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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
Работата е замислена като теренно етноложко проучване на взаимодействието между 
религията и фолклора в конкретната битова практика на селищни общности, които 
обитават културните пространства на двата най-големи български православни 
ставропигиални (кръстоначални) манастира – Рилския и Бачковския. Вниманието е 
насочено към северните предели на риломанастирската и южните части на бачковската 
културна територия. Изследваните области се намират от двете страни на някои от най-
важните историко-географски, езикови и културни граници, които разделят 
българското землище на части. В посока север-юг преминава т.нар. „ятова граница” 
(северното риломанастирско културно пространство е на запад, а южното бачковско – 
на изток от нея), а в направление изток-запад – билото на Стара планина (тук 
разположението е, съответно – на север и на юг). Районът на Софийско (със 
Самоковско), който е част от северното риломанастирско културно пространство, заема 
междинно положение. 
Проучванията в Северозападна България и Софийско са направени в периода 1981-1996 
г. по време на фолклорни експедиции на Кръжока по български фолклор „Проф. д-р 
Иван Шишманов” към ФСФ в СУ „Св. Климент Охридски” (до 1985 г.) и 
самостоятелни обхождания на автора. Те са насочени преди всичко към изучаването на 
фолклорните местни култове към християнски и мохамедански светци. Основен метод 
за събиране на информация е провеждането на интервю по предварително подготвени 
въпросници на Института за фолклор към БАН. Отговорите на зададените въпроси са 
записани на ръка. Обнародват се за първи път. Изследванията в Средните Родопи са 
част от десетгодишна научна програма на Асоциация за антропология, етнология и 
фолклористика „Онгъл”, започната през 1991 г. Техен ракурс са процесите на 
взаимодействие между християнство и мохамеданство във фолклорна среда с акцент 
върху българомохамеданските фолклорни представи за сакралните владетели на света и 
култовите средища. Сведенията са получени по време на насочени разговори, целящи 
да актуализират и изявят познанията на информаторите за различни области на 
фолклорното знание. Записите са документирани на аудиокасети и са обработени във 
вид на дешифрами. Обнародват се за първи път.  
Проблемите, които са предмет на това изследване, са отдавна в полезрението на 
науката. Те съпровождат проучването на взаимоотношенията между религия и 
фолклор, между религиозните структури, норми и пр. и селищните общности още при 
появата на монотеистичните религии. Разрешаването им разкрива онова сложно и 
многопластово социокултурно явление, което се обозначава с понятието фолклорна 
(битова, народна) конфесионалност (религиозност). В българските земи то възниква и 
се развива основно през Късната античност (ІV-VI в.), Средновековието (VII-ХVIII в.) и 
Възраждането (края на ХVIII-края на XIX в.). Негови форми могат да бъдат 
наблюдавани и в наши дни. Вниманието в настоящето проучване е насочено към 
периода (IX-ХХ в.). 
Обявяването на християнството за официална религия на българската държава през 864 
г. води до коренна промяна на религиозния и културния живот в нейните предели. От 
една страна, се дава решителен тласък на изграждането на старобългарската култура. 
Същевременно, още в генезиса на тази култура е заложено органичното единство и 
противоборство между нейните два основни първоизточника – каноничната 



 7 

православна църковна култура и фолклорната култура 1. Първата културна система се 
създава от духовенството, чието средоточие са сакралните християнски средища. В 
селищните църковни храмове действат свещениците. В манастирските обители – 
монашеските общности. В резултат от тяхната дейност се образуват специфични 
области на влияние, които могат да бъдат наречени условно православно храмово 
културно пространство и православно манастирско културно пространство. 
Фолклорната култура се създава от локални селищни общности. Те обитават собствени 
селищни културни пространства, където извършват своя относително пълен жизнен, 
календарно-празничен и стопански цикъл 2. Там те възпроизвеждат „социално-
антропологичната действителност … според принципите на един непреходен 
(подчерт. – Т.Ив.Ж.) синкретизъм.” В резултат от дейността на духовенството 
постепенно селищните общности са включени в живота на различни общности от 
вярващи миряни 3 – храмови и манастирски, а селищните културни пространства са 
натоварени с православна семантика. По този начин православните културни 
пространства се очертават като основно средище на религиозния, културния и 
стопанския обмен между общностите на духовниците и вярващите миряни. В техните 
предели се създават специфични конфесионални социокултурни явления, които са 
градиво и неразделна част от българската православна култура и могат да бъдат 
наречени локални и стадиални варианти на православната фолклорна 
конфесионалност (религиозност). Тяхно средоточие са фолклорните местни култове 
към светци и свързаните с тях фолклорни представи и вярвания, обредни практики, 
песенни и прозаични текстове, имена, фразеологизми и др. Те възникват по време на 
общуването между доктриналните духовнически и мирянските общности в пределите 
на храмовите и манастирските културни пространства, но постепенно добиват 
относителна самостоятелност и се развиват във фолклорна среда 4. 
Специфичното развитие на процесите, за които става дума, се извършва, когато 
православният манастир продължава да съществува, но се променя религиозният 
състав на миряните в неговото пространство. В някои случаи в манастирската културна 
територия се заселват мохамедани, без това да е съпроводено със значително 
намаляване на местното християнско население. Културните и конфесионални 
взаимодействия между двете религиозни общности водят до създаването на двуверски 
християнско-мохамедански фолклорни явления, които се отличават с нова 
                                                        
1 По въпр. за „системната пълнота на старобългарската култура … като етнически субективна”, за 
семиологичното единство на фолклорната и нефолклорната култура в старобългарското общество вж. 
Живков, Т. Ив. – Етничният синдром. С., 1994, 29-30.  
2 Живков, Т. Ив. – Етничният синдром..., 68. За социологическите аспекти на проблема вж. Живкова, 
В. – Българското село през вековете. С., 1985; Грозданова, Е. – Българската селска община през ХV-
XVIII в. С., 1989. 
3 По въпр. вж. Малчев, Р. – Манастирите на Балканите – средища на взаимодействие между 
официалната и народната култура през Средновековието. В: ГСУ, (ФСФ). Кн. 2, т. 80-81, 1987. С., 1992, 
82-91; Малчев, Р. – Фолклорният местен култ към Свети Никола на нос Калиакра (Част I: Християнски 
аспекти на култа). В: Сб. Медиевистични ракурси. С., 1993, 162-169; Янкова, В. – Между устното и 
писаното слово: фолклорът и народните жития. Шумен, 1997, 17-34. 
4 Акцентът в изследването е поставен върху явления, които са продукт от взаимодействието между 
общностите на монасите и на миряните, вярващи в светостта на техния манастир. Ролята на храмовите 
свещеници и храмовата културна територия са отбелязани само тогава, когато е необходимо за 
изясняване на тезата на изложението. Проучването на отношенията им с монашеските и със селищните 
общности трябва да бъде предмет на самостоятелен изследователски труд. Отделен анализ изискват 
вътрешните отношения между манастирското културно пространство и пространството на главния 
манастирски храм. Поставянето му също не е цел на настоящата работа. Същевременно е засилено 
вниманието към селските райони на манастирската културна територия, тъй като именно те са 
средоточие на фолклорната култура през Средновековието и Възраждането. 
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(мохамеданска) религиозна доминанта, но съхраняват старата фолклорно-християнска 
структура. Този процес е характерен за множество православни храмови и манастирски 
културни територии в българските земи през Средновековието и Възраждането. Негови 
фолклорни проявления се откриват в северните части от културното пространство на 
Рилския манастир – Северозападна България, Софийско, Самоковско. 
Друг тип развой се наблюдава, когато религиозната принадлежност на съществуващите 
мирянски общности се промени от православна християнска в мохамеданска. Негово 
следствие е унищожаването на православните култови средища, което води до 
необратими промени в храмовите, манастирските и селищните културни пространства. 
Резултати от този процес днес се откриват във фолклора на помохамеданчените през 
годините на османското владичество и робските административни санкции, прилагани 
към българите християни. Тяхната култура е с наложена мохамеданска религиозна 
доминанта и трябва да се тълкува в контекста на българската мохамеданска фолклорна 
традиция. Нейни изяви се документират в южните предели на културното 
пространство на Бачковския манастир – Средните Родопи. 
 
2. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН АПАРАТ 
 
Досегашните опити за поставянето на набелязаните проблеми имат частичен успех. В 
едни от изследванията причините за това се коренят в търсенето на глобални 
теоретични обобщения, които не отчитат обективната даденост, че както българското 
православие и българското мохамеданство, така и българският фолклор се реализират 
чрез местни разновидности, които са характерни за различни етапи от социалното, 
културно-историческото, религиозното и пр. развитие на общността. В други, 
различните етноложки факти се разглеждат изолирано, без задължителната системна 
връзка със социалния, етнокултурния и религиозния контекст. При трети се допуска 
разбирането, че резултатите от взаимодействието на двата социокултурни феномена – 
религия и фолклор – са механичен сбор от културните варианти на техните създатели и 
носители. В последните години най-многобройни, но същевременно и най-далече от 
позитивното решаване на проблемите, са тези изследвания, в които върху български 
материал (преди неговото внимателно систематизиране и интерпретиране) директно се 
прилагат научни парадигми, изградени за изучаването на други култури, с други 
религиозни доминанти, в държави с различна обществена структура и историческа 
съдба. 
Използването на социокултурния метод за проучване 5, базиран на един практически 
етноложки подход, който може да бъде назован „филологически, в широкия смисъл на 
думата” 6, е един от пътищата за избягването на тези слабости. Във връзка с това в 
настоящата работа са положени усилия да се използуват възможностите на множество 
науки – етнология, фолклористика, етнография, социология, история, медиевистика, 

                                                        
5 Повече за употребата му при Бърк, П. – Народната култура в зората на модерна Европа. С., 1997, 19 (с 
преглед на лит. по въпр.). „… Историята на културата днес включва историята на предпоставките, 
които са в основата на всекидневния живот. … Целта е не просто да се опише всекидневието, а по-
скоро, … да се разкрие неговата „поетика”, с други думи разнообразните правила или принципи, които 
лежат в основата на всекидневния живот в различни места и времена. … Това, което се смята за 
доказано, с други думи се разглежда като обичайно, нормално, „здрав разум”, днес се разглежда като 
част от една културна система, нещо което е социално „конструирано” и затова изисква социално или 
историческо обяснение или тълкуване.” Вж. също сб. The Semiotics of Russian Сulture. Ed. J. Lotman 
and B. Uspenskii, 1984. 
6 Вж. Шишманов, Ив. – Значението и задачата на нашата етнография. В: СбНУ. Т. 1. 1889, 1-64. За 
тясното разбиране на понятието вж. Български тълковен речник. А-Я. 4 фототип. изд. БАН. С., 1993, 
1009. 
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география, езикознание, изкуствознание и др. В пределите на тази интердисциплинност 
са и избраните термини и определения за разглежданите понятия. 
Основен е терминът „менталност”. Той има дълга научна история. В началото е 
използван по-скоро интуитивно. С развитието на познанията за понятието, което 
обозначава, и историческото обособяване на различните области на научното знание, 
неговата употреба се детайлизира и специализира 7. Менталността може да бъде 
определена като ‘динамична духовна структура (мислене, чувстване, светоусещане и 
др.), която е характерна за човешките общности’ 8. Нейните прояви в общностите, 
които са създатели и носители на фолклорна култура, могат да бъдат разбрани с 
помощта на някои други научни понятия, които отразяват процесите на динамичното й 
развитие и опредметяване. Термините за тяхното назоваване са „фолклорна 
концептуална картина”, „фолклорен модел”, „фолклорна конфесионалност 
(религиозност)”. Резултатите от дефинирането им винаги са имали дискусионен 
характер. По-важни обаче са подходите към тях, тъй като именно те представляват по-
успешни или по-неуспешни опити за материализиране на менталността на различни 
научни общности, школи, направления. 
Тук за термина „фолклорна концептуална картина” е прието значението ‘система, 
която отразява менталните състояния и менталните изменения в човешките 
общности, които са създатели и носители на фолклорна култура; за техните членове 
тази система се обективира чрез знаци, които я изграждат и са изграждани от нея в 
процеса на опредметяване и разпредметяване на фолклорната менталност’ 9; за 
термина „фолклорен модел” значението ‘теоретичен аналог на определен фрагмент 
от фолклорната култура, който служи за запазване и разширяване на информацията 
за оригинала, за изследването на неговия генезис и еволюция’ 10. 
Както вече бе казано, православната християнска религия и фолклорът осъществяват 
своето взаимодействие в пространството на фолклорната менталност. Там бива 
генериран и развит сложен многопластов феномен, който в значителна степен 
детерминира фолклорната култура „като подсистема в етнокултурата на даден 
народ” 11. Той може да се определи като ‘система от регионални и стадиални 
разновидности, чиято структура е доминирана от светогледа на определена религия и 
се обективира за своите носители чрез маркери за (религиозна – бел. моя – Р.М.) 
                                                        
7 Вж. социокултурната употреба на термина „менталност” (mentalité) при Дюркейм, Е. – Избрано. С., 
1994, гл. „Елементарни форми на религиозния живот. Въведение”, 105-125; За философските аспекти вж. 
Раутли, Р. – Менталности (резултат от истинската феноменология на менталността). В: Сп. Философски 
алтернативи. Кн. 6, 1995, 12-46; Срв. т.нар. „мисловни нагласи и ценности” при Бърк, П. – цит. съч., 5 и 
разбирането за „менталната структура”, която обозначава „взаимосвързаните и строги черти на една 
психична цялост, която се налага на съвременниците, без те да знаят това” при Ариес, Ф. – История 
на манталитета. В: сб. Духът на „Анали”. Антология. С., 1997, 41. 
8 В изследването терминът „общност” се употребява в неговия социално-антропологически смисъл и 
служи за назоваване на различни (органични и функционални) човешки обединения, които създават, 
носят и възпроизвеждат определен тип култура. За социологическите аспекти на понятието вж. 
Енциклопедичен речник по социология. 2 изд. Общо науч. рък. и ред. чл. кор. проф. д-р Стоян 
Михайлов. Съст. и ред. ст. н. с. Николай Тилкиджиев. С., 1997, 315-317. 
9 Вж. разбирането за картината на света като реконструиран духовен универсум при Гуревич, А. Я. – 
Категории средневековой культуры. М., 1984, 9-35; Както и съдържанието на термина 
„мировоззренческая концепция” в съвместната монография на Львова, Э. Л., Октябрьская, И. В., 
Сагалаев, А. М., Усманова, М. С. – Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. 
Общество. Новосибирск, 1989, 5. 
10 Основа на това определение е речниковата статия „Модель” във Философский энциклопедический 
словарь. М., 1983, 382. За приложението на термина вж. Фолклорни модели на света. III Североза-
падни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „ОНГЪЛ”. Враца, 25-26 
ноември 1995 г. Съст. Р. Малчев и К. Рангочев. С., 1996 г. 
11 Живков, Т. Ив. – Народ и песен. С., 1977, 20. 
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идентичност’ 12. В хода на тълкуването му от различни учени, съобразно неговата 
религиозна доминанта и социокултурна природа, явлението бива назовавано „народно 
християнство (ислям, юдаизъм), „битово християнство (ислям, юдаизъм)”, 
„синкретично християнство (ислям, юдаизъм)”; „народна (фолклорна, общинна) 
религиозност”, „народна църковност”, „религиозно-магически синкретизъм”, 
„дифузен митологически континуум”, „малката традиция” и др. 13 Терминологичното 
разнообразие в този случай не е признак за научна немощ. То е свидетелство за 
съдържателното и формалното богатство на разглежданото явление като 
характеристика на всички човешки общности (вкл. и на тези, които изграждат 
ценностната система на неговите изследователи). 
В настоящата работа за назоваването на разглеждания феномен е избрано 
терминологичното съчетание „фолклорна конфесионалност (религиозност)”. То 
изразява относително точно процесите (и резултатите от тях) на взаимодействието 
(„превеждане”, наслагване, приспособяване и др.) между доктриналния религиозен 
светоглед и фолклорните възгледи във фолклорното ментално пространство на вярата, 
както и опредметяването на самата вяра чрез обредна, култова, богослужебна 
дейност14. 
Вариативното посочване на лексемата „конфесионалност” наред с широко 
употребяваната „религиозност” има важни етимологични и семантични основания. На 
пръв поглед, в съвременния български книжовен език производните на думите 
„конфесия” и „религия”, съотв. „конфесионален” и „религиозен”, „конфесионалност” 
и „религиозност” и пр. се намират в едно синонимно гнездо, но всъщност имат 
различно понятийно значение. 
Лексемата „конфесионален” има латински корен. В „Латинско-българския речник” 
присъствуват следните думи с нейната коренна морфема: 1. сonfessus – ‘очевиден, ясен, 
признат, неоспорим’; 2. сonfessio, confessionis – ‘съзнаване, признаване, признание, 
изповед’; 3. сonfiteor, сonfessus – ‘съзнавам, признавам, показвам, проявявам’ 15. 
Лексемата прониква в словното богатство на българския език чрез френско 
посредничество 16. Още във френския език обаче се наблюдава отдалечаване на 
нейното значение от етимологичното й латинско гнездо в посока към значението на 
думата „религиозен” 17. Следи от този процес се съхраняват и в речника на 
съвременния български книжовен език. Гражданственост като синоними са добили 
думите и изразите „религия” („религиозна принадлежност”) и „вероизповедание” 18, 

                                                        
12 За употребата на термина „маркери на идентичност” вж. Живков, Т. Ив. – Етничният синдром. С., 
1994, 158. 
13 Преглед на част от литературата по въпроса вж. при Янкова, В. – Между устното и писаното слово: 
фолклорът и народните жития. Шумен, 1997, 130, бел. 1-3; Михайлова, К. – За съдържанието на термина 
„фолклорно („битово”, „народно”) християнство”. Доклад, четен на Международна научна конференция 
„Религия и фолклор”. Банкя, 26-28 октомври 1995 г. За френския термин „religion populaire” вж. Manselli, 
R. – La religion populaire au moyen âge. Problèmes de méthode et d’histoire. Montréal – Paris, 1975; за 
термина „общинна религиозност” вж. Вебер, М. – Социология религии. В: Работы М. Вебера по 
социологии религии и идеологии. М., 1985, 138; за „малката традиция” вж. Бърк, П. – цит. съч., 46-95. 
14 Вж. Малчев, Р. – Фолклорната религиозност. Доклад, четен на Четения по фолклористика и 
етнология, посветени на 60-годишния юбилей на проф. Тодор Ив. Живков, д.ф.н. София, 10 ноември 
1998 г. 
15 Латинско-български речник. Съст. Ал. Милев, М. Войнов. 2 прераб. и доп. изд. С., 1971, 140. 
16 Данчов, Н. Г., Данчов, И. Г. – цит. съч., с. 737. 
17 Френско-български речник. БАН. С., 1992, 230. Вж. напр. значението на производната сonfessionnel 
– ‘конфесионален, изповеднически, религиозен’. 
18 Български тълковен речник. А-Я. 4 фототип. изд. БАН. С., 1993, 831. Речниковата статия 
„Религия”. 
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„по религия съм (християнин, мохамеданин)” и „по вероизповедание съм (християнин, 
мохамеданин)” и др. 
Значителното припокриване на семантичните пространства на разглежданите лексеми 
налага да бъде потърсена и етимологията на думата „религиозен”. Тя също има 
латински корен. С него в посочения латинско-български речник е включена думата 
religio, -onis със значенията: 1. Свещено задължение, клетва; 2. Религиозност, 
благочестие, набожност; 3. Богослужение, богослужебни обреди, култ; 4. Святост, 
светиня 19. 
Както се вижда, днешното обединяване на семантиката на думите „религиозен” и 
„конфесионален” около значението ‘вероизповеден’ е късно явление. За 
изследователите на фолклорната култура обаче историческата семантична автономност 
на думите трябва да остане в сила. Основа за дефинирането на лексемата 
„конфесионален” са сноповете значения ‘съзнаван, осъзнат, признат’, а за 
„религиозен” – ‘богослужебен, култов, обреден’. В този смисъл терминът 
„конфесионалност” се схваща като конотативен на термина „вяра”, а „религиозност” 
– на „вярване” – ‘процес на опредметяването на вярата’. Това, например, е една от 
причините в науката да се употребява терминът „религиозни вярвания”, а не 
„конфесионални вярвания”. Религиозният светоглед и фолклорните възгледи се срещат 
във фолклорното ментално пространство на вярата. Ето защо, терминът, който отразява 
тяхното взаимодействие и получените резултати е „фолклорна конфесионалност”. В 
случаите, когато фолклорната конфесионалност се опредметява чрез богослужебна, 
култова, обредна дейност, този процес вече е изява на „фолклорна религиозност”. 
Изкушението да бъде потърсена аналогия между тази взаимовръзка и отношението език 
– реч, като статично и кинетично състояние на едно и също явление, е голямо, но 
проблемът е една все още слабо разработена територия в теорията на съвременната 
етнология и фолклористика. Затова в настоящето изследване е предпочетено по-
сложното терминологично съчетание „фолклорна конфесионалност (религиозност)”. 
Разделното назоваване на двата типа процеси (и резултатите от тях) в рамките на 
общото социокултурно явление може да бъде правено само след внимателен анализ на 
неговите конкретни изяви. 
В зависимост от религиозните доминанти на „фолклорната конфесионалност 
(религиозност)” и нейните етнически, езикови и пр. разновидности, към термина е 
необходимо да бъдат прибавени допълнителни определения. Такива са, например, 
употребените по-нататък „българска православна” и „българска мохамеданска”. От 
друга страна, тъй като явлението се материализира в конкретни локални и стадиални 
варианти, словосъчетанията за неговото етногеографско конкретизиране значително се 
усложняват – напр. „българската православна фолклорна конфесионалност 
(религиозност) на север от Рилския манастир”; „мохамеданската фолклорна 
конфесионалност (религиозност) на север от Рилския манастир”; „среднородопската 
разновидност на българската мохамеданска фолклорна конфесионалност 
(религиозност) на юг от Бачковската обител”.  
Навсякъде в избраните термини религиозната доминанта на фолклорната 
конфесионалност е наречена „православна” и „мохамеданска”. „Православна”, за да 
се подчертае, че изследването разглежда само тези общности, които изповядват 
източноправославното направление на християнството в българските земи 20. 
„Мохамеданска” – за обозначаване на общностите, изповядващи мохамеданската 
                                                        
