някак приятно се вписваха на този фон 

жилищните  сгради на манастира във  възрожденски стил с 

чардаците и дървените стълбища. Все още не знаехме, че  само 

след миг  калдъръмена пътечка ще ни отведе до един от 

шедьоврите на Уста Кольо Фичето – осмоструйната чешма- 

дарение, построена от майстора  през далечната  

1868г.Удивително творение, което не можеш да подминеш. 

Навеждаме се да отпием от леденостудената жива вода от която 

зъбите изтръпват.  Докато любопитно се озъртаме вече  знаем че 

ни предстои  да видим църквата към манастира скътана в 

уединено и тихо  място и в същото време странно изпъкваща с 

прелестта на купола и стенописите. Вече знаем историята на този 

манастир която  през 1833г. поставя Йосиф Соколски. Странно 

отекват стъпките  там където има следи от книжовника Неофит 

Бозвели, учителствал на това свято място. Историята пази и 

спомена за присъствието на четата на кап.Дядо Никола тук  

където е осветено знамето на бунтовниците. Обителта е била 

убежище и на Апостола. Тук намират добър прием въстаниците 

на войводата Цанко Дюстабанов. За много лични преживявания, 

драми и събития историята мълчи. Но който иска ще прочете, 

който може – ще научи. И ще предаде нататък. За да знаем и да 

помним, че сме българи, че сме наследници на тази горда и 

пленителна красота сред планината, пред която възхитени 

мълвим:”Господи, колко е хубаво!”     

Май,2016 

 

 

 

 



КАЛОФЕР – ТУЙ РЪКОДЕЛНО СЕЛО С ХУБАВИНА 

ПРОСЛАВЕНО 

 

   Знаел е Калифер войвода какво прави през 1533-та когато 

избира да остане в това райско кътче и да основе селище – тъй 

хубаво, чисто българско с хора и славни , и знатни, че до днес да 

остане наричано „Алтън/златен/ Калофер”. Не е допускал само, 

че ще има селището много драматична история с няколко 

опожарявания, но и с ново съграждане и с разцвет на занаятите и 

традициите. Оцеляването с инатлива упоритост е запазена и до 

днес. Доказват го широкоскроените балканци, добри и скопостни 

хора, щедри и смели. И ако, ти, пътуващи приятелю, до днес си 

подминавал Калофер, спри там, сред розовото ухание и 

камбанния звън. Ще те посрещне една удивителна българска 

атмосфера, едни прекрасни хора, за които „България” означава 

родина, но и чест, достойнство, слава, щастие. Тук ще усетиш 

гордия Ботевски дух, ще  останеш изумен от скромността на един 

народен дом, в който за пръв път поема въздух титанът на 

българската поезия, тук, по фините калоферски дантели, ще 

разбереш що значи женска сръчност и въображение, а ръкоделни 

бурета и ножове ще ти подскажат за онази планинска гордост и 

мъжество срещу която не се излиза на глава. 

    Калофер – обкръжен от най-ясното синьо небе ни посрещна в 

тихия майски ден. И докато се любувахме на гледката с 

двукатните къщи потънали в зеленина, спомняхме думите на 

Иван Богоров:”Ако има село по-прибрано, по-добричко и с по-

окопитени жители, то е Калофер…” Още с първите стъпки 

разбираш, че си в един необикновен български град. Великите 

стихове на Ботев  са на улицата, край реката, по пътя към 

мемориала, към родната му къща. Знаем ги наизуст, но спираме 

при всеки и четем на глас. В Калофер сме!  

    Родната къща на поета, революционера, страстния родолюбец, 

героя  ни посреща в тихото кварталче, днес огласено от 

множество детски смях. Ученици са пристигнали да разгледат, да 

научат повече за Ботев, нетърпеливи, любознателни. Заедно сме в 

скромните одаи. И ненадейно чувам коментар на малка принцеса: 

„Колко е оголено!” Сигурно искаше да каже „Колко е скромно!” 

Да, в стаите няма нищо от днешния разкош. Простички шарени 



народни черги, бели перденца над малките прозорчета, газена 

лампа, полици за съдовете, огнище, долапче…Богатството на 

този дом е друга. И то е неизмеримо! Дано да са го разбрали 

децата! Скромността на Христо Ботев може да се усети и от 

личните му вещи – джобен часовник, писалищни 

принадлежности, стъклена мастилница, поставка за писалка. За 

скромност говори една кърпа с монограм на дъщерята на Ботев – 

Иванка, както и едно хаванче с името на Венета. Потреперваш 

при мисълта, че си сред света на един от най-великите българи. 

Респектира бащата Ботьо Петков, книжовник, учител, умилява 

майката Иванка Ботева, една „вечно заета домакиня” родила 9 

деца. „Е, такава жена, грях би било ако не родеше Христа 

Ботйова, поета, революционера и войводата!”, възкликва за нея 

самия Захари Стоянов. 