19 Латинско-български речник, 140. 
20 Официалното разделяне на Източната и Западната църква се осъществява през 1054 г. На практика 
обаче, сферите на влияние на източното православие и католицизма са формирани векове преди това. Те 
са създадени на базата на дълбоки исторически, културни, обществени и пр. различия.  
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религия 21. Терминът „мохамеданство” (и производните от същия езиков корен 
„мохамедански, -а, -о, -и”) е предпочетен пред неговите синоними „ислям” 
(„ислямски”) и „мюсюлманство” („мюсюлмански”). Той възниква на българска 
езикова почва. За понятието, което обозначава, в словното богатство на съвременния 
турски книжовен език съществуват само думите islвm, islвmiyet и mьslьmanlэk 22. 
Важна причина за този терминологичен избор е и обстоятелството, че в българската 
наука за помохамеданчените българи, които съхраняват своя език (а често и етническо 
самосъзнание), се налага наименованието „българомохамедани”, („българи 
мохамедани”), а не напр. „българомюсюлмани” („българи мюсюлмани”) 23. По този 
въпрос Ст. Райчевски пише: „Терминът „българи мохамедани” (по-стара форма 
„българомохамедани”) се въвежда в българската историческа литература и 
книжнина след възстановяването на Българското Княжество в 1878 г.” Той 
„отговаря на верските чувства на това население, като същевременно не го различава 
по етнически признак от останалите българи ... Съвременната оценка изисква може 
би „мохамедани” да бъде заменено с „мюсюлмани”, но ... във всички случаи е по-добре 
да съхраним историческата терминология, която е издържала проверката на 
времето в последните сто и двадесет години, вместо да въвеждаме нова, колкото и 
примамливо да изглежда това.” 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
21 Мохамеданската религия има две основни направления – сунизъм и шиизъм – и множество секти и 
ордени братства. Повечето от тях имат свои последователи на Балканите. Разграничаването им обаче не е 
предмет на настоящето изследване, поради което за назоваването на мохамеданските религиозни и 
фолклорни явления, които имат връзка с изложението, е избран общият термин „мохамеданство”. 
22 Турско-български речник (ТБР). 2 стереотип. изд. С., 1962, 257 и 396.  
23 Вж. напр. Шишков, Ст. – Българо-мохамеданите (помаци). Историко-земеписен и народоучен преглед 
с образи. Пловдив, 1936; Василев, К. – Родопските българи мохамедани (исторически очерк). Първа 
част. Пловдив, 1961; Маринов, П. – Българите мохамедани. С., 1994; Райчевски, Ст. – Българите 
мохамедани. С., 1998 и др. 
24 Райчевски, Ст. – цит. съч., 203. 
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ГЛАВА I 
 

ПРАВОСЛАВНОТО МАНАСТИРСКО КУЛТУРНО 
ПРОСТРАНСТВО И ФОЛКЛОРЪТ 

 
1. МАНАСТИРСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО 
 
Християнското монашество 25 възниква в Египет през III в. като форма на протест 
срещу духовния упадък в обществото. Според православните християнски канони, то 
„е резултат от аскетическия идеал на древната Църква” 26. В началото се 
характеризира с изолирания начин на живот на монасите, но „сравнително бързо се 
превърнало в корпорация” 27. Още в Египет има две форми на организация на 
манастирите – отшелническа и общежителна. С разпространяването на монашеството в 
Сирия и Палестина е създадена и трета организационна форма – необщежителните 
манастири. Първият манастир в Константинопол е построен през 383 г. 28 По това 
време се създават монашески обители и на Балканския полуостров. 
Съдбата на манастирските средища в днешните български земи през Късната 
Античност, по време на варварските нашествия и предхристиянския период от 
развитието на българската държава е слабо проучена. Тя е свързана със съществуването 
на християнски общности и култови места за извършването на техните религиозни 
треби 29. За сигурно може да смята наличието на значително християнско население в 
днешните български земи непосредствено преди обявяването на християнството за 
официална религия на българската държава 30. Наред със старите християни в 
градските центрове, в периферните, главно южни и югозападни райони на държавата, 
заедно с нарастващата общност от пленени и насилствено заселени ромеи, има и 
славянски и прабългарски християнски групи 31. „Християнизирането на заселилите се 

                                                        
25 Монашество – от гр.  – ‘сам’,  – ‘инок’,  – ‘иночество’. 
26 Чифлянов, Бл. – Литургика. С., 1996, 340. 
27 Художественная культура в докапиталистических формациях. Л., 1984, 186. 
28 Камбурова, Р. – Рилският манастир през Възраждането. С., 1972, 175, бел. 13. 
29 Цухлев, Д. – История на българската църква. С., 1910 г.; Delehaye, H. – Saints de Thrace et de Mésie. 
Paris, 1912; Zeiller, J. – Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire romaine. Paris, 
1918; Шивачев, А. – Християнството на Балканския полуостров. Поява и разпространение през първите 
пет века в България и до св. цар Борис. С., 1929; Велков, В. – Градът в Тракия и Дакия през късната 
античност (IV-VI в.). С., 1959; Constantinescu, R. – Les martyrs de Dorostorum. In: Rev. Etudes Sud-est 
Europ. VI, 1967, 1-2, (Bucurest), 5-20; Мутафчиев, П. – Към църковно-историческата география на 
Пловдивско. В: Избрани произведения. Т. 2. С., 1973, 204-233; Кочев, Н. – Християнството през IV – 
началото на XI век. С., 1995; Марков, К. – Духовен живот в българските земи през Късната Античност 
(IV-VI в.). Монография. С., 1995 (с библиография). Тук от особено значение е заключението на Марков, 
че „бесите (тракийско племе от Западните Родопи – бел. моя – Р. М.) имали собствени манастири, в 
които богослужението се извършвало на бески език.” (с. 27); Томов, Р. – Императорите-орфици. 
Орфизъм и ранно християнство (IV-VI век). С., 1998 и др. 
30 По въпр. вж. Снегаров, Ив. – Християнството в България преди покръстването на княз Бориса (865). 
В: ГДА. Т. 5, 1956, 195-218; Събев, Т. – Проникването на християнството в България до 865 г. В: ГДА. Т. 
15, 1966, 3-34; Дуйчев, Ив. – Българското средновековие. Проучвания върху политическата и културната 
история. С., 1972; Събев, Т. – Самостойна народностна църква в Средновековна България. С., 1987 и др. 
Значително по-старите, включително и предиконоборчески, черти в късни старобългарски стенописи от 
Македония, открити и коментирани от А. Грабар, Н. Мавродинов и др., също говорят за това. По въпр. 
вж. Grabar, A. – La peinture religieuse en Bulgarie. Paris, 1928; Мавродинов, Н. – Старобългарската 
живопис. С., 1945, 23 и др. 
31 Кочев, Н. – цит съч. Гл. „Християнизиране на балканските славяни и българите”, 46-68. 
Венедиков, Ив. – Прабългарите и християнството. С., 1995; Делева, А. – Прабългарски заемки в 
старобългарския език (механизми на езиковата адаптация). Дисертация. С., 1996. За следи в речника на 
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тук по-късно „варварски” народи – славяни и българи, е процес, а не революционен 
скок” 32. Официалното им покръстване е само един от неговите етапи. След 864 г. 
строежът на манастири е неразделна част от дейността на първите български 
християнски владетели. По тяхно време са основани обители в Плиска, Преслав, Равна, 
Охрид и др. 33 Друг път за създаването на манастири е отшелничеството. Най-
известният български манастир, който възниква по този начин, е Рилският. Както пише 
М. Байрамова, „по времето на Св. Иван (Рилски – бел. моя – Р. М.) има два основни 
типа отшелничество. Единият се подкрепя от официалната култова система… 
Другият … са недоволствуващите от официалната религия духовни мигратори и 
генератори на еретически идеи. … Първият тип са прочути и почитани отшелници, 
които по същество остават в обществения живот. Другите – изгонени, 
самопрогонили се в обществената периферия или вън от обществото…” 34. Според 
авторката, Рилският светец съчетава динамично чертите и на двата типа. 
Така по своя произход православните християнски манастири в България могат да 
бъдат разделени на две групи 35: 1. Манастири, създадени с дарителството на владетел и 
санкцията на Православната църква; 2. Манастири, възникнали във връзка с дейността 
на отшелници и техни последователи, които, поради сакралната слава на техните 
създатели патрони и собствената им святост като християнски култови средища, по-
късно са признати и утвърдени от висшата църковна и светска власт. С признаването на 
спонтанно възникналите монашески общности те неутрализират противоречията в 
произхода на манастирите. Стремят се да ги овладеят идеологически (като 
предотвратят възникването и разпространението на ереси и битовизирането на 
християнството в тях 36) и икономически (като събират дан от техните приходи). Този 
процес е заложен още в най-ранните етапи от взаимоотношенията между монашеските 
отшелнически общности и възникващата църковна организация на християнството. 
Първите монашески общности „нямали никаква връзка с клира. Било им забранено да 
стават клирици. Монасите или сами отивали в близкото селище на църква, или бивали 
посещавани от клириците на тези селища, докато църквата постепенно успяла да ги 
подчини и дори да рекрутира своите кадри от тяхната среда.” 37. Църквата и 
царският двор успяват да контролират пълноценно религиозно-просветната и 
стопанско-икономическата дейност само на манастирите в столицата и големите 
                                                                                                                                                                             
прабългарите от предбалканските им контакти с християнския светоглед и църковната организация на 
народи от кавказкия културноисторически кръг вж. също проучването на Мурфатларските прабългарски 
рунически надписи в Северна Добруджа от Добрев, П. – Каменната книга на прабългарите. С., 1992, 41-
72. 
32 Кочев, Н. – цит съч., 46. 
33 Вж. напр. за развитието на равненския манастир „Св. Богородица” през IХ-Х в., което е типологически 
сходно с това на другите ранносредновековни манастирски комплекси, Kostova, R. – Some aspects of the 
daily life of monks in an early medieval bulgarian monastery. In: La vie quotidienne des moines et chanoines 
r˜guliers au Moyen Age et Temps modernes. Ed. Marek Derwich. Wroc£aw, 1995, р. 701 - 720; 
Попконстантинов, К., Костова, Р. – Равна: един ранносредновековен манастирски скрипторий. Доклад, 
четен на Научна конференция в памет на Петър Илчев. София, 14-15 март 1998 г. и др. 
34 Байрамова, М. – Вечният монах. В: Сб. Вечният монах. 1050 години от Успението на Св. Иван 
Рилски. С., 1997, 8. 
35 По въпр. вж. Малчев, Р. – Манастирите на Балканите – средища на взаимодействие между 
официалната и народната култура през Средновековието. В: ГСУ (ФСФ). Кн. 2. Т. 80-81, 1987. С., 1992, 
83. 
36 Вж. напр. сведенията за ранен старобългарски превод от Х в. на житието на великия пустинник преп. 
Антоний Велики, извършен в столицата Преслав. Една от основните му цели е да се сложи ред в 
българските манастири и да се даде образец за подражание на монасите в тях. Ангелов, Б. Ст. – Из 
старата българска, руска и сръбска литература. Т. 2. С., 1967, 106-138. За отшелническите подвизи на 
Преп. Антоний Велики вж. Жития на светиите. Синод. изд. С., 1991, 43-46. 
37 Чифлянов, Бл. – цит. съч., 341. 
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градски центрове, както и тези, които са на пряко подчинение на Патриаршията 
(Архиепископията). Провинциалните манастири, манастирите, подчинени на чужди 
православни църкви и онези, които имат самостоен статут (напр. като Бачковския 
манастир), остават относително обособени. Този процес се засилва особено след края 
на XIV в., когато България губи своята държавна и църковна независимост. По това 
време столичните и градските манастири са унищожени и техните функции са поети от 
провинциалните манастири и манастирите в планинските и полупланински области. 
Във вековете на Българското православно Средновековие и Възраждане (края на IX – 
края на XIX в.) манастирите са мощни културно-просветни центрове. Те се отличават 
със специфична архитектура, живопис, музикално изкуство и книжовност. В тях се 
създава самобитно монашеско творчество – наративни текстове, графити, култови 
предмети и пр. Своеобразието на тези дейности е свързано с характера на 
манастирите като универсални християнски комуникативни средища, в които обаче 
се реализира особеният стереотип на монашеския живот 38. Дейността на манастирите 
има две основни цели, които на пръв поглед си противостоят, но всъщност зависят и 
произтичат една от друга 39: 1. Универсална, която се постига чрез пропаганда на 
общохристиянските ценности; 2. Локална, която се диктува от конкретните интереси на 
всеки манастир и се изразява в прослава на неговата святост сред вярващите. Важен 
резултат от осъществяването на втората цел е обособяването на културно 
пространство на всеки манастир, в чиито предели той извършва своята дейност. 
Границите му са мобилни и социокултурни по тип като мястото им се определя от 
моментното състояние на манастира като духовен и комуникативен център. То може да 
бъде разделено на три области – обител, землище, периферия 40. 
Обителта включва всички елементи на манастирския комплекс, разположени във 
вътрешното манастирско пространство (храмове, монашески килии, библиотеки, 
скриптории, магерници, чешми и др.) и непосредствено около него (скитове, постници, 
параклиси, костници, чудотворни природни обекти и др.). Землището обхваща 
културните пространства на селищата, чиито жители смятат манастира за „свой”, 
почитат неговия патрон и патрона на манастирския храм като свой покровител, 
посещават го и го обдаряват, общуват с монасите по време на религиозни празници и 
стопанска работа. Тук влизат и културните територии на селищните храмове. 
Пространствата на манастири, селища и храмове обаче не са разположени 
концентрично и не се намират в отношения на подчинение. Те принадлежат към 
различни парадигми на православното културно пространство. Периферията се 
създава чрез дейността на манастирски метоси, монаси таксидиоти и поклонници от 
различни региони, в които манастирът е известен и почитан като свято място. 
В зависимост от вида на изградената територия православните манастири през 
разглеждания период могат да бъдат разделени на две групи. Някои от тях имат реални 
локални землища, в които доминират като сакрални центрове, религиозно-просветни 
средища, икономически субекти, феодални собственици. Други са разположени по 
различен начин в православното културно пространство. Териториите им носят по-
скоро характеристиките на периферии и са създадени в резултат от православния 
религиозен културен обмен на Балканите през Средните векове и Възраждането (напр. 
Светогорските манастири). Този тип културни пространства отразяват хоризонтално 

                                                        
38 По въпр. вж. напр. Лозанова, Р. – Манастирът като хронотоп на православието. В: Сп. Проблеми на 
изкуството. Кн. 4, 1996, 21-24; Кочев, Н. – Към въпроса за появата и социалната значимост на 
монашеството. В: Сб. Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, 119-128 и др. 
39 Малчев, Р. – Манастирите на Балканите…, 86. 
40 Пак там. Както и Малчев, Р. – Фолклорният местен култ към Свети Никола на нос Калиакра (Част I: 
Християнски аспекти на култа). В: Сб. Медиевистични ракурси. С., 1993, 163-164. 
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мястото, което заемат манастирите създатели във вертикалната структура на 
християнските общества. Трябва да се отбележи, че посочената подялба е в значителна 
степен условна. По-скоро става дума за доминация на единия или другия начин на 
развитие в различни периоди от съществуването на един и същ православен манастир. 
Може би поради това често остава неясна връзката между вида на създаваното 
културно пространство и „официалния” или „неофициален” произход на манастира. Тя 
трябва да бъде обект на конкретни изследвания. 
Динамиката в развитието на манастирското културно пространство се определя от 
различни исторически, политически, демографски, етнокултурни, религиозни и пр. 
процеси. Те влияят многопосочно и твърде често противоречиво на неговите граници и 
това състояние се запазва до най-ново време. Биха могли да се споменат няколко 
периода от началото на Българското православно Средновековие до края на 
Възраждането, когато процесите на укрепване и упадък на манастирските културни 
пространства са противоречиви: 
1. Византийското владичество в българските земи (1018-1185 г.) – с оглед 
изгубването на българската църковна независимост и разцвета на западнобългарските 
отшелнически обители (Рилски манастир, Лесновски манастир, Осоговски манастир, 
Пшински манастир и др.) 
2. Второто българско царство (1185-1396 г.) – с развитието на християнските ереси 
на Балканите, възникването на исихазма и неговото официализиране от БПЦ 
3. Началните векове на османското робство (XV-XVII в.) – с промяната на 
религиозната принадлежност (от християнска православна в мохамеданска) на част от 
вярващите миряни и притокът в манастирските културни пространства на 
мохамеданско население 
4. Българското православно Възраждане (XVIII-XIX в.) – с духовния подем на 
българския народ и водещата роля на манастирите в борбата за просветна и църковна 
независимост 
Развоят на манастирските културни пространства се усложнява и от преплитането на 
локалните интереси на различни православни манастири в едни и същи области. С 
прославата на своята святост всеки манастир си изгражда ореола на уникален сакрален 
център. В неговото културно пространство се създават или „доразвиват” локални по 
тип феномени – „свои” местни култове към светци и свързани с тяхната свещена 
дейност „свои” чудотворни топоси (покоища, стъпки, скали, извори и др.) 41, цикли от 
песенни и прозаични текстове и др. Дейността на отделните манастири през различните 
исторически епохи води до застъпване на техните сфери на влияние. Когато посочените 
локални явления се генерират в общите части от културното пространство на два и 
повече манастира, настъпват процеси на контаминиране, следи от които се пазят до 
днес в културата на мирянските общности. Това с                               особена сила важи 
за местните култове към светци. Основен фактор за динамиката на тяхното възникване 
и развитие са взаимоотношенията между доктриналните духовнически (в частност 
монашеските) и мирянските общности. 
 
2. МОНАШЕСКИТЕ И МИРЯНСКИТЕ ОБЩНОСТИ 
 

                                                        
41 Техните названия могат да бъдат определени като „топоконфесионими” – ‘топоними, който 
съхранява сведения за верската история на социума (етноса)’. По въпр. вж. Малчев, Р. – Кон-
фесионални измерения на топонимното пространство. В: Ономастично и етнолингвистично пространство 
на езика: астроними, вентоними, еортоними, зооними, фитоними, хрононими и др. Сборник в чест на 
проф. Николай Ковачев. Том 1. В. Търново, 1996, 192. 
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Монашеските общности имат специфичен социокултурен живот. Те се оформят в 
резултат на обективното историческо разделение на функциите в рамките на 
християнското духовенство. Тяхната дейност е насочена към материализиране на 
лишенията, определени в християнската аскеза, и има за цел изграждането на 
вътрешното духовно съвършество на монаха, изкупването на вината на християнската 
общност, удовлетворяването на потребностите на вярващите да се освободят от своите 
конкретни грехове по време на поклонение в манастира. Монашеският календар не 
зависи пряко от стопанския годишен цикъл и жизнения цикъл на човека. Общността на 
монасите не се сплотява от светските типове родство – по кръв, по сватовство, по 
кумство и др. Тя на практика ги отрича, защото нейната парадигма на родството е 
„братството во Христе”. Монашеските колективи могат да бъдат квалифицирани 
като общности. Те обаче се отличават от мирянските общности, създатели и носители 
на фолклорна култура, по множество особености. Най-важната от тях (с оглед на 
конкретното изследване) е, че монасите не владеят пряко духовното пространство на 
своите манастирски територии. Тяхната дейност е насочена към създаването на условия 
за неговото религиозно и социокултурно усвояване от миряните, за осмислянето му 
като част от православното християнско пространство. 
Мирянските общности от вярващи имат разнороден и променлив състав. Обхватът им 
зависи от интензивността на монашеската дейност. Дефинирането им не е цел на 
изследването, но трябва да се отбележи, че те включват представители на различни 
селищни общности – създатели и носители на различни локални и стадиални 
разновидности на българската (в частност фолклорна) култура. 
Отношенията между монасите и миряните са съставна част от взаимодействието между 
духовническите общности и селищните общности в манастирската културна територия. 
Те имат дълга и превратна история, която е свързана с процесите на създаване на 
регионалните варианти на българската православна култура през Средновековието и 
Възраждането. В първите години от официалното покръстване на България (края на IX 
– началото на X в.) комуникацията между двете общности е силно затруднена. 
Свидетелство за това са, например, житийните текстове за гоненията, на които е 
подложен Св. Иван Рилски преди установяването му в Рилската пустиня, а и известно 
време след това. По-нататъшният ход на отношенията между монаси и миряни следва 
възхода и упадъка на манастирските средища. През османското робство, в условията на 
активна религиозна, културна и езикова асимилация на българския народ, настъпва нов 
комуникативен срив. Някои монашески общности изчезват, а други свиват своята 
дейност в пределите на манастирската обител или нейното културно землище 42. На 
много места селищните храмове ограничават или напълно спират своята дейност. 
Мирянските общности намаляват количествено и за дълъг период от време прекъсват 
връзките си с малкото действащи манастири 43. В обратна посока се развиват процесите 
в епохата на Възраждането. 
 
3. МЕСТНИТЕ КУЛТОВЕ КЪМ СВЕТЦИ 
 
Терминът „местен култ към светец”, който обозначава един от най-важните резултати 
от социокултурното и верското взаимодействие между монашеските и мирянските 
                                                        
42 Свидетелство за преодоляването на този процес е едно писмо от игумена на манастира „Св. Иван 
Бигор” Арсений до поп Константин от дебърското село Макелари, в което той уведомява свещеника, че 
манастирът възстановява своята дейност и кани жителите на селото да го посетят. Вж. Иванов, Й. – 
Български старини из Македония. 3 изд. С., 1970, 85-86. 
43 През XV в. българският етнос губи около 30% от демографския си потенциал. Вж. Гандев, Хр. – 
Българската народност през ХV век. Демографско и етнографско изследване. С., 1972, 31-140; Също и 
Рангочев, К. – Епос и етногенез I. В: Сп. Анали, кн. 1-2, 1995, 90. 
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общности, е сложен по състав. Значението му може да бъде разбрано чрез разкриване 
на произхода и семантиката на отделните думи, участвуващи в неговото образуване 44. 
В християнската литургика „под култ … се разбират определени форми на общение с 
божеството на дадена религиозна община. Култът е външна страна на религията. 
Той има колективен характер, т.е. извършва се от едноверци, събрани на определено 
място, в определени дни и часове, от специално поставени за целта лица. Докато 
религията обема вътрешния живот на човека, който има отношение към Бога, 
култът е външният израз на този живот, поставен в свещена и благочестива 
форма.” 45. Най-пряка е връзката на култа с молитвата, разбирана като молитвено 
поведение 46. В словното богатство на българския език думата „култ” (от лат. colo, 
colui, cultum, colere – ‘грижа се, почитам’) има книжовен произход. Нейни най-близки 
домашни синоним са отглаголните съществителни „почитане, тачене”. Чрез своето 
лексикално значение, близко до това на глаголите, образувани от същия корен, те 
показват процесуалността на извършваната дейност. От друга страна, граматическото 
им значение ги свързва с класа на съществителните имена, което е признак за 
материализирането на тази дейност. Така устойчивият фразеологизъм „почитане на 
светец” добива разгърнатото значение ‘извършване на дейности по таченето на 
неговите чудотворни иконографски изображения, неговите свещени места и 
атрибути, светите му мощи и пр.’ 
В нашия език думите „свят” и „свети” произлизат от различни корени, първият от 
които се асоциира с представата за светлина, а вторият за сакралност. Сближаването на 
техните значения настъпва още в старобългарската епоха. По този повод М. Байрамова 
пише: „Макар чe св т- и свıт- са различни по произход морфеми, паронимната им 
близост текстуално ги взаимостабилизира по отношение на тяхната външна, звукова 
форма: налице е съзвучност – източник на звуково стабилизиране, което пък подготвя 
морфемната (оттук и семантичната) асоциация между св т- и свıт- на базата на 
народната етимология.” 47 В източноправославната християнска агиология „свят” е 
осветеният, свещеният, … посветеният на Бога. Този, който няма никакъв 
недостатък и е чист от грехове. … Думата „свят” като епитет … се отнася и 
подхожда преди всичко на Бога. Бог е абсолютно свят.” 48 „Всички други лица или 
предмети са свети само в относителен смисъл.” 49 Свети са Бог Отец, Бог Син и Бог 
Дух от Светата Троица, ангелите Божии, пророците и апостолите, места, имена, 
храмове. Синоними на „свят” са думите „християнин”, „божий човек”, „притежател на 
църковен сан” 50. 
Думата „светец” се използува като название за християнин, който се е отличил „чрез 
добродетелта си и делата си … вътре в Църквата” 51, „т.е. за човека, който е 
достигнал с благодатта на Бога до областта на възможното за човека нравствено 
съвършенство” 52. Светците, според православната агиология, са безброй. Те са 
разделени в 11 групи. В една от тях са включени светите ангели, определяни като 

                                                        
44 Вж. Малчев, Р. – Етимологичен анализ на термина „местен култ към православен светец”. Доклад, 
четен на Шести есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. 
София, 28-29 ноември 1998 г. 
45 Чифлянов, Бл. – Литургика, 45. 
46 Идеята за молитвеното поведение на православния християнин възхожда към С. С. Аверинцев. 
47 Байрамова, М. – Вечният монах, 134. 
48 Ризос, Д. – Агиология. С., 1993, 29. 
49 Пак там, 30. 
50 По въпр. вж. и Шиваров, Н. – Понятието „святост” в древната църква и Средновековието. В: Сб. 
Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, 236-244. 
51 Ризос, Д. – цит. съч., 35. 
52 Пак там, 50 (по определението на Св. Василий Велики). 
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„духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение” 53. В 
останалите са подредени хората светци 54. Почитта към тях се изразява с устни слова, 
писания, чествания, безкръвни жертви, храмове и изображения. Пътят за достигането 
на святост на християните преминава през два етапа: освещаване и обожествяване. Те 
се проследяват от служителите на Православната църква и са основание за 
признаването на светеца от православната общност и утвърждаването на неговия 
сакрален статус. След обожествяването светците добиват някои чудни дарования – 
способности за изцеление на души и тела, пророчества и др. Особено място заема 
послесмъртното обожествяване на техните тела 55. Особеност на източноправославното 
християнство е разбирането, че „светците са свети сами по себе си и с благодатта на 
Бога. Светостта им не зависи от официалното църковно признаване. Защото и преди 
него светците вършат чудеса.” 56 
Прибавянето на определението „местен” към термина „култ към светец” показва, че 
явлението битува само в определено културно пространство. 
Казаното дотук показва, че семантиката на термина може да бъде определена като 
‘специфични, ограничени по разпространение дейности за почитане на осветен и 
обожествен по благодатта на Бога човек’. 
Първопричина и основа за развитието на местните култове към светци в манастирското 
културно пространство е специализираната дейност на духовническата общност. Обект 
на култово отношение са общи за Източното православие християнски светци; светци, 
записани само в календара на поместната Православна църква; местни християнски 
герои. Част от култовете възникват в резултат от дейността на селищните свещеници в 
православното храмово културно пространство. Техни носители са вярващите в „своя” 
селищен храм миряни. След създаването на манастирското средище някои от тях са 
доразвити и разпространени в манастирската културна територия от общността на 
монасите. Други местни култове са създадени във връзка със собствената дейност на 
монашеската общност, която се реализира чрез манастирските служби и проповеди, 
манастирската живопис и музика, дейността на манастирските метоси и монасите 
таксидиоти извън обителта и землището. В този случай специална почит се оказва на 
светците с отшелнически период в живота, на патроните на манастири и манастирски 
храмове, на преподобните светци от християнския пантеон, където влизат „монасите, 
подвижниците, отшелниците, въздържниците, живели или в общежителен 
манастир, или уединени в пещери” 57. 
При възприемането на православните християнски култове към светци във фолклорна среда се 
осъществява сложно взаимодействие между религиозния християнски светоглед и неговите 
богослужебни култови реализации и местните фолклорни представи и обредни практики. В 
резултат на това възникват фолклорни местни култове към светци, които са насочени както към 
канонизирани християнски герои, така и към техни локални хипостази 58. Този процес е част от 
„превеждането” и „одомашняването” на християнството и лежи в основата на българската 
православна култура. 

                                                        
53 Евр. 1:14. 
54 Св. Богородица, пророците, Св. Иоан Предтеча, апостолите, апостолските отци, равноапостолите, 
иерарсите – отци на Църквата, апологетите, мъчениците, други светци (преподобни, изповедници, 
праведници). Ризос, Д. – цит. съч., 79-106. 
55 Неговите белези, според православната агиология, са сиянието на лицето, предаването на освещение 
чрез допир, мироточивостта, нетленността на светите мощи, чудесата, извършвани от тях. Пак там, 45-
46. Вж. също и Протопопов, Д. И. – За нетленността на светите мощи. Без посочване на място и година 
на издаването (вер. София след 1989 г.). 
56 Ризос, Д. – цит. съч., 76. 
57 Ризос, Д. – цит. съч., 105. 
58 Свидетелство за осъществяването на процеси с обратна посока е „проникването” на фолклорни герои в 
християнския религиозен пантеон. Тези случаи не са предмет на натоящето изследване. 
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ГЛАВА II 
 

КУЛТУРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РИЛСКИЯ И БАЧКОВСКИЯ 
МАНАСТИР 

 
1. РИЛСКИ МАНАСТИР 
 
Рилският манастир е най-известната спонтанно възникнала отшелническа обител в 
българските земи. Още в първите години от развоя му е признат от църковната и 
светската власт. Днес, заедно с Бачковския и Троянския манастир, е един от трите 
ставропигиални (кръстоначални) манастири на Българската Патриаршия. Притежава 
обширна културна територия с обител, землище и периферия. Универсализмът и 
локализмът в многовековната му дейност се намират в динамично равновесие. 
Историята на Рилския манастир е предмет на многобройни проучвания. Едни от 
авторите насочват вниманието си към живота и духовните подвизи на неговия създател 
– св. Иван Рилски, други към организацията на монашеския живот, трети – към 
книжовната манастирска дейност и т.н. 59 Началото на Рилската обител е свързано с 
отшелническата дейност на св. Иван Рилски и неговите следовници в средата на X в. 
„Създаденото около отшелника монашеско общежитие възниква без намесата и 
поддръжката на официалната власт в област, отдалечена от центъра на 
държавата. Като отшелници Иван Рилски и последователите му са изкарвали сами 
прехраната си. Аналогичен процес се забелязва през IХ и Х в. във Византия. Там също 
възникват в отдалечени и пусти планински райони манастири. Монасите им 
първоначално със свой труд организират стопанство и така осигуряват прехраната 
си.” 60. По житийни сведения основателят му още приживе е признат и обдарен от цар 
Петър (929-969). След смъртта му е обявен за светец, а чудотворните му мощи 
извършват чудеса и се съхраняват и почитат. В края на XIV в. (1378 г.) Рилският 
манастир получава дарствена грамота от цар Иван Шишман (1371-1393), с която се 
потвърждава статутът му на най-тачено християнско култово средище в българските 
земи и едър феодален собственик през Второто българско царство 61. В различна степен 
                                                        
59 Вж. напр. трудовете на Иванов, Й. – Св. Иван Рилски и неговият монастир. С., 1917; Мутафчиев, П. – 
Поп Богомил и Св. Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история. В: Сп. Философски преглед. 
Кн. 6, 1934, 97-112; Дуйчев, Ив. – Рилският светец и неговата обител. С., 1947; Камбурова, Р. – 
Рилският манастир през Възражданетo. С., 1972; Фекелджиев, Ив. – Народни легенди за Иван Рилски. 
С., 1979; Дуйчев, Ив. – Отшелникът Иван Рилски. В: Сб. Страници от миналото. С., 1983, 185-204; 
Матакиева-Лилкова, Т. – Житието на Иван Рилски в българското изобразително изкуство. В: Сп. 
Векове. Кн. 6, 1983, 8-21; Райков, Б., Кодов, Хр., Христова, Б. – Славянски ръкописи в Рилския 
манастир. Т. 1. С., 1986; Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. 
С., 1992, 185-186 и 393-394; Байрамова, М. – Вечният монах. В: Сб. Вечният монах. 1050 години от 
Успението на Св. Иван Рилски. С., 1997, 5-158; Малчев, Р. – Социокултурни процеси в пространствата 
на Рилския и Бачковския манастир през Средновековието и Възраждането. Доклад, четен на Първи 
пролетни четения на Асоциация за антропология етнология и фолклористика “Онгъл”. Русе, 30-31 май 
1998 г.; Иванова, Кл. – Най-старото житие на Св. Иван Рилски и някои негови литературни паралели. В: 
Медиевистика и културна антропология. Сб. в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка 
Петканова. Съст. А. Милтенова, А. Ангушева-Тиханова. С., 1998, 37-47 (с библиография) и др. 
60 Камбурова, Р. – Рилският манастир през Възраждането, 8-9. 
61 Ктиторството на царската власт към манастира е знак за признание на неговата святост и от БПЦ. Това 
отношение личи добре още в първите редове на златопечатника (хрисовула) на цар Иван Шишман. 
„Нещо благочестиво и много приятно и похвално за всички христолюбиви царе е това да обичат и да 
имат горещо желание към светите и божествени църкви, в които се изписват образите на Богочовека 
и на Неговите светии. Защото царят се украсява с венец, с многоценни камъни и бисер, но също така и 
с благочестие и вяра към Бога и с почитание към светите Негови църкви. … заради всичко това … 
благоизволи царството ми да дарува това благообразно и всенастояще златопечатно слово на моето 
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правата на манастира са потвърждавани и от различни османски султани, за което 
свидетелстват документи, съхранявани в манастирската библиотека. В по-ново време в 
манастирската църква „Успение Богородично” е погребан българският цар Борис III. 
Културното пространство на манастира е легитимирано още след признанието, което 
отшелникът Иван получава от българския цар Петър. Скоро в Рилската пустиня се 
заселват следовници на бъдещия светец, а в околните селища и големия градски център 
Средец възникват общности от вярващи в неговата святост миряни. След изграждането 
на манастирската обител, което според византийския книжовник от XII в. Георги 
Скилица става дванадесет години след смъртта на отшелника (+ 946 г.), процесът се 
засилва. Решаващо въздействие за това оказва обявяването на Иван Рилски за светец и 
пренасянето на мощите му в Средец. През епохата на византийското робство славата на 
Рилския отшелник нараства дотам, че при едно от маджарските нашествия мощите му 
са заграбени и пренесени за известно време в Унгария. В зората на Втората българска 
държава отшелникът е въздигнат до общобългарски и общославянски светец и мощите 
му са положени в специално направена църква на хълма „Трапезица” в столицата 
Царевград Търнов (1194/1195 г.). Към храма, който е посветен на самия светец, се 
изгражда манастирски комплекс 62. Там мощите престояват до 1469 г., когато с 
помощта на Мария Бранкович, дъщеря на сръбския владетел Георги и вдовица на 
султан Мурад II, е получено разрешение те да бъдат върнати в Рилския манастир, 
където се съхраняват до днес. „През XVI в., по времето на цар Иван Грозни, наши 
рилски монаси, които са ходили за помощи в Русия, са занесли там дясната ръка на 
светеца. Изглежда по-късно ръката е попаднала в Кронщад, защото Св. Иван става 
покровител на кронщадските моряци. Когато флотата на Екатерина Велика завоюва 
Цикладските острови, ръката била занесена там, на православна гръцка земя за слава 
на Руската империя. … И до днес дясната ръка на светеца е в Гърция – на остров 
Тинос.” 63 
Процесите на изграждане на културното пространство на Рилския манастир и 
разширяване на неговата общност от вярващи миряни са пряко свързани с вярата в 
светостта на св. Иван Рилски и се осъществяват чрез религиозната, просветната и 
стопанската дейност на монашеската общност. Неин център е манастирската обител, 
където се създава богата книжнина за светеца, изпълняват се манастирски служби в 
негова чест, творят се специални живописни и музикални цикли за него. Както 
подчертава Б. Христова, „още в края на Х в. в Рилския манастир се създават … 
оригинални агиографски и химнографски творби, утвърждаващи култа към Иван 
Рилски. Развиването на този култ и на литературата, свързана с него, остава 
основна културна дейност за рилските книжовници до средата на ХIХ век” 64. В 
манастирската живопис се откроява самостоятелен изобразителен свод за живота и 
духовните подвизи на св. Иван Рилски 65. Приспособяват се вече съществуващи и се 
творят нови източноправославни музикални песнопения към богослужебните текстове 
за светеца 66. 

                                                                                                                                                                             
царство на монастира на царството ми на светия отец Иван Рилски…” Вж. Светата Рилска обител и 
Рила планина. С., 1948, 63. 
62 Тулешков, Н. – Архитектура на българските манастири. С., 1989, 101, черт. 151. 
63  Байрамова, М. – Вечният монах, 85. 
64 Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 393. 
65 Матакиева-Лилкова, Т. – Житието на Иван Рилски в българското изобразително изкуство …; 
Бакалова, Е. – Към интерпретацията на най-ранния житиен цикъл на Иван Рилски в изобразителното 
изкуство. В: Сб. Кирилометодиевски студии. Т. 3. С., 1986, 146-153. 
66 Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 282. Речниковата статия за старобългарската 
музика е написана от Е. Тончева. Вж. също Динев, П. – Рилската църковно-певческа школа в началото на 
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Специфично значение за нарастването и сакрализирането на риломанастирската 
културна територия имат тържествените религиозни процесии с мощите на Рилския 
отшелник или части от тях, които достигнат до Унгария, Русия и Гърция. Заедно с това 
почитта към св. Иван Рилски се разпространява чрез дейността на избягалите от 
българските земи монаси, църковни дейци, книжовници. От съседните балкански 
страни култът към нашия светец е особено силен в Гърция и Сърбия. В днешните 
гръцки земи той става известен като лечител още в края на XI в. След известно 
затихване почитането му e подновено през XVIII в., когато кратко гръцко житие за него 
е включено в престижния „Синаксар” на Никодим Светогорец, а свещената му десница 
e донесена на Цикладските острови. В Сърбия Рилският отшелник първоначално e 
смятан за локален светец, но след XV в. паметта му се отбелязва редовно в сръбските 
месецослови. В наши дни в България св. Иван Рилски е почитан като покровител на 
миньорите. Неговото име носят главната църква на гр. Перник (средище на стар 
въгледобивен район) и Минно-геоложкият университет в София. 
Израстването на Рилския манастир като водещ християнски център в българските земи 
го превръща в модел за святост, а въздигането на неговия патрон за общобългарски 
светец прави живота и духовните подвизи на Рилския отшелник свещен образец за 
подражание. В резултат на това в манастирското културно пространство възникват 
множество православни средища (монашески обители, селищни храмове), които носят 
неговото име. Те разпространяват и укрепват култа към него като го приспособяват към 
преките нужди на своята локална дейност и към спецификата на местните фолклорни 
общности. Взаимодействието между духовническите общности, които обслужват 
религиозните средища, и общностите от миряни, вярващи в тяхната святост, води до 
създаването на фолклорни местни култове към светци, които са хипостази на св. Иван 
Рилски. При отслабването и разкъсването на културната територия на Рилския 
манастир през трудните векове на османското владичество и упадъка и разрушаването 
на някои от православните средища, посветени на Рилския отшелник, местните култове 
към неговите фолклорни хипостази продължават развоя си самостоятелно, отдалечават 
се от каноничния религиозен първообраз и в различна степен се фолклоризират. 
Процесът се усложнява, когато в културните пространства на някои от разглежданите 
християнски култови средища се заселва мохамеданско население. По различни 
причини, в западнобългарските земи, където култът към св. Иван Рилски е особено 
силен, това не е съпроводено с изселването на местните християни. Така в пределите на 
техните селищни културни територии започват да съжителстват християнски и 
мохамедански религиозни общности. С течение на времето мохамеданите усвояват 
религиозно и социокултурно пространството, което обживяват физически и стопански. 
Създават се условия за локален християнско-мохамедански информационен обмен. 
Взаимодействието се осъществява на различни равнища. В него са въвлечени 
практически всички ментални (верски, езикови, социални и пр.) ресурси на двете 
общности. Най-голяма динамика имат обменните процеси във фолклорната вяра. 
Именно там се изграждат сложни, контаминирани, двуверски представи и вярвания, 
които намират своята най-пълноценна реализация във фолклорни местни християнско-
мохамедански култове към светци. В повечето случаи те произхождат от съществуващи 
християнски култове, които са преименувани и преосмислени като мохамедански, без 
да бъде забравена старата им семантика. В културното землище на Рилския манастир, 
където доминира култът към св. Иван Рилски, определящи за резултатите от този 
процес са православните култове към неговите локални фолклорни хипостази и 

                                                                                                                                                                             
XIX в. и нейните представители. В: ИИМ. Т. 4, 1957, 3-88; Тончева, Е., Коцева, Е. – Рилски музикални 
приписки от XV в. В: Сп. Българско музикознание. Кн. 2, 1983, 3-44. 
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свързаните с тях представи и вярвания, прозаични сюжетни типове, песенни мотиви, 
топоконфесионими и пр. 
Изследователският интерес в настоящата работа е насочен към северните предели на 
риломанастирското културно пространство – Врачанско, Монтанско, Чипровско, 
Берковско, Софийско и Самоковско 67. Той е породен от няколко важни причини: 
1. Посочената област векове наред влиза в обсега на религиозната, просветната и 
стопанската дейност на Рилския манастир. 
2. Там възникват и действуват активно православни християнски средища 
(манастири, църкви), посветени на Рилския светец и негови свещени християнски 
съименници – св. Иоан Кръстител, св. Иоан Богослов. Такива са, например: Бистрешки, 
Мътнишки и Градешнишки манастир във Западно Врачанско и Монтанско, Чипровски 
и Лопушански манастир в Чипровско и Берковско, Курилски и Германски манастир в 
Софийско и др. 
3. През Врачанско, Монтанско, Софийско (и вер. Самоковско) на няколко пъти са 
пренесени мощите на св. Иван Рилски. 
4. Във всички региони съществуват местни култове към фолклорни хипостази на 
Рилския светец – свети Еван / Еели Буба в Западно Врачанско (Монтанско) 68, свети 
Еван (свети Йован) в Чипровско и Берковско, свети Иван Курилски в Софийско. 
Заедно с тях се откриват и култове към други местни светци, които се намират под 
тяхното силно влияние: свети Крал и Бали Ефенди (Али Баба) в Софийско. 
5. По време на османското владичество, заедно с българските християнски 
общности, в някои от районите (Врачанско, Монтанско, Софийско) живее 
мохамеданско население, чиято култура се влияе от православните култове към 
локалните фолклорни хипостази на св. Иван Рилски. 
6. Във фолклорната памет на местните жители са съхранени легендарни предания 
69, в които се реализира сюжетният тип – Движение (летене) на светец (без глава) за 
пренасяне на святост. Той е свързан с пренасянето на мощите на Рилския светец и е 
обща черта на всички култове към неговите фолклорни хипостази на север от Рилския 
манастир, независимо от тяхната религиозна характеристика. 
Фолклорните легендарни предания за св. Иван Рилски и местните му хипостази са дял 
от неприказната проза за светеца 70. Те съдържат фолклорни интерпретации на неговата 
сакрална дейност, пренасянето на мощите му, чудесата на нетленните му останки и др. 
Най-често са свързани с християнски култови средища, които носят името му. В някои 
предания се наблюдават връзки с канонични християнски книжовни и изобразителни 
текстове за св. Иоан Кръстител (сюжетния тип Деяния на светец àкефалос 71; 
иконографския тип Облекло на светец отшелник), св. Илия и св. Елисей (сюжетния и 
иконографски тип Преминаване на река върху дреха 72) и др. 
                                                        