   Всичко по-нататък що видяхме, прочетохме, докоснахме беше 

за него – Христо Ботев. Онова, което ни трогна до сълзи, което ни 

развълнува и ни прикова беше знамето-реликва от сърма и злато 

с лъва и надписа „Свобода или смърт! 1875” и четническата 

униформа до него. Пред тях не се говори,  съпреживява се 

историята! Вдишваме дълбоко въздуха навън, усмиряваме 

вълнението, снимаме се пред скромния паметник на двора с трите 

думи „Той не умира…”, правим поклон и пред майката, кротнала 

под сенките в дворчето. Искаме да съхраним всичко, искаме да 

вярваме, че Ботев живее и ще живее. Помечтаваме си  децата да  

са прочели и осмислили надписа в музея:”Да обичаме нашия 

народ, както безпределно го обичаше Христо Ботев! Да служим 

на народа си така, както безкористно и всеотдайно му служеше 

Христо Ботев! Да се борим против народните врагове така, както 

безстрашно се бори Христо Ботев!” 

 

 

     

ЗА ВЕЛИЧИЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ. И ЗА ОЩЕ НЕЩО 

 

    До днес се чудя защо нямам спомен от  посещение в Карлово. 

Нима от училище не са ни водили в този град на бликаща 

героична българска история? Всеки, в чиито вени тече българска 

кръв трябва да посвети време, за да види, да запомни, да се 



възхити на своето Карлово. Много може да се разказва, но то, с 

виждане става! 

    Възхитителна е атмосферата на селището – спокойно уредено в 

полите на планината. На фона на гордия Балкан Карлово 

изглежда  и красиво, и мистично. Преди да тръгнем на разходка 

спираме пред паметника на братя Христо и Евлоги Георгиеви – 

най-големите български дарители. Научаваме, че е дело на 

скулптора Борис Борисов, че е построен изцяло с дарения 

през…2014г.! Колко дълго е трябвало да почакат видните 

български общественици, благодетели, дарили средства за 

построяването на Софийски университет, на българска болница в 

Цариград, на манастири и църкви, за да дойде ред на заслужено 

внимание и към тях. На пергамента в ръцете на братята има 

надпис:”Само надеждата ми че ще мога да участвам в 

преуспяването на Отечеството ми, ме прави да умра 

спокойно…”Дали има хора днес , които живеят с подобна 

надежда и способни на такива грандиозни дарителски дела? 

     Още въпроси ще си задаваме днес в Карлово. И те няма да 

бъдат никак приятни, трудно ще преглъщаме вълнението, няма да 

изричаме думите, които ще ни давят. Заради величието на 

България, и заради още нещо… 

    Вече сме пред грандиозния паметник на Левски. Въздействието 

е много силно. По проект на скулптора Марин Василев 

Апостолът е изобразен в цял ръст с револвер в ръка, до него 

ревящ лъв- олицетворение на разбунтувалия се срещу поробителя  

български народ. Съзерцаваме тихо, усещаме гордостта, 

величието на мига. И завиждаме на карловци, потомци на 

загиналите през страшните юлски дни на 1877г. възприели 

веруюто на Левски :”Нам свобода и човешки  правдини 

трябват!”Няма как този велик син  да не е мерило за днешния им 

ден, за поведението, за отношението към България!  

   Предстои ни да видим къщата – музей на Васил Иванов Кунчев. 

Много други като нас чакат търпеливо реда си. До един четем 

надписа на входа:”Аз съм се обещал на Отечеството си жертва за 

освобождението, а не да бъда кой знае какъв!” Скромност, 

смирение, уважение към народа, пожертвувателност…”А не да 

бъда кой знае какъв…!” Повтаряме си го с мълчаливия въпрос 

способни ли сме ние днес на подобно признание или сме 



подвластни на егото, което диктува непременно да сме „кой знае 

какви”. 

  Разглеждаме двете стаи и мазето в къщата, а то не че има кой 

знае какво да се види – и тук, като в дома на Ботев, е доста 

„оголено” – бедно, скромно, но …велико. Като доказателство, че 

не битът е мерило за висотата на един дух. Минаваме през 

експозицията където вниманието ни приковава  сърменото  знаме 

на Карловския революционен комитет основан от Левски през 

1869г. и  униформа от Първа българска легия. Най-дълго се 

задържаме пред тази витрина, като пред храм! Вниманието ни е 

приковано и от онова малко лично тефтерче на Левски в което 

наред с точните сметки за похарчени грошове за революционна 

дейност стои и многозначителното „Народеее????”  

    Навън,  пред скулптурата на майката-мъченица, минаваме на 

пръсти. Не смеем да попитаме каква е версията на карловци за 

съдбата на Гина Кунчева. Непоносимо тежко е да чете човек за 

мизерстващото семейство, за злочестата сиромашия, страданията. 

Непоносимо е  да предположиш, че може и да е вярно  

твърдението за самоубийството  на клетницата…Само си 

повтаряме: „Дано не е вярно!” Но това не намалява болката. 

Защото става дума за майката на Апостола! И за България! 

    Напускаме Карлово с убедеността, че трябва да се върнем, 

защото има още много за разглеждане. Градът блика от история. 

Виждаме афишите на предстоящите прояви в града. Помечтаваме 

си да бъдем тук по време на   Празника на розата.  Но в  този 

момент ни е достатъчно само очакването.  

Май 2016 
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