67 Вж. приложение № 1. 
68 В църковно отношение районът на с. Стубел, където се създава и развива този култ, спада към 
Врачанската епархия, а териториално-административно към общ. Монтана. В изследването е 
предпочетено той да бъде назоваван по църковната му принадлежност като в скоби се отбелязва 
административното му подчинение. 
69 Терминът легендарни предания е приет за работен по класификацията на А. Георгиева. Вж. Георгиева, 
А. – Към диференцирането на основните дялове от българската неприказна проза. В: Сп. Български 
фолклор, кн. 2, 1983, 67-68. 
70 В основата на тази част от текста лежи речникова статия за Енциклопедичен речник „Кюстендил”. 
С., 1988, написана в съавторство с К. Рангочев, която отпадна от публикувания вариант на изданието. 
71 Àкефалос (гр.) – букв. ‘безглав’. 
72 Вж. Трифонов, Ю. – Бележки върху известията за св. Иван Рилски. В: Сп. Македонски преглед, год. 
ХI, кн. 3 и 4, 1939, 82; Фекелджиев, Ив. – Народни легенди за Иван Рилски. С., 1979, 106-110. Вж. напр. 
старозаветните библейски текстове: „И взе Илия кожуха си, сви го и удари с него по водата, и тя се 
раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо.” [4 Царств. 2:8]; „Взе на Илия кожуха, който бе 
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Досега в науката са отграничавани два основни цикъла фолклорни неприказни текстове 
за св. Иван Рилски: Рилски и Софийски. Събраните в последните години от районите на 
Западно Врачанско и Монтанско фолклорни материали дават основание да бъде 
обособен и трети, който може да бъде наречен Врачански. В трите цикъла се откриват 
четири основни сюжетни типа: 1. Гонене на светията; 2. Клетви от него; 3. Благословии 
и освещавания от светеца; 4. Летене на тялото му без глава. 
Рилският цикъл възниква в селищата на запад от Рилския манастир. Легендарните 
предания, включени в него, сочат за родно място на св. Иван Рилски с. Скринò, 
Дупнишко. Те показват ясна връзка с книжовните творби за Рилския отшелник. 
Преданията от Софийския цикъл се пазят във фолклора на населението от Софийското 
поле. Към тях спадат и владайско-пернишките текстове. Тук родното място на светеца е 
локализирано или в с. Курило (дн. квартал на гр. Нови Искър), или в изчезналото с. 
Скринò, разположено в Понор планина, западно от Искърския пролом. В преданията от 
този кръг се наблюдава отдалечаване от каноничната християнска традиция за 
мистично-аскетично представяне на светеца. 
Третият (Врачанският) легендарен цикъл е създаден в селища, разположени от 
северната и южната страна на Искърския пролом – в западната част на Врачанско и 
северната на Софийско. Негови центрове са с. Стубел, Западно Врачанско (Монтанско) 
и с. Курило. Жителите на всяко от двете селища вярват, че в него се намира гробът на 
Рилския светец (или негова местна хипостаза). В текстовете от цикъла доминира 
сюжетният тип Движение (летене) на светец (без глава) за пренасяне на святост. 
Рязка граница между трите цикъла не съществува. По-голяма близост съществува 
между текстовете от Софийския и Врачанския. Общият сакрален топос в тях е с. 
Курило. Те са и по-пряко свързани с послесмъртните подвизи на светеца и пренасянето 
на неговите мощи. „По тия места народното предание пази спомена за светеца и 
рано или късно го изразява в названия, освен ако споменатата верига от манастири и 
предания не отразява местностите, където по-продължително е спирало шествието 
с мощите на светеца при пренасянето им от Търново в Рилския манастир.” 73 
 
2. БАЧКОВСКИ МАНАСТИР 
 
Бачковската обител е типичен пример за манастир от групата на създадените с 
дарителството на владетел или негов местен васал 74. Нейното начало (1083 г.) е 
поставено по време на византийското владичество в българските земи от двама братя 
грузинци – Григорий и Апасий Бакуриани. Първият е велик доместик на западните 
византийски войски по времето на император Алексей I Комнин, а вторият – магистър. 
                                                                                                                                                                             
паднал от него, удари с него по водата, и каза: де е Господ, Бог Илиев – Самият Той? И удари по 
водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина.” [4 Царств. 2:14]. Както и новозаветния 
текст: „И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето.” [Мат. 14:25] 
и др. (библейските цитатите тук и по-нататък в текста са дадени по изданието на Библията на Св. Синод 
на БПЦ от 1993 г.) 
73 Байрамова, М. – Вечният монах, с. 90. 
74 За историята на Бачковския манастир вж. напр. Иванов, Й. – Асеновата крепост над Станимъка и 
Бачковския манастир. В: ИБИД. Т. 2, 1912, 191-230; Миятев, К. – Манастирът Св. Богородица Петричка 
при Бачково. В: БИБ, 1942, № 1, 68-76; Шанидзе, А. – Грузинский монастырь в Болгарии и его типик. 
Тбилиси, 1971. В: ИБИ. Т. 14; Бакалова, Е. – Бачковската Костница. С., 1977; Морева-Арабова, Р. – 
Владенията на Бачковския манастир в Родопите през XII-XIV в. В: ИМЮБ. Т. 14, 1990, 113-128; 
Паскалева, К. – Бачковският манастир. С., 1991; Старобългарска литература. Енциклопедичен 
речник. Съст. Д. Петканова. С., 1992, 48-49 (с библиография). Речниковата статия за Бачковския 
манастир е написана от Е. Коцева; Малчев, Р. – Социокултурни процеси в пространствата на Рилския и 
Бачковския манастир през Средновековието и Възраждането. Доклад, четен на Първи пролетни четения 
на Асоциация за антропология етнология и фолклористика „Онгъл”. Русе, 30-31 май 1998 г. и др. 
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Двамата даряват на манастира приживе и завещават след смъртта си свои земи от 
европейските провинции Македония и Тракия и малоазийските области на 
Византийската империя. Григорий написва манастирския Типик (Устав) и дава 
средства за построяването на самата обител и на нейната църква, която е посветена 
едновременно на св. Богородица, св. Иоан Предтеча и св. Георги Победоносец. 
Последният от тримата вероятно е патрон на ктитора 75. 
Уставът на Бачковската обител е създаден по образеца на манастира „Всех светих” в 
Константинопол и е „от рода на т.н. ктиторски устави, което било един вид 
привилегия, давана само на царските и патриаршеските манастири” 76. Правилата, 
записани в него, имат основополагащо значение за монашеската общност, манастира 
като институция и манастирското културно пространство. Вътрешният развой на 
обителта и различните външни исторически, политически, религиозни и пр. причини 
водят до тяхната практическа промяна през следващите векове. В Устава, например, 
изрично се забранява в манастира да бъдат настанявани гръцки презвитери или монаси. 
Въпреки това, „писмени и говорими езици на територията на Големия Бачковски 
манастир са били гръцки и грузински” 77, а общуването на монасите с българите – 
богомолци, поклонници, работници и др. – се осъществява на български език. Типикът 
постановява, че манастирът е свободен и самовластен и от него не могат да събират 
данъци нито светските, нито църковните институции. Около 1745 г. обаче той загубва 
своята самостоятелност и става ставропигиален (кръстоначален) на Цариградската 
Гръцка Патриаршия. От 1894 г. минава под егидата на БПЦ с Указ на Вселенския 
патриарх Антим VII. 
Особено място в постановленията на Бачковския Устав заема списъкът на земите и 
обектите в тях, които са собственост на братята Бакуриани и стават манастирско 
владение. Повечето от тях са „в хинтерланда на българското население” 78 – селища, 
крепости, манастири, ниви, гори, пасища, лозя, езера, овощни градини и пр. Е. Коцева 
обобщава дарената от грузинските ктитори територия така: „Компактно земите на 
Бачковския манастир обхващат родопския дял Чернатица 79 до коритото на р. Арда, 
където в типика се посочва с. Гела (Гелово) 80. На запад в Пловдивското поле 
границите се бележат от гр. Кричим, селата Баткун и Паталеница, а на изток в 
полето от с. Тополница. Беломорските владения са разположени в отделни участъци 
до Мосинопол и Сяр (дн. в Гърция).” 81. 
Развоят на Бачковската обител определя структурата и пределите на манастирското 
културно пространство. До края на XII в. манастирът e огнище на грузинската 
средновековна култура и литература. Важен дарител на манастира от българските царе 
е Иван Асен II (1218-1241). За това свидетелствуват надписът в построената от него 
Асенова крепост и една приписка в бачковски ръкопис, където владетелят е споменат в 
                                                        
75 Паскалева, К. – цит. съч., 6. 
76 Пак там. За текста на самия Типик вж. Шанидзе, А. – цит. съч. 
77 Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 48.  
78 Пак там. 
79 „Чернатица (Карабалкан - черна планина) … започва от седл. Пампорово (1620 м) и се спуска от юг 
към север до Горнотракийската низина между долините на реките Въча и Чепеларска.” Техните 
водосборни басейни са северно от основния вододел на Родопите. Панайотов, Ив., Страшимиров, К. – 
Родопи. Пътеводител. С., 1982 г., с. 163. 
80 В описанието е допусната неточност. Село Гела наистина се намира в Чернатица, но не е в коритото на 
Арда. Тази река извира от Ардинския дял на Средните Родопи, който е разположен на югоизток от 
Чернатица и южно от основния вододел на Родопите. Вж. пак там, 163-164 и 287-302. 
81 Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 48. По-нататъшният развой на 
манастирските владения вж. при Морева-Арабова, Р. – Владенията на Бачковския манастир в 
Родопите… и отчасти Хайтов, Н. – Асеновград в миналото. 2 изд. С., 1983, Гл. „Из околностите на 
Асеновград”, 219-243. 
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ранната ктиторска група. Дейността му е продължена от цар Иван Александър (1331-
1371), с чието име се свързва второто изписване на манастирската костница. Там той е 
зографисан в цял ръст със своите царски инсигнии. Вероятно, по това време 
монашеската общност се променя по етнически състав и започва да отпада езиковата 
бариера между нейните членове и българските общности, обитаващи манастирското 
културно пространство. През 1394-1395 г. в Бачковската обител е заточен последният 
български патриарх – Евтимий, а през XV в. там се учи неговият ученик Константин 
Костенечки. В първите векове от османското владичество манастирът съхранява своите 
привилегии и е едно от най-важните православни християнски средища в българските 
земи. Постепенно се променя етническият състав и на неговите ктитори и поклонници. 
„… От проучването на манастирските поменици, създадени през 16 и 17 век може да 
се съди, че манастирът се е издържал главно, ако не и изцяло, от даренията на 
българското население. Имена като Ламбо, Пейо, Велю, Радко и др. красноречиво 
говорят за това.” 82 Този процес се развива и по-нататък – писменият език в манастира 
остава гръцки, но говоримите вече са гръцки и български. Това оказва въздействие 
върху културните и верските взаимоотношения между бачковската духовническа 
общност и околните селищни общности в епохата на Късното Средновековие. 
В края на ХVII в. в южните предели на бачковското манастирско културно землище 
започва процес на помохамеданчване на местните християнски общности. Той е 
съпроводен с отстраняването на християнските духовници и унищожаването на 
православните култови средища и води до дълбоки промени в православното културно 
пространство. Като сфера на религиозна и просветна дейност то е загубено за 
православното духовенство, но се запазва във фолклорната памет на местните селищни 
общности. В културата на новите мохамедани се съхраняват и доразвиват стари местни 
култове към светци и светилища, комплекси от представи и вярвания, песенни мотиви, 
прозаични сюжетни типове и др. Те обаче са приспособени към мохамеданската 
култова практика. Религиозните промени не засягат равномерно всички общности в 
района, както и всички сфери на фолклорната менталност. Това води до създаването на 
различни локални и стадиални варианти на българомохамеданската фолклорна 
култура. В настоящето изследване вниманието е съсредоточено върху фолклорните 
представи за сакралните владетели на света и култовите места в среднородопската 
област Източен Рупчос. 
Главният манастирски култ, развиван и разпространяван от бачковските монаси, е 
култът към св. Богородица. Тя е определена и записана като патрон на манастирската 
църква и закрилник на цялата обител още в Типика на Григорий Бакуриани 83. 
Средоточие на сакралното отношение към Божията майка е чудотворната икона „Св. 
Богородица Петричка (Бачковска)”, за която монашеско предание разказва, че е 
изписана от Св. Лука и идва в манастира по чудотворен път от Грузия. Изграждането на 
култа към св. Богородица се осъществява в духовническа и мирянска среда. То намира 
израз в построяването на значителен брой православни Богородични култови средища 
на територията на старата Станимашка околия (две църкви в Асеновград, една в с. 
Горни Воден и над десет селски параклиса 84) и в почитането на множество празници, 
посветени на светицата, някои от които нямат канонични съответствия – св. Богородица 
със златната ябълка в петата неделя на Великия пост, т.нар. Руса сряда на 
                                                        
82 Паскалева, К. – Бачковският манастир, 13. 
83 За функциите на св. Богородица като сакрален пазител на селища през Средните векове вж. Писарова, 
В. – Култът към Богородица в сакралната защита на средновековния град. В: Сб. Приноси към 
българската археология. Т. 1. С., 1992, 152-157. 
84 Вж. Костадинов (Чешмеджиев), К. – Местните имена в Асеновградско. Изд. ИК „Еко Белан”, без 
място на изд. (вер. Асеновград), 1997, 302. За оброчищата на св. Богородица в бившата Станимашка 
околия вж. приложение № 2. 
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Преполовение – двадесет и петия ден след Великден и др. 85 Повечето празници 
произхождат от Асеновград и селата Горни Воден и Куклен. Важен техен елемент са 
литийните шествия с икона на св. Богородица до Бачковския манастир, м. Клувия, 
горноводенския манастир „Св. Кирик” 86. Духовническата общност в Асеновградско 
почита Божията майка като защитница на манастири, храмове и крепости. За 
мирянските общности тя е покровител на родилките. Тази вяра се пази в местната 
фолклорна култура и на християни, и на мохамедани. Българомохамеданите от Източен 
Рупчос тачат св. Богородица под името Мехрема майка 87. 
Другите манастирски култове – към св. Иоан Кръстител и св. Георги Победоносец – 
също оказват въздействие върху развитието на местния фолклор. Както бе споменато, 
двамата светци, заедно със св. Богородица, са съпатрони на бачковската манастирска 
църква. Особено силно е почитането на св. Георги от общностите, живеещи в Източен 
Рупчос, където светецът е тачен като покровител на традиционния местен поминък – 
овчарството 88. След помохамеданчването на част от тях, култът към него се запазва и 
развива като на някои места християнското име на празника Гергьовден е сменено с 
мохамеданското название Хъдрелез. Едно от най-известните мохамедански култови 
средища в района обаче носи названието Герге. В местната фолклорна памет се пазят 
ясни следи от предмохамеданското му почитането в чест на св. Георги. 
 
2.1 ОБЛАСТТА ИЗТОЧЕН РУПЧОС НА ЮГ ОТ БАЧКОВО 
 
Географски Източен Рупчос включва водосборния басейн на Юговска река и нейните 
притоци – на запад до билото на Радюва планина, на изток до билото на рида Градище, 
на север до водосливането на реките Юговска и Чепеларска, на юг до основния вододел 
на Родопа планина в участъка от запад на изток: вр. Момина вода – вр. Чил тепе (дн. 
Преспа) – вр. Енихан тепе (дн. Момчил) 89. Исторически областта обхваща обширен 
район от Средните Родопи, който през по-голямата част от османското робство е 
                                                        
85 По въпр. вж. Михайлова, Л. – Етнографско изследване на гр. Асеновград. Дипломна работа, защитена 
в СУ „Св. Климент Охридски” през 1946 г. Ръкопис. Съхранява се в Университетската библиотека; 
Даскалова, Б. – Регионална специфика на православния календар в Асеновград. Доклад, четен на Трети 
северозападни четения на Асоциация „Онгъл” на тема „Фолклорни модели на света”. Враца, 25-26 
ноември 1995 г. Ръкопис. Съхранява се в ААО; Маринова, Г. – Календарни празници, обичаи и 
вярвания от Асеновград (етноложко изследване). Асеновград, 1996 г.; Филипов, Н. – Воден през 
вековете. За историята на Горни и Долни Воден и манастира „Св. Кирик”. Изд. къща „Еко Белан”, без 
място на изд. (вер. Асеновград), 1996, 96-97. Според Филипов, празникът „Св. Богородица със златната 
ябълка” в с. Горни Воден се почита „в съботата две седмици преди Великден”; Хайтов, Н. – Асеновград 
в миналото, 280-295 и др. 
86 „Първоначално манастирът „Св. Кирик” е бил построен в близост до изворите, там, където сега е 
аязмото и църквата „Св. Кирик и Юлита”, останала като параклис. Отстрани все още стърчат 
останки от каменните зидове на средновековния манастир.” Сегашната обител се намира на друго 
място. Нейната църква „е посветена на Света Параскева …, но тъй като манастирът е наследник и 
продължител на стария манастир „Свети Кирик”, редом до иконата на Света Параскева е поставена 
и иконата на Свети Кирик и Юлита”. Филипов, Н. – цит. съч., 41-42. Литийните шествия с икона на св. 
Богородица се правят от Горни Воден до храма на днешния манастир. 
87 ААО и ОПА – Лъки. Селата Белица, Дряново, Лъкавица и махалите Надежда към с. Джурково и 
Брайковица към гр. Лъки, обл. Пловдивска. 
88 Вж. Колева, Т. – Гергьовден у южните славяни. С., 1981. Срв. за оброчищата, посветени на св. Георги, 
в селища от бившата Станимашка (Асеновградска) околия приложение № 2. 
89 Панайотов, Ив., Страшимиров, К. – Родопи. Пътеводител. С., 1982, 271-281 и картите на с. 272 и 
279. Вж. приложение № 3. По фолклорни сведения старото название на Източен Рупчос е Алтън Ропка, 
превеждано от информаторите като ‘Златната долина’. ААО и ОПА – Лъки. Разказали Стоян Иванов 
Сираков, р. 1917 г. в мах. Сираковска на с. Джурково, Лъкинско без обр., земеделие и Андрей Стоянов 
Сираков, р. 1945 г. в мах. Сираковска на с. Джурково, Лъкинско обр. 8 кл., миньор, земеделие. Зап. К. 
Рангочев и Р. Малчев на 11 юли 1996 г. в мах. Надежда на с. Джурково. 
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включен в административната и фискална единица Рупчоска нахия 90. В годините на 
най-голямо разширение – първата половина на XIX в. – нахията обхваща над 60 
планински селища, разположени във водосборните басейни на реките Въча, Чепеларска 
и Юговска. На север почти достига до линията гр. Перущица – с. Първенец – гр. 
Асеновград, а на юг границата й минава по основния вододел на Родопа планина. Тази 
значителна територия е управлявана до 1832 г. от агата на Чепеларе, а след това от 
известните българомохамедански деребеи 91 Тъмрашлиите 92. Към 60-те години на 
същия век селищата в източната част на Рупчоска нахия вече не са подчинени на агите 
от с. Тъмраш 93. По това време областта минава в ръцете на местни деребеи, най-знатни 
от които са Емин ага от с. Дряново и Дели Ахмед ага от с. Лъкавица 94. 
До помохамеданчването на част от рупчоските християни през втората половина на 
XVII в. Източен Рупчос се намира в културното землище на Бачковския манастир, за 
което свидетелства манастирският Типик (Устав) 95. Доказателства за това се откриват 
и във фолклорната памет на местните селищни общности. Особено важни са следите в 
топонимията 96. Наред с топоконфесионимите с корен -калугер- 97, едно от най-ярките 
свидетелства за културното (а до началото на XIII в. и етноконфесионално) присъствие 
на Бачковския манастир в района представлява селищното име Иверци 98, споменато в 
османски джелепкешански регистър от 1576 г. То произлиза от старото име на Грузия – 
Иверия, респ. на нейните жители – иверци и днес служи за именуване на местност в 
Радюва планина между западнорупчоското с. Павелско и източнорупчоското Дряново 
99. 
В миналото комуникацията през територията на Източен Рупчос се осъществява по две 
основни направления: 1. Търговският път за Бачковския манастир и Станимака (дн. 
Асеновград) – по долината на р. Юговска и нейните притоци; 2. Скотовъдният път за 
зимните пасища в Тракийската низина през планинските седловини, източно от 
областта 100. 
                                                        
90 В джелепкешанския регистър от 1576 г., където са изброени имената на онези скотовъдци, от които 
следва да се вземе през годината данък (беглик) на живо, селищата в Източен Рупчос са включени в 
„нахия Коюн тепеси”. Вж. Петров, П. – Асимилаторската политика на турските завоеватели. С., 1964, 
149. Нейното название в превод на български означава Овчехълмие. Тя е предходник на Рупчоска нахия. 
91 Думата деребей (derebeyi) е турска и означава ‘голям феодален земевладелец, феодал; господар, 
големец’. Вж. ТБР. 2 стереотип. изд. С., 1962, 127. Институцията на деребейовете (букв. ‘долинните 
бейове’ възниква в Мала Азия още преди създаването на османската държава и отразява феодалното 
владеене на селищата и земите в планинските и полупланинските речни долини. Тя е пренесена от 
османската власт и в балканските предели на империята. За думата dere – ‘долина’ вж. пак там, 127; за 
bey – ‘бей, господар’ – 63. 
92 Вълчев, А. – Тъмраш. С., 1973, 41 и карта № 6. 
93 Пак там, 97. 
94 От това време датира по-обособеното съществуване на Източен Рупчос. Населените места, 
разположени на запад от рида Радюва планина, вододел между реките Чепеларска и Юговска, се отнасят 
вече към областта Западен Рупчос. 
95 Шанидзе, А. – Грузинский монастырь в Болгарии и его типик. Тбилиси, 1971. В: ИБИ. Т. 14; Морева-
Арабова, Р. – Владенията на Бачковския манастир в Родопите през XII-XIV в. В: ИМЮБ. Т. 14, 1990, 
113-128 и др. 
96 Повече сведения за съхраняването на християнски топоконфесионими в топонимното пространство на 
Родопа планина вж. при Бечева, Н. – Имена на светилища и светци в родопската топонимия. В: Сб. 
Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, 11-16. 
97 Вж. Костадинов (Чешмеджиев), К. – Местните имена в Асеновградско, 221. 
98 Стойков, Р. – Наименования на български селища в турски документи на Ориенталския отдел на 
Народната библиотека „Васил Коларов” от XV, XVI, XVII и XVIII век. В: Известия на Народната 
библиотека „В. Коларов” и Библиотеката на Софийския университет за 1958 г. Т. 1 (7). С., 1961, 363-490. 
99 Костадинов (Чешмеджиев), К. – цит. съч., 213-214. 
100 За комуникативната мрежа в Източен Рупчос вж. Сарова, Л. – Пътища за културни комуникации в 
Средните Родопи. Дипл. работа, защитена в Катедра „Етнология и социология” към ПУ „Паисий 
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До началото на XVIII в. търговските кервани пътуват по стария трако-римски път от 
Тракийската низина, през Бачковския манастир за Роженския превал и Беломорието по 
билото на Радюва планина. Той е известен сред местните жители с имената Стария 
друм, Римския път и др. Последните исторически сведения за активното му използу-
ване се откриват в пътеписа на френския пътешественик Пол Люка от 1710 г. 101 По-
късно пътищата по това направление са преместени по долините на реките Чепеларска 
и Юговска, от двете страни на Радюва планина. Свидетелство за това са пътните 
бележки на друг французин – О. Викенел – от средата на XIX в. От тях става ясно, че 
основният търговски поток минава през Западен Рупчос, по течението на Чепеларска 
река 102. Търговският път през Източен Рупчос, по долината на р. Юговска и нейния 
приток Джурковска река е по-слабо използван 103. Той се пресича с главния 
презпланински скотовъден път за зимните пасища в Тракийската низина в землището 
на днешното с. Джурково, недалеч от култовото средище Курбаньте 104. 
Пътят на овчарите за зимните пасища в Тракийската низина е част от големия 
надлъжен път, който минава по северните склонове на Родопа планина между основния 
вододел и Родопската яка от запад на изток и свързва всички планински долини. Той е 
успореден на древния път по течението на р. Марица, наричан от римляните Via 
Diagonalis. Започва от Самоковската котловина, където се съобщава с Везирскио пат за 
Македония и Адриатическото крайбрежие 105. В Източен Рупчос пътят преминава през 
т.нар. от местните жители гедици – ‘седловини’, ‘превали’ 106. От запад на изток той 
преодолява планинските била през местата Пашалийца над с. Дряново (между с. 
Павелско, разположено във водосборния басейн на Чепеларска река и Дряново), 
Батурица в землището на Мутювска мах. на с. Джурково (между селата Джурково и 
Лъкавица) и м. Соколь геди над мах. Четрока на с. Лъкавица (между Лъкавица и с. 
Белица). Скотовъдните функции на надлъжния път през северните склонове на Родопа 
планина са древни. В отсечката му покрай м. Курбаньте и разрушената джамия на 
Мутювска барчина той има и ясни конфесионални характеристики. През втората 
половина на XVII в. е използуван от мохамеданските духовници, които с помощта на 

                                                                                                                                                                             
Хилендарски” през 1997 г. За надлъжния път на север от основния вододел на Родопите вж.: Рангочев, 
К. – Етюди за културната комуникация в Родопите. I. Северозападни Родопи – Рила. Доклад, четен на 
ХV четения на младите етнолози, антрополози и фолклористи на тема „Културните йерархии”. Пловдив, 
16-17 май 1997 г. (под печат в сп. Анали, 1998 г.); Куманов, Г. – Етюди за културната комуникация в 
Родопите. II. Северозападни Родопи. Доклад, четен на посочената конференция (под печат в сп. Анали, 
1998 г.); Малчев, Р. – Етюди за културната комуникация в Родопите. III. Надлъжният път през областта 
Горен Рупчос. Доклад, четен на същата конференция (под печат в сп. Анали, 1998 г.). Вж. приложение № 
3. 
101 Спиридонов, Т. – Големият път през Родопите. В: сп. Поселищни проучвания, кн. 1, 1992, 17-18. 
102 Пак там. 
103 Също през втората четвърт на XIX в. за него пише и френският пътешественик д-р Ами Буе, когато 
описва трите пътя, които свързват гр. Пловдив с Беломорието. „Първият навлиза в Родопите през 
голямата долина на Станимак (р. Чая – бел. моя – Р.М.), където е манастирят Бачкова, малко под 
излаза на един приток на Станимак, идещ от югозапад (Чепеларска река – бел. моя – Р.М.), докато 
тази река тече почти югоизточно (Юговска река – бел. моя – Р.М.) и извира на юг ... Върви се по из-
точния й бряг...” Ами Буе – Сборник с маршрути от Европейска Турция. Във: Френски пътеписи за 
Балканите (ХIХ в.). Съст. и ред. Бистра Цветкова. С., 1981, 328-329. 
104 Там е и традиционното място за почивка на пътуващите. ААО и ОПА – Лъки. Разказал Славчо 
Иванов Мутафчиев, р. 1931 г. в мах. Мютювска на с. Джурково, Лъкинско, без обр., миньор, говедар. Зап. 
К. Рангочев и Р. Малчев на 15 юли 1996 г. в мах. Мутювска на с. Джурково. 
105 В неговата част през Източен Рупчос е проследен по време на проучвания на Асоциация „Онгъл” в 
селата Белица, Лъкавица, Джурково и Дряново. Материалите се съхраняват в ААО и ОПА – Лъки. 
106 За думата gedik – ‘цепнатина, пукнатина’ вж. ТБР, 186. 
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въоръжена сила налагат своята религия на местните християни 107. По-късно свързва 
джурковските махали със с. Лъкавица, в чиято джамия техните жители правят своята 
петъчна молитва.  
Източен Рупчос влиза в административните граници на днешната община Лъки, 
Пловдивска област 108. Тя включва един град, осем села и множество махали. До 
началото на века районът е населен изключително с българи мохамедани 109. 
Единственото старо християнско селище – Югово – се намира в най-северната 
покрайнина на областта 110. 
Съществуват две хипотези за помохамеданчването на християните в Източен Рупчос – 
едната го представя като еднократно насилствено действие, а другата като постепенен, 
пълзящ процес 111. По фолклорни и исторически сведения първият тип промяна става 
на два етапа. Първоначално идват еничари и помохамеданчват само тези жители от 
местното население, които успяват да заловят 112. Това се случва след 1576 г., откогато 
е съхранен османски данъчен регистър, в който са изброени джелепкешаните с над 25 
овце 113. В него са отбелязани платци с християнски имена от днешните села Дряново 
114, Борово 115 и Белица 116: „Село Диренова, Димитър Калко, нов – 25; Стоян Черногор 
– 30; село Борова, Стоян Драган – 30”; „село Белинче, Димитър Мирко, нов – 50”. Ма-
совото насилствено помохамеданчване на Източен Рупчос се извършва през втората 
половина на XVII в. 117 Другото разбиране – за постепенна и дълговременна промяна на 
религиозната принадлежност на местните християни – се защитава, например, от К. 
Иречек. В своята книга „Пътувания по България” той отбелязва: „П. Р. Славейков ми 
разправяше, че в Бачковския манастир при Станимака преди много години се пазил 
един споменик, от който се виждало в коя година кое от сегашните помашки села в 
близкия Рупчос престанало да дохожда в манастира. Следователно това потурчване 
е станало постепенно. Самите помаци имат за това събитие само тъмни понятия. 
Те разправят, че приемането на исляма не е станало навсякъде в едно и също време.” 

                                                        
107 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Мехмед Мехмедов Халилков, р. 1919 г. в Халилковска мах. на с. 
Джурково, Лъкинско, без обр., земеделие. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 11 юли 1995 г. в с. Лъкавица. 
Вж. приложение № 4.  
108 Вж. Рекламна дипляна „Община Лъки, Пловдивска област”, издадена по случай 35-годишнината 
от обявяването на град Лъки за село и 25-годишнината от обявяването му за град. Лъки, 1994 г. 
109 Само селата Борово, Белица, изчезналото още през робството Вирово и близките махали са обитавани 
от т.нар. читаци – мохамедани билингвисти, чиято езикова комуникация се осъществява на източноруп-
чоски български говор и местен тюркски диалект. Читаци е название, използвано за назоваване на 
описваната общност само от местните българи (българоезични) мохамедани. За сравнение, българите 
християни от района наричат и българите (българоезичните) мохамедани, и т.нар. читаци с едно и също 
име – турци. 
110 Вж. Гащилов, Ив. – Село Югово и неговите майстори строители. Пловдив, 1994. В книгата се 
споменава и друго старо християнско селище в землището на днешното Югово. То носи името Сливо и 
се изселва в Тракийската низина още в годините на османското иго. Този факт е потвърден от теренните 
проучвания на Асоциация „Онгъл” в с. Югово през 1997 и 1998 г. 
111 Остава открит въпросът кое направление на мохамеданството е наложено първоначално на българите 
християни в Източен Рупчос. Днес мохамеданите в района са сунити. 
112 По въпр. вж. Дичев, Сл., Хайтов, Н. – Село Манастир, Смолянско. С., 1965, 22-27. Асеновградският 
краевед Иван Гащилов, р. в с. Югово твърди, че това помохамеданчване става през зимата, когато 
мъжете са с овцете в Беломорието и Тракийската низина, а къщите им в Родопите могат да бъдат открити 
по дима от огнищата. 
113 НБКМ, Ориент. отдел, ф. 95, а.е. 23.  
114 Днес най-голямото българомохамеданско селище в областта. 
115 До началото на ХХ в. изцяло българомохамеданско. 
116 До началото на ХХ в. изцяло българомохамеданско. 
117 Дичев, Сл., Хайтов, Н. – пак там; Гащилов, Ив. – цит. съч., 53. Според него, „населението в 
Лъкински район и това в Ропката е ислямизирано през 1669-1706 г.”. 
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118 Този тип промяна също трябва да бъде определен като насилствен, тъй като е 
резултат от икономическата и фискална принуда, упражнявана от османската власт. 
Интересно в това отношение е едно сведение за с. Богутево, което се намира в 
непосредствена близост до западната граница на Източен Рупчос. Неговото население 
приема мохамеданската религия сравнително късно, „към 1750 г., защото не могло да 
си плати данъците.” 119 
След Руско-турската Освободителна война от 1877-1878 г. (особено през 90-те години 
на ХIХ век) значителна част от мохамеданите в Източен Рупчос се изселват в пределите 
на Османската империя, където създават нови села със същите имена 120. В началото на 
нашия век отделни родове се завръщат в Родопите – Мешеви и Мутафчиеви от с. 
Джурково, Берберови от с. Лъкавица и др. На мястото на изселените жители идват 
българи християни от северните покрайнини на Смолянско – селата Момчиловци, 
Соколовци и Давидково. Село Борово е заселено наново от българи християни от 
селата Момчиловци, Соколовци и др. В с. Джурково е създадена християнска махала с 
преселници от същите села. Село Манастир и Балкан махала са основани от жители на 
християнската махала на с. Давидково. В Източен Рупчос навлиза и ново мохамеданско 
население. На мястото на изселените читаци от с. Белица идват други читаци от 
селища по горното течение на р. Арда. Същевременно, се осъществявя и активна вът-
решна миграция на българите мохамедани в рамките на източнорупчоския район. 
Основното движение е от махалите към селата и от селата, чието население не 
емигрира в Османската империя, към обезлюдените селища. Така например, в с. 
Лъкавица днес живее само един род от старите местни жители, останалите са 
преселници от селата Джурково, Дряново, махалите Голям Четрок, Малък Четрок, 
Чуката и др. Подобно е положението в с. Белица, където освен читаците от Ардинско, 
живеят родове, слезли от околните махали Горни и Долни Пропол, Кара тепе и т.н. 
Град Лъки е ново миньорско селище, признато от населено място за село през 1959 г. и 
за град през 1969 година 121. Неговото население е съставено от жители на околните 
села и махали и преселници от всички краища на България. Според преброяването от 
1992 г., жителите на цялата община Лъки са 5 112 души 122. По-голямата част от тях са 
българи мохамедани 123. 
Проучвателите на народните говори в Средните Родопи делят земите на старата 
Рупчоска нахия на Източен Рупчос (Лъкинско) и Западен Рупчос (Чепеларско). Те 
откриват, че западната изоглоса между говорите с рефлекс на старобългарската гласна 
голяма носовка ™ [Он] в Ъ (напр. К™ЩА > КЪЩА) и диалектите с рефлекс ™ > широко 
Ô почти съвпада с вододела между реките Юговска и Чепеларска по билото на рида 

                                                        
118 Иречек, К. – Пътувания по България. Пловдив, 1899, 407. Конкретен пример за това е списъкът с 
християни поклонници от с. Забърдо от съседната област Западен Рупчос. „През ХVII век броят на 
поклонниците постепенно започнал да намалява, докато накрая от с. Забърдо напълно секнал. Това 
означава, че през ХVII век било завършено помохамеданчването на населението в с. Забърдо.” По въпр. 
вж. Илиев, Ч. – Село Забърдо. История, бит, народно творчество. С., 1973, 20. 
119 Панайотов, Ив., Страшимиров, К. – Родопи …, 271. 
120 Процесът е характерен за изселниците и от други краища на Родопа планина. За изчезналото от 
Родопите село Тъмраш вж. Вълчев, А. – цит. съч., 30. „Повечето томрашене се събрали на едно място, 
образували си ново село и пак го нарекли Томраш. Мило им старото име. И сега си го викат Томраш. 
Ама знаеш къде е? В джендема. Аз бех на 11 октомври лани (1967) в Анадола. Околия Чумра. От Коня 
до Чумра е девет часа на изток с рейс. Пък Томраш е оттам нататък. [...] И си галчот болгарски. Касу 
нас. Старите не знаят турски. Не могат и шикер да си купят на турски.”  
121 Коледаров, П., Мичев, Н. – цит. съч., 157. 
122 Вж. Рекламна дипляна „Община Лъки, Пловдивска област”… 
123 За днешното поселищно разпределение на мохамеданите и християните в Лъкински район вж. 
приложение № 5. 
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Радюва планина 124. Източната изоглоса по същия делитбен белег минава по билото на 
рида Градище 125, а южната – по основния вододел на Родопите. Т.е. за разлика от 
околните райони (с изключение на разположеното на север Асеновградско), по този 
езиков признак диалектите в изследваната област спадат към т.нар. Ъ-говори 126. 
До 90-те години на ХХ в. областта Източен Рупчос е почти неизследвана във 
фолклорно отношение. Целенасочените етноложки проучвания започват през лятото на 
1991 г. със съвместните усилия на ОА – Лъки, изследователи от Асоциация за 
антропология, етнология и фолклористика„Онгъл” и студенти от Семинара по прак-
тическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” в СУ „Св. Климент 
Охридски” 127. Особено плодотворни се оказват проучванията на 
българомохамеданските фолклорни представи за сакралните владетели на света и 
култовите средища. Те са важна част от фолклорната вяра и съхраняват сведения за 
минали етапи от развитието на традиционната местна менталност, които по различни 
исторически, религиозни, социални и пр. причини, не достигат до наши дни. 
Изучаването им е възможност за разбирането на локалните и стадиални разновидности 
на явлението българска мохамеданска фолклорна традиция. 
 
2.2 КУЛТОВИ СРЕДИЩА В ИЗТОЧЕН РУПЧОС 
 
Документна основа за запознаване с древните култови средища на територията на 
община Лъки е археологическата карта на района, изготвена от Среднородопски 
исторически музей „Стою Шишков” – Смолян 128. В нея българското християнско 
Средновековие е представено с няколко, главно религиозни, обекта, които са 
разрушени по време на помохамеданчването през XVII в. Местните мохамедански 
светилища не са споменати като археологически паметници. 
Представа за православните християнски култови средища в Източен Рупчос от 
предмохамеданския период може да бъде добита чрез изследване на фолклорната 
култура на единственото запазено старо християнско селище – Югово. Неговата 
оброчна система споделя общобългарските особености за създаване, развитие, 
функциониране и външно оформяне на оброчищата, но същевременно, притежава ясни 
регионални характеристики 129. Състои се от над 20 култови места, наречени 
                                                        
124 Всъщност, само жителите на селата Орехово, Малево, Хвойна и Наречен, които се намират на запад от 
тази граница, имат източнорупчоски изговор Ъ в думи, където етимологично стои старобългарската 
гласна ™ [Он]. 
125 Точно тук, според диалектолозите, е границата между югозападните и югоизточните български 
говори. БДА. Т. 3. Югозападна България. Ч. 1. Карти. С., 1975, карти №№ 19, 20. 
126 Трябва да се отбележи, че различията между говорите в Родопите кореспондират трайно с 
административните граници в планината. Така например, до 1343 г. планината е разделена на две ад-
министративни области: западна – Цепина – Стенимахос и източна – Ахрида. Именно по тяхната 
тогавашна вътрешна граница днес минава фонетичната изоглоса ™ > широко Ô / ™ > Ъ. По въпр. вж. 
Спиридонов, Т. – Големият път през Родопите …, 29, карта № 5. 
127 Изследвани са селата Дряново (1991, 1994), Джурково (1992, 1993, 1994, 1996), Борово (1993, 1994, 
1999), Лъкавица (1995), Белица (1995, 1999), Югово (1997-2005), Манастир (1998), махалите Брайковица 
и Тупавицата на гр. Лъки (1997), Балкан махала (1998) и др. Материалите се съхраняват в ААО и ОПА – 
Лъки. 
128 Към нея са дадени два списъка, в които паметниците са подредени поселищно и по видове: Списък 
на археологическите обекти в община Лъки и Актуализиран списък на археологическите обекти в 
община Лъки. Вторият е подготвен за нуждите на земеразделителната комисия. Съхраняват се в ОА – 
Лъки. Вж. приложения №№ 6 и 7. 
129 За мястото и функциите на оброчната система в българската фолклорна култура вж. Мутафов, В. – 
Оброчищата като култови обекти. В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. С., 1989, 
194-222 (с библиография); Малчев, Р. – Християнски култови средища по горното течение на р. 
Палакария, Самоковско (ч. I, с. Алино, Тоше Стаменков Рогачев). В: Медиевистика и културна 
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„параклиси”. Нейно средоточие в пределите на селото е храмът „Св. Троица”, построен 
около 1840 г. на мястото на старо оброчно място, а в селското землище – параклисът 
„Св. Пантелей” на връх Боже име. Особено почитани са оброчищата на св. Георги, св. 
Богородица, св. Атанас, св. Архангел Михаил, св. Димитър, св. Варвара. Без да бъде 
анализирана детайлно, което не е цел на настоящата работа, може да се обобщи, че 
юговската оброчна система е една от най-развитите в Средните Родопи 130 и е 
типологически сходна със системите на такива важни стари християнски селища в 
южната част на бачковското културно пространство като Горнослав, Добралък, 
Бачково, Павелско, Орехово 131. Местни варианти на този тип са съществували и в 
селищните културни пространства на съседните българомохамедански общности от 
Източен Рупчос преди тяхното помохамеданчване, за което свидетелстват данни от 
топонимията. Потвърждение за това са и фолклорни записи от бившето 
българомохамеданско селище Борово, според които местата на старите параклиси в 
неговото землище са показани в началото на ХХ в. от местните мохамедани на 
идващите от Смолянско християни 132. А оброчните системи на Югово и Борово са 
функционално, семантично и формално сходни. 
Мохамеданските култови обекти в областта могат да бъдат разделени на три групи 133: 
1. Религиозни мохамедански храмове – джамиите в селата Дряново, Лъкавица, 
Белица и Мутювска мах. на с. Джурково и мечитът в Сулювска мах. на същото село. 
Днес те не са действащи. 
2. Действащи култови средища, посветени на определени персонажи от местния 
фолклорен модел на сакралните владетели на света – на Енихан Баба на вр. Енихан 
тепе и на героя Герге в землището на с. Дряново. 
3. Действащи култови средища, които не са посветени на сакрален герой – в м. 
Курбаньте в землището на с. Джурково. 
Водещо място в култовия живот на българите мохамедани от Източен Рупчос има 
светилището на Енихан Баба.  

                                                                                                                                                                             
антропология. Сб. в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. Съст. А. Милтенова, А. 
Ангушева-Тиханова. С., 1998, 402-411; Малчев, Р. – Оброците в Северозападна България и селищната културна те-
ритория. Доклад, четен на V Национална конференция на младите фолклористи. Копривщица, 14-16 май 1982 г.; 
Малчев, Р. – Пространствени изменения на селищната културна територия. Доклад, четен на VI Национална 
конференция на младите фолклористи. Копривщица, 13-15 май 1983 г. Съхранява се в ААО; Малчев, Р. – 
Оброчната система на с. Голяма Желязна, Ловешко – съвременно състояние. Доклад, изнесен на II Четения на 
Обществото за изучаване на славянската старина на тема „Знак и символ в средновековната култура”, 18-20 май 1991 
г. Съхранява се в ААО; Петрунова, Б. – Оброци и светци в Западна България. Доклад, четен на VІ есенни четения 
на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. София, 28-29 ноември 1998 г. Съхранява се в 
ААО. 
130 По въпр. вж. изследванията на Рангочев, К. – Етюди за сакралните топоси в землището на с. Югово, 
Източен Рупчос. I. Върхът „Боже име”. Доклад, четен на ІІ етнографска конференция „Тракиецът и 
неговият свят”. Хасково, 1 октомври 1998 г.; Малчев, Р. – Етюди за сакралните топоси в землището на с. 
Югово, Горен Рупчос. II. Около стария римски път. Доклад, четен на същата конференция; Григоров, 
Гр. – Етюди за сакралните топоси в землището на с. Югово, Източен Рупчос. III. Оброчната система. 
Доклад, четен на същата конференция. 
131 Сравнение между оброчните системи на селата от бившата Станимашка (Асеновградска) околия по 
сведения от фолклорната топонимия е направено от Гр. Григоров. Вж. приложение № 2. Вж. също 
Григоров, Гр. – Формула за изчисляване на възрастта на селища от Асеновградска околия според 
местната топонимия. Доклад, четен на І пролетни четения на Асоциация за антропология етнология и 
фолклористика „Онгъл”. Русе, 30-31 май 1998 г. Съхранява се в ААО. 
132 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Игнат Ангелов Бедров, р. 1939 г. в с. Борово, Лъкинско, обр. Средно, 
минен техник, майка и баща от с. Момчиловци, Смолянско. Зап. К. Рангочев през м. юли 1993 г. в с. 
Борово.  
133 Вж. приложение № 3.  
134 Този термин е предложен на автора от К. Рангочев. 
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Фолклорна информация за мохамеданските средища се открива главно в топонимията и 
неприказната проза за сакрални герои. Голяма част от легендарните предания за тях 
интерпретира сюжетния тип за създаването на светилище чрез пренасяне на святост. 
Причината за това трябва да се потърси в качеството на фолклорната менталност „да 
набавя сакралност” 134, когато по едни или други причини културното пространство се 
„профанизира”. Присъствието на този сюжетен тип има обективни исторически 
основания. Той съхранява посоките и пътищата на верската комуникация от стари 
времена и често е свързан с действително пренасяне на мощи или сакрални предмети. 
Този въпрос ще бъде разгледан по-нататък в изложението, но още тук трябва да се 
отбележи, че според сведения, извлечени от местните мохамедански предания, 
информационният поток е насочен от центъра на Средните Родопи (върхът Енихан 
тепе) към източните и северните подстъпи на планината. Точно обратно на посоката на 
мохамеданското проникване след края на ХIV век. Този факт подкрепя твърдението, че 
във фолклорната памет на българомохамеданските общности от южните предели на 
бачковското културно землище са съхранени следи от предмохамеданския 
конфесионален обмен. 
Сравняването на културните пространства на Рилския и Бачковския манастир показва 
първоначално типологическо сходство в структурата и характера на информационния 
обмен между духовническите и мирянските общности за времето, когато пределите им 
са населени с хомогенно християнско население. Османското нашествие в българските 
земи и свързаните с него политически, демографски, религиозни, етнокултурни, 
езикови и пр. промени разделя пътищата на тяхното развитие. Северните предели на 
риломанастирското пространство след ХIV в. реално съхраняват характеристиките си и 
продължават да бъдат част от традиционната православна културна територия на 
българския народ. Наистина, в тях започват да съжителстват християнски и 
мохамедански селищни общности, които влизат в религиозно и етнокултурно 
противоборство, но същевременно между тях се осъществява взаимодействие, което 
намира изява в създаването двуверски културни явления, значителна част от които се 
развиват във фолклорна среда. Възникването и развитието на съвместни фолклорни 
местни култове към светци е едно от най-ярките свидетелства за жизнеността на този 
процес от заселването на мохамеданите в този район до изселването им след Руско-
турската освободителна война. Тази среща на християнството и мохамеданството в 
полето на фолклорната култура се осъществява в условията на активна доминация на 
основния култ, развиван от християнските духовнически и мирянски общности в 
землището на Рилския манастир – култът към св. Иван Рилски. 
Южните предели на бачковското землище се развиват по друг начин. 
Помохамеданчването на старите християнски общности след средата на ХVII в. на 
практика лишава православната духовническа общност от възможности за 
извършването на религиозна и просветна дейност там. Тази част от културното 
пространство на Бачковския манастир губи своите християнски характеристики, но 
парадигмите за нейната сакрална същност се пази във фолклора на новите мохамедани. 
Християнските култове към светци, създавани и/или „доразвивани” от бачковските 
монаси (напр. към Св. Богородица и Св. Георги), се трансформират в култове към 
мохамедански сакрални герои, светилищата им се преименуват с мохамедански имена, 
а обредите за почитането им се съобразяват с мохамеданската религиозна култова 
практика. Почитта на местните българи мохамедани към Бачковската обител се запазва 
в менталното пространство на фолклорната вяра. Тя е един от най-важните фактори, 
който запазва жива връзката им с православната част от българския етнос. 
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ГЛАВА ІІІ 
 
МЕСТНИ КУЛТОВЕ КЪМ СВЕТЦИ НА СЕВЕР ОТ РИЛСКИЯ 
МАНАСТИР 
 
1. СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ 
 
Проучването на фолклорната култура в южните планински и полупланински части на 
Северозападна България предлага богати възможности за разбирането на верския и 
социокултурния развой в риломанастирското културно пространство на север от 
билото на Стара планина. Там местната фолклорна памет съхранява следи от 
почитането на няколко локални светци, обединени от връзката си с култа към св. Иван 
Рилски – свети Еван, Еели Буба, самодиван Йован. Най-характерни от тях са 
фолклорните местни култове към безглавите свети Еван и Еели Буба с център с. 
Стубел, Западно Врачанско (Монтанско) 135. 
 
1.1 ПОЧИТАНЕТО НА СВЕТИ ЕВАН/ЕЕЛИ БУБА С ЦЕНТЪР С. СТУБЕЛ, ОБЩ. 
МОНТАНА 
1.1.1 ХРИСТИЯНСКИ АСПЕКТИ НА КУЛТА 
Село Стубел е разположено в полите на Пъстрина планина, между градовете Монтана и 
Враца 136. През изследвания период на Средновековието и Възраждането църковно-
административно принадлежи към Врачанската епархия. То е едно от най-старите 
селища в тази част на Северозападна България. В землището му са открити оръжия на 
тракийски войни, които са свидетелство за обитаването му през Античността 137. По 
данни от днешната топонимия българско село на това място има още преди XI в. 138 
Следи от стари заселища се пазят в м. Стубело и м. Селището 139. За първи път Стубел 
140 се споменава в османски данъчни регистри от 1576 г. с името Истувин 141. Заедно с 
него там е отбелязано и съседното селище Сумер 142. Около сто и петдесет години по-
рано (1430 г.) в подобни регистри се откриват имената на други близки села – Краводер 
143 и Липен 144.  
                                                        
135 По въпр. вж. Малчев, Р. – Аспекти на народното християнство. Дипломна работа, защитена в Катедра 
„Българска литература” към ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски” през 1985 г.; Малчев, Р. – Следи от 
местен фолклорен култ към свети Еван в с. Стубел, обл. Монтана (св. Иван Рилски – св. Иоан 
Кръстител). Доклад, четен на Международен симпозиум в памет на чл.кор. Йордан Захариев и 75-
годишнината от издаването на значителния му труд „Кюстендилско краище”. Кюстендил, 22-24 
октомври 1993 г. (под печат в Известия на Исторически музей – Кюстендил); Малчев, Р. – Елементи от 
местен култ към Св. Иван Рилски в Северозападна България. Доклад, четен на Интердисциплинарен 
колегиум по стара българска литература и култура по случай 1100-годишнината от Преславския събор и 
в памет на акад. Петър Динеков. София 28-30 октомври 1993 г.; Малчев, Р. – Един фолклорен отглас от 
старобългарския култ към коня, язден от човешка глава. Доклад, четен на Юбилейна научна сесия 
посветена на 100 годишнината от създаването на Исторически музей, гр. Кюстендил. Кюстендил, 27-28 
ноември 1997 г. (под печат) 
136 Вж. приложение № 1.  
137 Александров, Г. – Тракийско въоръжение от района на Монтана. В: Сп. Векове, кн. 5, 1975, 68-72. 
138 Михайлова, Д. – Местните имена в Михайловградско. С., 1984, 55. 
139 Пак там, 54. 
140 Стубел (диал.) – плитък кладенец с дървен или каменен улей. Пак там, 176. 
141 В друг регистър от 1666 година селото е споменато като Истубел – с 45 къщи. Стойков, Р. – 
Наименования на български селища в турски документи на Ориент. отдел на Народна библиотека „В. 
Коларов”. В: Народна библиотека „В. Коларов”, Библиотеката на Софийския университет, Известия за 
1958 г., т. 1 (7). С., 1961, 466. През същата година е записано и съседното с. Крапчене. Пак там, 422. 
142 Пак там, 466. 
143 Енциклопедия “България”. Т. 3, С., 1982, 587. 
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В Стубел има църква, посветена на св.св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамиан. 
Двамата светци се наричат от местното население Врачеве и се почитат на 1 ноември. 
Друга двойка светци безсребърници с имената Козма и Дамиан, се почитат от БПЦ на 1 
юли. На същия ден се празнува „Възвръщане мощите на преп. Иоан, Рилски 
чудотворец” от Царевград Търнов в Рилския манастир през 1469 г. 145 Според Д. 
Михайлова, храмът е построен през 1804 година и е обновен през 1874 година 146. Над 
западната му врата има каменен надпис, който гласи: Попъ Танчо / 1843 / 1878 / 
Мирково / мимаръ 147/ Стефанъ. До селската църква са разположени старите 
християнски гробища. В тях днес се откриват няколко християнски надгробни 
паметника с надписи от XIX в. и каменна пластична украса от т.нар. „житарски” тип, 
характерен за района на Врачанско 148. На това място се намира и оброчището на св. 
свещеномъченик Харалампий (10 февруари), който носи местното диалектно название 
Аралампи и се почита за защита от болести. В близост до него до 1879 г. е разположено 
светилището на мохамеданския светец Еели Буба. Поради това, местността около храма 
носи топоконфесионима Буба. В недалечното минало в м. Бранковец е имало оброчище, 
посветено на свети Еван. На него се коли курбан „през юни, тия дни – връзванье лозе”, 
което показва, че е било почитано на 24 юни – ”Рождество на св. Иоан Кръстител” 
(Еньовден) 149. 
В близост до Стубел от Средновековието и Възраждането има няколко манастирски 
средища 150. Повечето са посветени на светци, носещи агионима Иван (Иоан): 
Бистрешки манастир „Св. Иван Рилски – Касинец (Пусти)” 151; Мътнишки манастир 
„Св. Иван Рилски” в близост до с. Краводер 152; Градешнишки манастир „Св. Иоан 
Предтеча” до с. Градешница, Криводолско 153. Най-стар е Мътнишкият, който 

                                                                                                                                                                             
144 Стойков, Р. – цит. съч., 426. 
145 Вж. Жития на светиите. Синод. изд. С., 1991, 320. 
146 Михайлова, Д. – цит. съч., 54. По въпр. вж. и Гергова, Ив. – Възрожденско изкуство в 
Михайловградски окръг. С., 1983. 
147 Мимар (араб.-тур.) – архитект, строител; за думата mimar вж. ТБР. 2 стереотип. изд. С., 1962, 370. 
148 Вж. Любенова, И. – И гробовете умират. С., 1996, 224. Някои от паметниците са украсени с 
антропоморфни изображения. Те представляват кръст, над чието горно рамо е оформен овал на човешка 
глава със зигзагообразна корона и очи. Така се създава впечатлението, че антропоморфната фигура няма 
тяло. Твърде е възможно този изобразителен мотив да се намира във взаимостабилизираща връзка с 
местните представи и вярвания за безглави светци. Вж. приложение № 8. Други образци от този 
мемориален пластичен тип вж. при Енчев – Видю, Ив. – Български народен кръст. С., 1994. 
149 СА – АИФ. Разказали Севастаки Анастасов Маринов, р. 1907 г. в с. Стубел, Монтанско, обр. 7 кл., 
земеделие и Димитър Илиев Митков, р. 1906 г. в с. Стубел, Монтанско, обр. 7 кл., земеделие. Зап. Р. 
Малчев на 17 юли 1984 г. в с. Стубел. 
150 Вж. приложение № 1.  
151 Енциклопедия „България”. Т. 1. С., 1978, 749. Според някои изследователи, този манастир е 
посветен на св. Иван Богослов. Вж. Българските манастири. Изд. М. Попов, Ал. Иванов. Сер. 
„Живопис на България”, № 1. С., 1927 г., „Списък на манастирите в България”, № 109. 
152 Българските манастири …, № 108. За манастир, посветен на св. Иван Рилски, споменава и Иван 
Фекелджиев. Той също го локализира около с. Краводер. Вж. Фекелджиев, Ив. – Народни легенди за 
Иван Рилски. С., 1979. 
153 Енциклопедия „България”, 749. Вж. също Българските манастири..., № 107; Както и Врачански 
окръг. Пътеводител. Туристически маршрути. С., 1982, 37. Тук е публикувано сведение, че някога 
манастирът „се намирал на десния бряг на р. Огоста в м. Крънино, която и сега се нарича Пустия 
манастир”. Тази информация бе потвърдена през 1986 г. от игумена на Градешнишкия манастир отец 
Матей. Според него, мястото на новия манастир е определено след като един орел взел дъска от 
разрушения манастир при завоя на р. Огоста, в землището на с. Громшин, Монтанско и след това я 
пуснал на мястото на днешния. Може да се предположи, че определението Пустия в името на стария 
Громшински манастир и названието на Бистрешкия манастир „Св. Иван Рилски – Пусти” са в пряка 
връзка с представите за св. Иоан Предтеча и св. Иван Рилски като пустинници (отшелници). Текстът, 
записан от игумена о. Матей, се съхранява в ААО. 
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съществува от периода ХII-ХIV в. 154 Манастирите изграждат своите културни землища 
на съседни или общи територии и са известни и почитани от жителите на съседни или 
едни и същи селища, което води до среща и взаимодействие във фолклорна среда на 
религиозните представи за св. Иван Рилски и св. Иоан Кръстител. В резултат на това 
възникват местни култове към тяхна агломеративна фолклорна хипостаза – светецът 
àкефалос Еван – „Свети Еван Крститело, ели Рилски, – оно е све същото”, който е 
„светец на целио свет” 155. Втори център на зараждане и развитие на аналогични 
процеси има в Чипровско и Берковско. Там се намират други две обители, посветени на 
светци с агионим Иван (Иоан) – Чипровският манастир „Св. Иван Рилски” и 
Лопушанският „Св. Иван Кръстител” 156. Чипровският манастир е един от най-старите в 
тази част на българското землище. Той е създаден през IХ-ХI в. 157 
Съществуването на местни манастири, посветени на св. Иван Рилски (св. Иоан 
Кръстител, св. Иван Богослов), в южната планинска и полупланинска част на 
Северозападна България е в пряка зависимост от религиозно-просветната и културна 
дейност на Рилската обител за разширяването и укрепването на нейното културно 
землище. Същевременно, то е свързано с факта, че през Средновековието на четири 
пъти през тази област са пренасяни мощите на Рилския светец: в 1183 г. – от Средец в 
Унгария, 1187 г. – от Унгария в Средец, 1195 г. от Средец в Царевград Търнов и в 1469 
г. – от Царевград Търнов в Рилски манастир. Това става по старите антични и 
средновековни пътища (Горен Дунав) Лом > Враца > Средец > Горна Струма (вар. 
Самоковско) и (Долен Дунав) Царевград Търнов > Враца > Средец > Горна Струма 
(вар. Самоковско). Първият от тях минава по моста на р. Шугла (Шугавица) в 
землището на с. Стубел, наричан от местното население Латинскио мост 158, а вторият 
– в непосредствена близост до него 159. 
Последното пренасяне на раклата с мощите на св. Иван Рилски – от столицата Търново 
в Рилската обител в средата на XV в. – е описано в литературната творба „Разказ за 
пренасяне мощите на Иван Рилски в Рила” 160 от Владислав Граматик 161. В нея е 
проследен пътят, по който се движи тържествената религиозна процесия. Според 
написаното, той може да бъде разделен на два участъка: 1. От „царствения български 
град Търново”, през „река Росита” и „град Никопол” до „река Осъм”; 2. От „главния 
град Средец”, през „местността Лешница”, „река Герман”, „голямата планина 
Рила”, „манастирския метох, наричан Орлица” и „местността, наричана Върбица” 
                                                        
154 Вж. Тулешков, Н. – Архитектура на българските манастири. С., 1989, карта № 3. 
155 СА – АИФ. Разказала Ценка Давидкова Минова, р. 1902 г. в с. Стубел, Монтанско, женена в с. Липен, 
Монтанско от 1920 г., без обр., земеделие. Зап. Р. Малчев на 24 юли 1984 г. в с. Липен. 
156 Василиев, А. – За изобразителните изкуства в Северозападна България. В: Сб. Комплексна научна 
експедиция в Северозападна България през 1956 година. Доклади и материали. С., 1958, 173-257. Както и 
Българските манастири… „Списък на манастирите в България”, №№ 105, 106. 
157 Тулешков, Н. – цит. съч., карта № 2. 
158 ААО. Разказал Георги Иванов Цеков, р. 1924 г. в с. Крапчене, Монтанско, обр. 7 кл., търговия, 
стопанска авиация, извън селото от 1961 до 1985 г. Зап. Р. Малчев на 23 април 1988 г. в с. Крапчене. 
159 Вж. приложение № 1.  
160 Киселков, В. Сл. – Свети Иван Рилски. Жития. С., 1940, 70. „Разказ за пренасяне на мощите на Иван 
Рилски в Рила”, запазен в 2 редакции – по-обширна и по-кратка. Обширната редакция е позната по 
няколко преписа: 1. В сборника на Владислав Граматик от 1479 г., в сборника на Мардарий от 1483 г. и 
др. ... По-кратката редакция е позната по препис от сборник в Белградската нар. библиотека.” 
161 „Владислав Граматик е широко образован книжовник от ХV в., притежаващ големи научно-
литературни интереси, със забележителна дарба на разказвач, с огромно трудолюбие. Роден в Ново 
бърдо (при Призрен), работи в с. Младо Нагоричино (северно от Куманово), в манастира Матейче 
(между Скопие и Куманово) и може би в Рилския манастир. Съставил е четири големи сборника ... и е 
съчинил разказ за пренасяне мощите на Иван Рилски от Търново в Рилския манастир в 1468 г. (като 
продължение на Евтимиевото житие).” Вж. Динеков, П., Куев, К., Петканова, Д. – Христоматия по 
старобългарска литература. С., 1978, 461. 



 38 

до „манастира”. Липсва информация за отсечката р. Осъм – гр. Средец, където се 
намира с. Стубел. Тук разстоянието е изразено чрез интервал от време: „Като 
пътуваха така, славейки Бога, след няколко дни (подчерт. мое – Р.М.) стигнаха в 
[главния] град Средец ...” 162 
Отсъствието на литературно-исторически данни за пренасянето на мощите на св. Иван 
Рилски през изследвания район в 1469 г. може да бъде компенсирано по два начина: 1. 
Чрез възстановяване на историята на православните култови места – манастирите, 
посветени на св. Иван Рилски (св. Иоан Предтеча, св. Иван Богослов), селищните 
храмове (с особено внимание към църквата „Св.св. безср. и чудотв. Козма и Дамиан” в 
с. Стубел), оброчните места; 2. Чрез проучване на сведенията, съхранени във 
фолклорната памет на местните селищни общности. 
Данните, получени по първия начин, са изключително оскъдни. Основна причина за 
това е липсата на писмени документи за дейността на християнските култови средища в 
района през годините на османското робство – манастирски летописи и кондики, 
данъчни и имлячни регистри, пътеписи на чужди пътешественици и пр. Така 
единствените източници за набавяне на липсващата информация остават сведенията за 
фолклорните местни култове към св. Иван Рилски (и неговите хипостази) и свързаните 
с тях представи и вярвания, сюжетни типове, песенни мотиви, топоконфесионими и пр. 
Най-показателна в това отношения е фолклорната неприказна проза от селата Стубел и 
Липен – центрове на Врачанския легендарен цикъл за светеца. 
Текстът от Липен 163 има три ясно обособени части. В първата се разработва сюжетният 
тип Движение (летене) на светец (без глава) за пренасяне на святост. Втората 
представлява фолклорен вариант на евангелския разказ за смъртта на св. Иоан 
Кръстител. В третата се откриват сведения за изчезналия култ към мохамеданския 
светец Еели Буба, на чийто гроб се извършват християнски обреди за измолване на 
дъжд. 
Свети Еван Рилски му а одсечена главата у Лом, куги са ни држале турците. И 
главата останала у лозята. Блгарка, ена жена го а видела, че а фрчело труп без глава 
по небото. Она казала на турците. И моата буба а учела при турците. Они а викнали 
турците, що а била довица, та да фанат трупо. И она учела и фанали чоа 164 – платно 
големо, кадифе, и оно паднало на него. И оно паднало у таа меснос „Буба” у Стубел и 
там закопали телото на свети Еван. И го закопали, а оно светело като слнцето. 
Напраили са като стаичка нещо така в земята и турците му се молили, що свети 
Еван Крститело, ели Рилски – оно е све същото, да ги запазва и е светец на целио 
свет. 
И турците го однели като бегали у Турция. 
Облагала се ена мома сас царо некуги, че он а вика да му играе. Праили са некъв облог, 
ама какъв а не знам. А макя й а научила, че ше играе, ама на шинико – главата ше й он 
отсече, па турал на блудо и она ше играе сас главата на шинико. Що она играла убао. 
Она била блгарка, бела. Она му играла, ама он много се мъчил, що она сакала таа глава 
да а земе. 
У „Буба” са одили да молебия за дъш. Одат, та плискат вода на камико на Бабата и 
се молат. Оно беа гробища там. У средата на гробищата беше. Куги нема дъш одеа. 

                                                        
162 Киселков, В. Сл. – цит. съч., 70. Проучване на въпроса вж. при Малчев, Р. – Една хипотеза за пътя на 
мощите на св. Иван Рилски от река Осъм до град Средец през 1468 година. Доклад, четен на 
Международна научна конференция на тема „Св. Иван Рилски и манастирската култура в Средновековна 
Европа”. София, 19-21 октомври 1996 г. (под печат в сп. Анали, 1998 г.) 
163 СА – АИФ. Разказала Ценка Давидкова Минова ... 
164 Чоа (диал., тур.) – сукно; за думата зuha вж. ТБР, 113. 
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Преданието от Стубел повтаря първата и третата част от липенския текст. Отсъствува 
разказът за смъртта на св. Иоан Кръстител, а летенето на безглавия светец и обредите 
за дъжд на неговия гроб са представени изцяло в контекста на мохамеданския местен 
култ към Еели Буба 165. Направена е връзка с култа към гроба на друг мохамедански 
светец със същото име. 
У „Буба” трупо му паднал тука турчино. Еели Буба. Затва викат тука “Буба”. 
Главата му паднала у Веренишките лозя 166. Като паднал, тука го закопали трупо и го 
завили с чоа. Чуано платно. Дилоски го ископали и зели чоата. И ени Тунчооци 167. И 
после дошли владиците и ги клели, че са го ископали. Я бе родена тогаа. Немаше 
камик, само колец. Овито чалма бела на колецо забили. 
Ти видвал ли си в Кнежево 168 оньо турчин му овили чалма на колец. Там на Елинден му 
праат зборо, на оньо Еели Буба. 
Па носиме с котленца вода куги нема дъш. Появаме колецо с чалмата да вали дъш. 
Появат го и после вали дъш. 
Други две легендарни предания, записани в с. Стубел, съдържат фолклорни 
интерпретации на епизоди от най-старото пространно житие на св. Иван Рилски, 
известно като „Народно (безименно) житие”. 
Свети Еван имал на на брат си дете и брат му съ научил и зел да го дири. Отишъл при 
свети Еван да си го иска. Он му рекъл така: 
– Недей го зима, че е яло божи леп – ше стъпне на земята, ше го уапе змия и ше умре. 
– Я нема да му давам да стъпи на земя. 
Зел го и го носил. Имало един кладенец и баща му го сложил да стъпне. И една змия 
изкочила из кладенецо и го уапала детето. 169 
 
Свети Еван бил като човек и живеел в една пещера. И царя, кой е бил цар тоги, казал 
на неговите ора да идат да го извикат. А свети Еван рече: 
– Не мога да ида при него – той ше дойде при мен! 
Он, коги дошъл, свети Еван починал и една свеш горяла над него. 170 
Безименното житие е най-старото агиографско съчинение за светеца, което възниква 
през XII в., преди първото пренасяне на мощите му от крал Бела III в Унгария през 1183 
г. От този паметник са известни само шест преписа, повечето от които са от Рилския 
манастир и Софийско. Най-ранният е от XV в., а най-късният – от средата на XVIII в. 
Преписи от района на Врачанско не са открити 171. Ето защо, може да се допусне, че 
житийните епизоди в разглежданите легендарни предания са съхранявани и предавани 
във фолклорна среда като елементи от местния култ към свети Еван – фолклорна 
хипостаза на св. Иван Рилски 172. 
                                                        
165 СА – АИФ. Разказала Юлита Иванова Михова (Лита Миюва), р. 1896 г. в с. Стубел, Монтанско, без 
обр., земеделие. Зап. Р. Малчев на 6 юни 1985 г. в с. Стубел. 
166 По сведения на разказвачката, получени от друг разговор с нея, става дума за лозята на с. Горна 
Вереница, Монтанско. 
167 Дилоски, Тунчооци (диал.) – Диловски и Тунчовци – родове от с. Стубел. 
168 Кнежево (диал.) – квартал на гр. София. 
169 СА – АИФ. Разказал Иван Николов Топалски (ЕванчоТурскио), р. 1884 г. в с. Стубел, Монтанско, обр. 
6 кл., земеделие. Зап. А. Ангушева на 18 юли 1984 г. в с. Стубел. Срв. старобългарския житиен текст в 
Киселков, В. Сл. – Свети Иван Рилски ..., 80. 
170 СА – АИФ. Пак там. Срв. старобългарския житиен текст при Киселков, В. Сл. – цит. съч., 87. 
171 Динеков, П., Куев, К., Петканова, Д. – Христоматия по старобългарска литература, 282; Вж. по-
подробно проучване за творбата у Иванова, Кл. – Най-старото житие на св. Иван Рилски и някои негови 
литературни паралели. В: сб. Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната 
творческа дейност на проф. Донка Петканова. С., 1998, 37-47. 
172 Допълнително обстоятелство, насочващо към достоверността на подобно твърдение, е възрастта на 
разказвача на текстовете. Той е роден през 1884 г. и по време на записа е бил на сто години. 
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1.1.2 МОХАМЕДАНСКИ АСПЕКТИ 
В района между градовете Враца и Монтана през османското робство живее 
относително многобройно мохамеданско население. В с. Пърличево има джамия, 
заради която до 1934 г. то носи ойконима Мечит махала 173. В с. Стояново има 
късносредновековна османска отбранителна кула. До 1934 г. то се нарича Сердар 
чифлик 174. Според Д. Михайлова, в топонимията на Стубел „от тур. заемки са 
образувани 3 имена („Сараево”, „Сараьо”, „(Х)асаново бранище” – бел. моя – Р.М.), а 
на тур. почва – „Гюлба” 175 с турско-персийския корен gьl – ‘роза, трендафил’ 176. 
Мохамеданската хипостаза на безглавия свети Еван – Еели Буба 177 е съхранена в 
съзнанието на християните от с. Стубел във връзка със съществуването на 
мохамеданско култово място в старото селско гробище до църквата „Св.св. 
безсребърници и чудотворци Козма и Дамиан”. Светилището просъществува като 
мохамеданско до изселването на мохамеданската общност по време на Руско-турската 
освободителна война 178. Основен негов елемент е тюрбето 179 – гробница на светеца, в 
което се извършват религиозни обреди на почит към него. 
И го закопали (тялото на светеца – бел. моя – Р.М.), а оно светело като слнцето. 
Напраили като стаичка нещо така в земята и турците му се молили... 180 
На култовото средище има и друг свещен знак – основен предмет на сакрално 
отношение по време на местните християнски (а вероятно и мохамедански) обреди за 
измолване на дъжд. Според някои разказвачи, това е „камик” 181, според други – „само 
колец. Овито чалма бела на колецо забили” 182. От фолклорните материали не става 
ясно дали той е синхронен на тюрбето на светеца или е поставен след изселването на 
мохамеданите от Стубел. 
У „Буба” са одили да молебия за дъш. Одат, та плискат вода на камико на Бабата и 
се молат. Оно беа гробища там. У средата на гробищата беше. Куги нема дъш одеа. 
183 
Па носиме с котленца вода куги нема дъш. Появаме колецо с чалмата да вали дъш. 
Появат го и после вали дъш. 184 
Тялото на обезглавения Еели Буба „светело като слнцето” 185. То е увито в „чоа – 
платно големо, кадифе” 186, „чуано платно” 187. Заради тази „чоа” мощите на светеца 
са осквернени от местни българи християни от родовете Диловски и Тунчовци. 
Разказвачката Юлита Михова твърди, че това се е случило, когато тя вече е била 

                                                        
173 Коледаров, П., Мичев, Н. – Промените в имената и статута на селищата в България. 1878-1972. С., 
1973, 206. За думата мечет (мечит) – ‘джамия, поревалница’ вж. Геров, Н. – Речник на българския език. 
Фототип. изд. Т. 3. С., 1977, 62. 
174 Коледаров, П., Мичев, Н. – цит. съч., 237. За думата serdar – ‘военачалник, командир’ вж. ТБР, 490. 
175 Михайлова, Д. – Местните имена в Михайловграско, С., 1984, 55. 
176 Вж. ТБР, 202. 
177 Еели Буба (диал., араб.-тур.) – Али Баба. Буба е диалектен български изговор на турската дума baba – 
1. баща, татко; 2. уважаван човек; 3. обръщение към шейх. Вж. ТБР, 45. 
178 СА – АИФ. Разказала Ценка Давидкова Минова ... 
179 Тюрбе (тур.) – гробница на бележит мохамеданин; за думата tьrbe вж. ТБР, 590. 
180 СА – АИФ. Разказала Ценка Давидкова Минова ... 
181 Пак там. 
182 СА – АИФ. Разказала Юлита Иванова Михова (Лита Миюва) ...  
183 СА – АИФ. Разказала Ценка Давидкова Минова ... 
184 СА – АИФ. Разказала Юлита Иванова Михова (Лита Миюва) ... 
185 Според православната християнска агиология, сиянието (на лицето, но тук става дума за едни 
безглави мощи) е един от белезите за обожествяване на тялото. Вж. Ризос, Д. – Агиология. С., 1993, 45. 
186 СА – АИФ. Разказала Ценка Давидкова Минова ... 
187 СА – АИФ. Разказала Юлита Иванова Михова (Лита Миюва) ... 
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родена, т.е. след 1896 г. 188 Според друго предание, турците отнесли свещените останки 
„като бегали у Турция” 189. 
Съдържанието на липенското предание предполага заключението, че мохамеданското 
култово средище е създадено сравнително скоро. Неговата разказвачка Ценка Минова, 
родена през 1902 г., го свързва със своята баба. Според нея, участието на баба й в 
„хващането” на летящото свещено тяло е свързано със статуса й на вдовица, което 
хвърля светлина върху местните мохамедански вярвания от онези години 190. 
И моата буба а учела при турците. Они а викали турците, що а била довица, та да 
фанат трупо. И она учела и фанали чоа – платно големо, кадифе, и оно паднало на 
него. 191 
Нови възможности за проучването на култа открива онази част от разказа на Юлита 
Михова, в която тя намесва друг мохамедански сакрален герой – „оньо турчин”, „оньо 
Еели Буба” от „Кнежево”. 
Ти видвал ли си в Кнежево оньо турчин му овили чалма на колец. Там на Елинден му 
праат зборо, на оньо Еели Буба. 192 
Прегледът на възможните варианти показва, че разказвачката говори за мохамеданския 
светец Бали Ефенди с фолклорно название Али Баба и неговото сакрално средище в 
двора на църквата „Св. Пророк Илия” в кв. Княжево на гр София.  
1.1.3 ВРЪЗКИ С МЕСТНАТА ДЕМОНОЛОГИЯ 
Фолклорната памет на селищните общности от Врачанско, Монтанско, Берковско и 
Чипровско съхранява и предхристиянски 193 представи и вярвания, които се намират в 
асоциативна връзка със сюжетния тип Движение (летене) на светец (без глава) за 
пренасяне на святост. Те могат да бъдат открити в пространството на местната 
фолклорна вяра. 
Така например, в текст, записан в с. Стубел, почитането на светилището в м. Буба е 
свързано с демонологичен персонаж, наречен жидъвец. Разказът повтаря сюжета на 
преданията за летящите свети Еван и Еели Буба, но вече в контекста на едно дохрис-
тиянско, езическо разбиране за света, без знаците на християнската или 
мохамеданската доминанта в местната фолклорна конфесионалност (религиозност). 
Жидъвци падаа у нашто село. Те са гулеми ора с крила. Имаше една барака. Некъкав си 
жидъвец е паднал там. От въздоа паднал, както си летел. Болен сигурно е бил. На 
това место, дека е паднал, стая имаше и гу оважааха. Дека „Буба” 194 му викат. 195 
                                                        
188 Пак там. 
189 СА – АИФ. Разказала Ценка Давидкова Минова ... 
190 Срв. християнското фолклорно легендарно предание за летящата икона от църквата „Св. Тодор” над 
Перущица. Жената, която успява да я хване, има социален статус „булка, на два дни венчана”. Арнаудов, 
М. – Фолклорни приноси от Родопите. В: СбНУ. Т. 38. 1930, 8; Вж. и сведението, че иконата на св. 
Богородица от едноименната църква във Варна „разрешава” да бъде пренесена само на „един млад, 
невинен и праведен турчин”. Шкорпил, Х. и К. – Печат на княза Михаил-Борис. В: ИВАД, Кн. 7. 1921, 
112. 
191 СА – АИФ. Разказала Ценка Давидкова Минова ... 
192 СА – АИФ. Разказала Юлита Иванова Михова (Лита Миюва) ... 
193 Терминът „предхристиянски (дохристиянски)” е събирателен и отразява многообразието на 
езическите религиозни традиции в балканските земи преди първоначалното проникване и налагане на 
християнството в тях през Късната Античност (IV-VI в.), както и на територията на българската държава 
от нейното създаване през 681 г. до покръстването на княз Борис-Михаил през 864 г. Той е приет за 
релевантен в настоящата работа. Срв. термина „шаманство/шаманизъм”, отнесен към религиозни 
явления от езическия период в съществуването на българската държава (VII-IХ в.) при Калоянов, А. – 
Българското шаманство. 2 изд. С., 1995; Пак той – Старобългарските шамани. Религиозен опит и 
социални функции (VІІІ-ХІІ в.). С., 2003. 
194 Става дума за м. Буба. 
195 СА – АИФ. Разказал Иван Николов Топалски (ЕванчоТурскио), р. 1884 г. в с. Стубел, Монтанско, обр. 
6 кл., земеделие. Зап. А. Ангушева на 18 юли 1984 г. в с. Стубел. 
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Описанието на жидъвците като „гулеми ора с крила”, които летят, няма аналог в 
публикуваните досега у нас сведения за тези фолклорни демонични персонажи 196. 
Нещо повече, те са определяни като „високи до три метра, с огромни глави” 197. 
„Поради високия си ръст и тромавата си походка ... се спъвали в храстите на 
къпината, падали и умирали.” 198 Не са обнародвани и фолклорни текстове, в които да 
се говори за култово средище на жидъвци. 
Причините за специфичния стубелски вариант могат да бъдат потърсени в два типа 
фолклорен развой: 1. Обликът на жидъвците е отглас от древни предхристиянски 
представи и вярвания, които участвуват в изграждането на образа на летящите 
сакрални герои свети Еван и Еели Буба; 2. Формирането на представата за външния вид 
на демоничните персонажи е повлияно от фолклорния сюжетен тип Движение (летене) 
на светец (без глава) за пренасяне на святост 199. Най-вероятно, тези процеси протичат 
едновременно. Техни резултати се откриват и в други дялове на местната фолклорна 
култура. В този смисъл особен интерес представлява топонимът Жидовица, 
обозначаващ местност в землището на с. Липен, която е на границата с мерата на 
Стубел. 
Имало самодиви по „Жидовица” – като жени с бели ризи. 200 
А дека са косили в месноста „Жидовица” има падини. Казват, че Карли Марко куги се 
наткосвали сас друг юнак и като заврти косата е фргал земята – затва са тиа 
падини. Тоа юнак пак а бил българин. Не мога ти кажа къ се е казвал, ама и сега да 
отидеш, ше видиш – откосите си личат. Месноста „Жидовица” целата а у Липенскио 
топрак. Там, в „Жидовица” а била сопствента 201 им на Крали Марко. 202 
 

                                                        
196 Вж. Илиев, А. – Български предания за исполини, наречени елини, жидове и латини. В: СбНУ. Т. 3 и 
4. 1890-1891 г.; Българска митология. Енциклопедичен речник. Съст. Анани Стойнев. С., 1994, 159-
160 и др. 
197 Българска митология..., 159. 
198 Пак там, 160. 
199 Срв. преданието: „Жидът (евреинът) който предал, като казал на турците от де могат да 
превземат Търновото (между Каябаши и Исаря) бил съсечен тогава и той като си взел главата в ръце 
търтил и тамо дошел та тук се препънал у къпина и паднал.” СбНУ. Т. 2, 1890, 164-165. Зап. Петко Р. 
Славейков. „Предание за „Житов гроб”. В друг запис за този „жид” Славейков прави връзка между 
него и християнско-мохамеданския култ към цар Йован Шишман/Касъм Ефенди в Самоковско. Важно е 
да се знае, че в самоковските предания се реализира сюжетният тип Движение (летене) на светец (без 
глава) за пренасяне на святост: „Защо Жидов-гроб да носи турското име Адил-баба? По от старо 
време да е, купът (грамадата камъни, която е натрупана от българите християни за проклетия на жида, 
заради това, че е предал Търново на турците – бел. моя – Р.М.) щеше да е несравнимо по-голям, и 
турците не щяха да имат нещо там. Или е обичай такъв у турците, що, когато ще раздават на 
птиците храна, да избират най високите места, каквито има Самоков, гдето е Касъм-баба? Там 
изнасяли турците глави, дробове и мъкнели камъни отдалеч да ги хвърлят за възпоминание, а пък 
българите ги хвърлят и махат отам.” СбНУ. Т. 11, 1894, 119, бел. 12. „Как се превзело Търново без 
цар”. Вж. също приложения №№ 9 и 10 към настоящата разработка. 
200 СА – АИФ. Разказал Йордан Спиридонов Аврамов, р. 1905 г. в с. Липен, Монтанско, обр. 9 кл., 
земеделие. Зап. Р. Малчев на 24 юли 1984 г. в с. Липен. „Самодиви по „Жидовица”. В селата Стубел и 
Липен са записвани и други предания за Крали Марко. Те са свързани със сюжетния тип Крали Марко и 
сестра му се надхвърлят с камъни. По-интересна е обаче местната представа, че братът и сестрата са ро-
дом от Липен: „Баща им не можем да ти кажем кой е. Казват, че Крали Марко и Елена са родом от 
Липен, ама никой го не мое установи тава. Ени викат, че са родени у Прилеп, а други ги викат, че са 
родени у Липен.” ААО. Разказал Марин Луканов Друмчов... Зап. Р. Малчев на 23 април 1988 г. в с. 
Крапчене, Монтанско. „За родното място на Крали Марко и сестра му Елена”. 
201 Сопствента (диал.) – собствеността. 
202 ААО. Разказал Марин Луканов Друмчов, р. 1895 г. в с. Липен, Монтанско, обр. IV отд., земеделие. 
Зап. Р. Малчев на 23 април 1988 г. в с. Крапчене, Монтанско. „Откоси на Карли Марко в месността 
„Жидовица”. 
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1.2 САМОДИВАНЪТ ЙОВАН (СТОЯН) В ДЕМОНОЛОГИЯТА НА ЧИПРОВСКО 
И БЕРКОВСКО 
1.2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЕРСОНАЖА 
Знанията за фолклорния местен култ към свети Eван в южните части на Северозападна 
България могат да бъдат обогатени със сведения от фолклорната култура на 
българските християнски общности от Чипровско и Берковско 203. В нея се откриват 
представи и вярвания за демонологичен персонаж, наречен самодив старец или старец 
самодиван, който носи собствените имена Йован и/или Стоян 204. 
Съществуването на такова същество в местната демонология не представлява изненада, 
защото в нея има множество други хтонични сътвери –  караконджи, тенци, 
пълтеници, сайбии, мамници, бродници, самодиви, гяволи и др. По-интересното е, че 
досега самодивият старец (като персонаж от българската фолклорна демонология) не 
е бил специално анализиран 205. В речника на Найден Геров са включени като 
синонимни думите самовилник и самодивник, но те имат по-скоро преносно значение – 
‘лош, зъл човек, пакостник’ 206. Машкиот самовилник, документиран във Вардарска 
Македония, е функционален двойник на змея, който нощно време люби жени 207. 
Информация за спецификата на хтоничното същество от демонологията на Чипровско 
и Берковско може да бъде почерпена от няколко фолклорни текста: 
1. Демонологичен разказ от с. Еловица 
У потайно време некога ората са жанали у месноста „Габер” на Помеждинското 208. 
И се прибирали късно и спрели на „Найденовата воденица”. И одгоре камико си чука, а 
оддолу старецо си џапа у водата наспроти улейо. Мъничък, с голема глава и капа овча, 
у бели дрехи – бреневеци, дарамче 209... И она го видела. Самодив старец. Врви низ 
улейо и поглежда тека под вежди към нея. Нема да говори. Врви си там. И она като го 
видела и като дошла дом се стресла и боледувала некое време. И тогава баба ми, коя 
ги чакала тогава дом, рекла на уйна ми: „Она сигур е видела старецо! 210 
2. Демонологичен разказ от с. Замфирово 
От самодиви 211 има и мъже. Имало е самодив старец у „Воденицата”, дека е на 
барата „Брзия”. Седи си у воденичката, не праи лошо. С бели дрехи – џамадан и 
касаче 212 длго до доло, с червенюшка 213. Мъничък такъв, обикновен си. Таа воденица 
си е била негова, остарел и подивел там. Вари си бобец у ено грненце и преживева. 
                                                        
203 В хода на работата през периода 1981-1983 г. са документирани материали от селата Главановци и 
Еловица, общ. Г. Дамяново, с. Замфирово, общ. Берковица и селата Главановци, Мартиново и Горна 
Лука, общ. Чипровци. Записите се съхраняват в СА – АИФ и ААО. 
204 Вж. Малчев, Р. – Случай на фолклорно родство – признак за скрито “роднинство” (старецът Йован и 
светецът Йован в Чипровско и Берковско). Доклад, четен на V четения на Асоциация за антропология, 
етнология и фолклористика „Онгъл”. София, 29-30 ноември 1997 г. 
205 Вж. Маринов, Д. – Избрани произведения. Т. 1. С., 1981; Т. 2. С., 1984; Георгиева, Ив. – Българска 
народна митология. С., 1983; Невидими нощни гости. Подбор и ком. Евгения Мицева. С., 1994; 
Българска митология. Енциклопедичен речник. Съст. Анани Стойнев. С., 1994, Вражиновски, Т. – 
Народна демонологиjа на македонците. Скопjе – Прилеп. 1995 и др. 
206 Геров, Н. – Речник на българския език. Фототип. изд. Т. 5. С., 1978, 115. 
207 Вражиновски, Т. – цит. съч., 27. 
208 Землището на съседното с. Помеждин. 
209 Части от старата местна белодрешковска мъжка носия. 
210 ААО. Разказала Цена Иванова Живкова, р. 1920 г. в с. Еловица, Чипровско, обр. IV отд., земеделие. 
Зап. Р. Малчев на 30 април 1983 г. в с. Еловица. 
211 Вж. в същия регион синонима ветрища. 
212 Части от старата местна белодрешковска мъжка носия. 
213 Част от старата местна белодрешковска мъжка носия. Според разказвачката, червенюшка означава 
‘турски фес’. Д. Маринов твърди, че червенюшка подкапник, който възрастните селяни носят под 
черната овча капа. „Такива подкапници носят само старците.” „Подкапниците играят особена роля в 
живота на селянина. Така, когато работи на полето, когато яде, когато е в кръчмата или на угощение, 
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И дошъл един петел ноща, у потайно време и зел да кукурига петело. И старецо се 
дигнал и пита: „Какво си се раскукуригал тука, та?”. А петело: „Я мирвай, старец, че 
ше дойдеме свите петли и ше те изпъдиме из воденицата!”. 
И он се потая старецо. 214 
3. Демонологичен разказ от с. Главановци 
У един брест, дето не раџа рожба живеял един старец – самодиван, дето се викал 
Стоян или Йован и расчепял устата на един човек, дето живеел там. И един друг 
старец запоил човека с билки некакви и му казал, че ако е бил млад самодивана, щял да 
го умори. А той, понеже е старец, само му чепел устата. После варил сигур 
„ветровита билка”, дето се слага във венецо на свети Йован Бильобер в гърне, дето 
не е слагано на огин и го запоил на дръвнико, кога пеят първи петли. 215 
4. Баене от с. Главановци 
(Текст на баене с три нарязани пръчки – две върбови и една дрянова при лекуване на 
„едномесечета” – бел. зап.) 
(Името на болния – бел. зап.) с кои е едномесечета, 
на пручките че нарежем – 
пручките да дират, (името на болния – бел. зап.) да не дират: 
Бащина рода, 
макина рода, 
с кои е едномесечета, 
на пручките да нарижам – 
пручките да дират, нея да не дират. 
Сви умрели, 
знани и незнани – 
на пручки да нарижам – 
пручките да дират, нея да не дират. 
Начници, вещици 
самодиви, самовили, 
лефуткини, цицаркини, 
седемдесе и седам вери 
и половина и чирек – 
на пручки ги нарижам, 
пручките да дират, нея да не дират. 
Свека държава ветар има, 
свеки ветар боя има: 
син ветар, бел ветар, 
бембелов ветар, оранџу ветар, 
сив ветар, черен ветар, 
турски ветар, самодивски ветар, 
самовилски ветар. 
Самодивано Стояно 
и самодиване Йоване, 
                                                                                                                                                                             
селянинът не държи на главата си чърната капа. Но понеже никога не ходи гологлав освен в чърква и 
когато жалее, то в такъв случай подкапникът трябва да бъде на главата.” Тази информация дава 
възможност да бъде определена дейността, която извършва самодивият старец, както и неговата възраст. 
Вж. Маринов, Д. – Избрани произведения. Т. 2. С., 1984, 186-187. 
214 СА – АИФ. Разказала Райна Георгиева Мускурска, р. 1899 г. в с. Замфирово, Берковско, без. обр., 
земеделие. Зап. Р. Малчев на 19 юли 1983 г. в с. Замфирово. 
215 СА – АИФ. Разказала Мария Ценова Иванова, р. 1931 г. в с. Копиловци, Чипровско, омъжена в с. 
Главановци, Чипровско през 1948 г., обр. IV отд., килимарство, овчарство. Зап. Ив. Тодорова-Пиргова на 
12 април 1983 г. в с. Главановци. 
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ако сте много стари – 
мои дедеве да сте; 
ако сте па по-млади – 
мои бащеве да сте; 
ако пък сте сас мене – 
мои сестри да сте; 
ако сте по-млади – 
мои деца да сте; 
ако сте най-млади – 
мои унучета да сте! 
Що лети по небото и 
що лази по земята, 
на пручки го нарижам, 
пручките да дири, нея никой да не дири. 
(Ако някой е уплашил болния или го е тормозил и баячката го „нариже” на пръчките, 
ще му се случи лошо. Той може и да е жив човек. Трябва да му се спомене името – бел. 
зап.) 
Те това е (името на лошия човек – бел. зап.). 
Нарижам го на пручките, 
пручките да дири, (името на болния – бел. зап.) да не дири. 216 
Характеристиките на самодивия старец/стареца самодиван дават основание той да 
бъде обособен като самостоятелен персонаж от фолклорната демонология в южната, 
планинска и полупланинска част на Северозападна България. 
1.  Названието на персонажа е самодив старец, старец самодиван, стареца. В 
демонологичния разказ от Главановци той носи личните имена Стоян или Йован; в 
баенето от същото село – Йован. 
2.  Той е „мъничък, с голема глава и капа овча, у бели дрехи – бреневеци, дарамче”. 
„С бели дрехи – џамадан и касаче длго до доло, с червенюшка. Мъничък такъв, 
обикновен си”. 
3.  Според записите, самодиванът е старец. В демонологичния разказ и баенето от 
с. Главановци съществуват податки, че някога е бил млад, че има или е имало и млади 
самодивани. В текста от Замфирово се казва, че той е „остарел и подивел там”. 
4.  Самодиванът е от мъжки пол. В баенето от Главановци обаче успоредно със 
самодивана Йован, се появява и негова женска хипостаза, отразена в звателната форма 
самодивано Стояно. 
5.  Персонажът не разговаря с хора. В разказа от с. Замфирово влиза в диалог с 
петел. 
6.  Старецът обитава воденица, която работи или е работила, или живее на 
„брест, дето не раџа рожба”. В разказа от с. Еловица влиза във воденицата по 
специфичен начин – като „си џапа у водата наспроти улейо”. Според текста от 
Замфирово, самодивият старец стои там, „вари си бобец у ено грненце и преживева”. 
7.  Времето на неговата активност е „потайно време”, а силата му изчезва, „кога 
пеят първи петли”. Тогава се лекуват и болестите, причинени от него. 
8.  При среща с хора, демонологичният персонаж причинява два вида болести – 
треска от страх и чепене на устата 217. От разказа от Главановци се разбира, че младият 
самодиван е много по-опасен за хората и може да причинява смърт. 
                                                        
216 СА – АИФ. Разказала Мария Ценова Иванова... Зап. Ив. Тодорова-Пиргова на 25 юли 1982 г. в с. 
Главановци. 
217 Вероятно, това заболяване е вариант на т.нар. в региона „оградисване”, за което се вярва, че е 
предизвиквано от самодивите, когато бъде стъпкана или напикана трапезата им – мозъчен или сърдечен 
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9.  Отношението на хората към хтоничното същество варира от безразличие 
(Замфирово) през страх (Еловица, Главановци – суеверният разказ) до страхопочитание 
и молба за помощ, стремеж за омилостивяване (Главановци – баенето). 
10.  Сторената от самодивана вреда може да бъде поправена от старец лечител чрез 
сложен обред с магически характер, в който особено място заема ветровита билка 218. 
Тя се вплита във венеца на свети Йован Бильобер 219 на неговия празник. 
Същевременно, самодиванът се страхува от петли и е по-слаб от тях. „И он се потая 
старецо.” 
1.2.2 СОБСТВЕНИТЕ ИМЕНА СТОЯН И ЙОВАН 
Самодиванът е назован в разглежданите текстове с две имена, които заемат особено 
място в местната антропонимна система – Стоян и Йован. 
Името Стоян насочва към т.нар. „непостоянна обредност”. Заедно с неговите мъжки и 
женски обредни синоними Стамен и Камен, Стояна (в обредна двойка със Стоян), 
Стана и Велика, то е задължителен елемент при провеждането на обредите за 
заораване на село срещу чума по хората, за лекуване на чума по говедата чрез 
провиране и минаване през жив огън, за провиране под корен или през венец за защита 
от чума по хората и за здраве и др. 
Според народната етимология, участието на обреден персонаж с антропоним Стоян е 
необходимо, „за да стане (подчерт. мое – Р.М.), да спре болеста, да не мрат” 220. 
Обредните лица са винаги двойка „едноимци”. Във фолклорната култура на с. 
Главановци това условие е подсилено с изискването Стояновците да бъдат и близнаци. 
Същата семантика се влага и в имената на обредните лица с антропоними Стамен и 
Камен 221, Стояна (в обредна двойка със Стоян) 222, Стана и Велика 223. Трябва да се 
отбележи, че антропонимът Стоян се среща често в текстове на баения, записани в 
Берковския и Чипровския регион. Такова е баенето срещу уроки, документирано в с. 
Мартиново. 
Отишъл чуден Стоян 
у чудну гору 
със чудну манару, 
                                                                                                                                                                             
удар. Вж. напр. текста „Меморат за оградисване” от съседното с. Копиловци. СА – АИФ. Разказала 
Камена Бонова Ценкова, р. 1916 г. в с. Копиловци, Чипровско, обр. 7 кл., килимарство. Зап. А. Георгиева 
на 24 юли 1981 г. в с. Копиловци. За турската дума uрramak – ‘натъквам се, налетявам на зли духове’ 
вж. ТБР, 593. 
218 Ветровита билка (диал.) – билка, за която се вярва, че прогонва „ветрища” – събирателно название за 
хтоничните същества. Вж. фолклорния текст „Предпазване от ветрища”, разказан от същата ин-
форматорка: „Когато види “вирушка”, че се дига и върти около нея, се плюе три пъти и казва: “Я съм 
посрна и помочна (посрана и напикана – бел.моя – Р.М.), а вие сте златни и сребърни!”. Повтаря се три 
пъти. И те, „ветрищата”, няма да я ловят, защото, ако я хванат, ще й „разчепят устата”. В бележка 
под линия записвачът обяснява: „Ветрища – самодиви, самовили и други подобни „гадове”, които 
летят по въздуха”. Както се вижда, и самодиванът, и ветрищата предизвикват едно и също стра-
дание у хората. Точно затова лечението срещу болестите, причинени от самодивия старец, се 
извършва с „ветровита билка”. СА – АИФ. Разказала Мария Ценова Иванова, р. 1931 г. в с. Копиловци, 
Чипровско, омъжена в с. Главановци, Чипровско през 1948 г., обр. IV отд., килимарство, овчарство. Зап. 
Ив. Тодорова-Пиргова на 25 юли 1982 г. в с. Главановци. 
219 Свети Йован Бильобер (диал.) – букв. ‘свети Иван – берач на билки’; „Еньовден”, християнският 
празник „Рождество на свети Иоан Кръстител” (24 юни). 
220 ААО. Разказала Йордана Иванова Георгиева, р. 1893 г. в с. Главановци, Чипровско, без. обр., 
земеделие, килимарство. Зап. Р. Малчев на 27 април 1983 г. в с. Главановци. „Провиране на говеата од 
чума”. 
221 Пак там. Вж. текстовете „Заораване” и „Провиране на говеата од чума” . 
222 СА - АИФ. Разказал Петко Андреев Иванов, р. 1895 г. в с. Мартиново, Чипровско, обр. IV отд., 
земеделие. Зап. Р. Малчев на 27 юли 1981 г. в с. Мартиново. „При болес по говеата”. 
223 СА - АИФ. Разказала Ивана Младенова Георгиева, р. 1931 г. в с. Горна Лука, Чипровско, обр. III отд., 
земеделие, предачка. Зап. Р. Малчев на 22 юли 1981 г. в с. Горна Лука. „Предпазване од чумата”. 
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насече чудну гору 
и загради чудни струге, 
дойдоше чудне овчаре 
със чудне овце, 
затворише чудне овце 
у чудне струге, 
намузуше у чудни ведра 
чудну млеко 
и у чудни котлове, 
наплнише чудни чеброве 
сас чудно сиренье. 
И дойдоше чудне циганкье 
сас чудне кобилькье, 
сас чудни цедила 
и сас чудно сиренье 
и отоше по селища 
и градища, и пазарища – 
на Йован уроци растрошише 
и раскршише, и расфрлише, 
кому кило дали, кому две, 
кому чебър, кому два, 
а за Йована не остало ни едно. 224 
В своите обяснения за баенето баячката нарича неговия текст по името на главния му 
герой – Стоян: „И после с босилякат у водата прекрствам, па почвам Стояна 
(подчерт. мое – Р.М.) до три пъте.” 225 Персонажът Стоян в баенето има хтонична 
същност и това е подчертано с определението чуден. От него тръгва сюжетната нишка, 
която води в края на текста до излекуването на урочасания. А името на урочасания е 
Йован. Както се вижда, в текста от Мартиново имената на персонажите са същите, но 
службата им е различна. Във всички останали записи антропонимите Стоян (Стояна) и 
Йован са представени или като синоними, или като имена на различни герои, които 
имат една и съща функция. 
Причините за тази ситуация трябва да се потърсят в условията на мартиновския запис и 
във фолклорните представи на баячката. Теренната етноложка практика показва, че при 
запис на текст на баене в повечето случаи съществува негласна уговорка между 
баячката и записвача, че тя насочва своята магическа дейност към него. Това означава, 
че обредните действия, които извършва, и магическите думи, които произнася (гласно 
или на ум), се отнасят до записвача. Така той се включва като сюжетен герой в текста 
на баенето и е обект на магическото лечебно действие. Според допълнителната 
информация към записа на приведеното баене от Мартиново, ситуацията е променена 
волево от двамата участници – баенето да не се отнася за записвача Росен Малчев, а да 
бъде насочено инперсонално от баячката Йорданка Лукова. Този избор води до 
наблюдаваната „случайна закономерност” – появата в словесния обреден текст на 
антропонима Йован. В противен случай последният израз на баенето би трябвало да 
звучи така: * „а за Росена не остало ни едно”, с посочване на името на записвача Росен 
Малчев. 
В този смисъл, присъствието на персонажи с имената Стоян и Йован в един и същи 
текст, макар и представени с различни функции, не изглежда случайно. Тук трябва да 
                                                        
224 СА - АИФ. Разказала Йорданка Иванова Лукова, р. 1914 г. в с. Мартиново, Чипровско, обр. 5 кл., 
земеделие. Зап. Р. Малчев на 27 юли 1981 г. в с. Мартиново. 
225 Пак там. 
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се обърне внимание и на една друга особеност. Когато биват споменавани заедно, 
антропонимите винаги са подредени в една и съща последователност – името Стоян 
стои винаги преди името Йован. 
Път за разбирането на мястото на антропонима Йован във фолклорната онимия дава 
един етноложки факт, отразен в записа на демонологичния разказ от с. Главановци. Той 
е във връзка с начините за лечение на болестите, за които се вярва, че са причинени от 
стареца самодиван. 
После варил сигур „ветровита билка”, дето се слага във венецо на Свети Йован 
Бильобер в гърне, дето не е слагано на огин и го запоил на дръвнико, кога пеят първи 
петли. 
Еортонимът „Свети Йован Бильобер” („Летен Евановден”), който е локален фолклорен 
синоним на общобългарското название „Еньовден” (24 юни), показва какво е мястото 
на обредите от неговото празнично пространство във фолклорната култура на жителите 
от планинските села в Чипровско и Берковско. Сакрален център на обредния комплекс 
в този ден е брането на лековити билки – самодивски и ветровити треви и изплитането 
на венец от тях:  
Йованска трава 226, отврт 227, некрг 228, душичинка 229, здравец 230. 
Като донесе вкъщи венеца и останалите треви, (стопанката – бел. моя – Р.М.) хвърля 
на земята цедилото, в което са брани, вика две-три жени комшийки, хващат се „на 
коло” и обикалят три пъти тревата с ходене и много лек подскок на десния крак, 
като тихо викат: „И-ху!”. Тръгват с десния крак надясно. Още на първата крачка 
правят лекия подскок. 
Самодивите така искат да се прави, защото берат техните треви. 
Това нещо е научила тук, в Главановци. 231 
 
Летниа Евановден е преди Петровден. 
Преди изгрев най-дртата жена отива в „Подмолье” 232 – мочурище – и бере треви и се 
върне у къшти и там извие венец. Она ги провира дечоро през ньего от глава към 
крака. Прво главата, после ръцете и краката – прескача. 
Праи се за здраве. 233 
Според фолклорната вяра, в ранните зори на този празник се извършват магически 
действия по обиране на чуждото жито и по предпазване на своето от житомамници. А 
                                                        
226 „Тази билка е за очи, когато залошееш нещо, против главобол.” Бел. зап. Общобългарското название 
на билката и нейното латинско наименование не могат да бъдат определени. 
227 „С тази билка се отвръща вода, т.е. отвръща се магия с помощта на вода.” Бел. зап. Възможно е да 
става дума за описаното от Н. Геров растение отврат, което „варено, пиеся за далак”. Геров, Н. – 
Речник на българския език. Т. 3. Фототип. изд. С., 1977, 399. Общобългарското название на билката и 
нейното латинско наименование не могат да бъдат определени. 
228 „Тази билка се бере, но не се слага във венеца.” Бел. зап. За нейното предназначение е показателен 
фолклорният текст „Магия с билката „некрг”, записан от същия разказвач: „Тя се използува само за 
човек, когото смятат за умиращ. „Или крг, или некрг.”, т.е., ако се изкъпе с нея, или умира, или остава. 
Почти винаги, обаче, човекът, който се изкъпе с нея, умира.” СА – АИФ. Разказала Мария Ценова 
Иванова ... Зап. Ив. Тодорова-Пиргова на 25 юли 1982 г. в с. Главановци. Н. Геров описва билката с 
името некрък и пояснението „растение някакво”. Геров, Н. – Речник на българския език. Т. 3, 261. 
Общобългарското название на билката и нейното латинско наименование не могат да бъдат определени. 
229 Билка за душата на човека. Бел. зап. Вер. става дума за растение от рода на мащерката (Thymus), 
наричано в някои региони на България бабина/марина  душица. 
230 Здравец – растението Geranium.  
231 СА – АИФ. Разказала Мария Ценова Иванова... Зап. Ив. Тодорова-Пиргова на 12 април 1983 г. в с. 
Главановци. 
232 Местност между селата Горна Лука и Митровци, срещу митровската кожарска фабрика. 
233 СА АИФ. Разказала Ивана Младенова Георгиева, р. 1931 г. в с. Горна Лука, Чипровско, обр. III отд., 
земеделие, предачка. Зап. Р. Малчев на 22 юли 1981 г. в с. Горна Лука. 
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това определя функционално „Свети Йован Бильобер” („Летния Евановден”) към най-
големия стопански празник в местния фолклорен календарно-обреден цикъл – 
„Гергьовден” („Джурджувдън”) – 6 май, когато са съсредоточени действията по 
обирането и защитата на млякото. Двата празника стоят в началото на активни периоди 
и са връхни точки на летния земеделско-скотовъден сезон. Това показва, че празникът 
„Свети Йован Бильобер” („Летния Евановден”) заема основно място във фолклорната 
култура на общностите от Берковско и Чипровско. Тогава се извършва сложна система 
от обреди с подчертано апотропейно-магическа семантика. Този факт е ключът към 
отговора на въпроса защо болестите, причинявани от самодивана Йован, се лекуват с 
„ветровита билка, дето се слага във венецо на свети Йован Бильобер. 234 
Друг аспект на този проблем е мястото на хтоничния персонаж самодив старец/старец 
самодиван в йерархията на демоничните същества, които са съхранени във 
фолклорната памет на разглежданите селищни общности. Както бе казано вече, 
отношението на хората към хтоничното същество варира от безразличие през страх до 
страхопочитание, молба за помощ и стремеж за омилостивяване. Вероятно, най-старото 
стадиално състояние е съхранено в баенето от Главановци. Тук женската хипостаза 
самодивана Стояна и мъжкият й еквивалент – самодиван Йован са отделени от другите 
ветрища. Те са поставени най-високо в аксеологичната скала на фолклорното текстово 
пространство: бащина рода > макина рода > сви умрели, знани и незнани > начници > 
вещици > самодиви > самовили > лефуткини > цицаркини > седемдесе и седам вери и 
половина и чирек > син ветар > бел ветар > бембелов ветар > оранџу ветар > сив 
ветар > черен ветар > турски ветар > самодивски ветар > самовилски ветар > 
самодивана Стояна > самодиван Йован. 235 Причините за това могат да бъдат 
потърсени в традицията обредните текстове на баенията да съществуват и да се 
наследяват по начин, който определя ниската им вариативност. 
1.2.3 ВРЪЗКИ С КУЛТА КЪМ СВ. ИВАН РИЛСКИ 
Изследването на самодивия старец/стареца самодиван представя по нов начин култа 
към свети Еван във фолклорната култура на селищните общности от Чипровско и 
Берковско. Анализът показва, че в местната фолклорна вяра са съхранени архаични 
елементи от предхристиянската структура на фолклорната менталност, които, без да 
имат ясна религиозна доминанта, пазят своята същност на сакрални. Връзката между 
демонологичното същество и светеца Еван като локална хипостаза на св. Иван Рилски е 
индиректна. Тя може да бъде потърсена в няколко посоки: 
1. Жилището на самодивана Йован „у един брест, дето не раџа рожба” 
(Главановци – демонологичният разказ) се съотнася с обиталището на св. Иван Рилски 
в Рилската пустиня, според агиографската проза за светеца. Сюжетният тип „Живот на 
                                                        
234 Разбира се, не бива да се отхвърля възможността собственото име на демонологичното същество – 
Йован (Иван) – да е резултат от частична редупликация на неговото название самодИВАН, както и 
обратната възможност – собственото име да произлиза от названието. Срв. съвременния софийски 
графит „Иван е диван”, написан на бариерата зад Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
(1998 г.). ААО.  
235 Срв. мястото на Св. Богородица в текста на баене от уроци, записано в близкото с. Мартиново: 
Слезна Майка Богородичка на земята, 
па запита: „Що плачеш, що нареждаш?”. 
„Как да не плача? Как да не нареждам, 
кат съм урочасана от мъж, от жена, от дете, 
от ерген, от мома, от старец, от баба?” 
Излезте уроци от кости, от кокали! 
Излезте от (името на болния – бел. зап.) глава, 
та да не плаче, да заспи! 
СА – АИФ. Разказала Роза Иванова Димитрова, р. 1924 г. в с. Мартиново, Чипровско, обр. IV отд., 
килимарство, флотационна фабрика. Зап. Р. Малчев на 27 юли 1981 г. в с. Мартиново. 
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светец в дърво” се открива още в „Проложното житие” за Рилския отшелник, написано 
в София през втората половина на Х в. 236 Присъствува и в житието, съставено от 
Георги Скилица през втората половина на XII в. 237 Намира място и в агиографския 
текст на Патриарх Евтимий Търновски от края на XIV в. 238 
2. Отношението на хората към самодивана в същия текст може да се характеризира 
като страх и страхопочитание. Подобен тип отношение към Св. Иван Рилски имат 
повечето от другите герои в агиографската проза за светеца. Те не разбират смисъла на 
неговото отшелничество и това е причината за гоненията, на които той е подложен. 
Тази реакция може да бъде проследена във всички старобългарски и гръцки текстове. 
3. Във венеца, посветен на Свети Йован Бильбер, се вплита билка, която носи 
фитонима йованска трава. В бележка под линия записвачът на фолклорния текст 
пояснява: „тази билка е за очи, когато „залошееш нещо”, против главобол” 239. В 
някои части на Югозападна България денят, на който се почита св. Иван Рилски (19 
октомври), носи фолклорния еортоним Очов ден. Причина за това е назоваването на 
светеца с името свети Отец 240. Във фолклорна среда Очов ден [* Отчов ден], се 
преосмисля по законите на народната етимология като име на ден, в който се лекуват 
заболелите от очни болести. Може да се предположи, че това е било така и във 
фолклорната култура на селищата от Берковско и Чипровско, реминисценция на което 
е фитонимът йованска трава – билката, с която се лекуват очи. 
Тук трябва да се припомни, че вярата в демоничното същество самодиван Йован се 
съхранява в райони, които са част от културните землища на Чипровския манастир „Св. 
Иван Рилски” и Лопушанския манастир „Св. Иоан Кръстител”. Този факт хвърля 
допълнителна светлина върху взаимодействието между религиозния светоглед и 
фолклорните представи в северните предели на риломанастирското културно 
пространство и развитието на местния култ към свети Еван като фолклорна хипостаза 
на култа към св. Иван Рилски. 
 
2. СОФИЙСКО И САМОКОВСКО 
2.1 КУЛТЪТ КЪМ СВЕТИ КРАЛ В СОФИЙСКО И САМОКОВСКО 
2.1.1 ПОЧИТАНЕТО НА СВЕТЕЦА В СОФИЙСКО 
В северните предели на риломанастирското културно пространство битуват и други 
местни култове към светци, които обаче не са преки хипостази на св. Иван Рилски, а се 
намират под силното влияние на представите и вярванията за него. Те възникват и се 
развиват на юг от Стара планина – в Софийско и Самоковско. Характерен техен пред-
ставител е култът към св. Крал Стефан Милутин, известен във фолклорна среда като 
свети Крал 241.  
Св. Крал Стефан Милутин (почитан на 30 октомври) е църковен агионим на 
историческата личност крал Стефан Урош II Милутин, владетел на сръбската държава 
от 1275 до 1317 г. След смъртта му е погребан в Банския манастир до гр. Звечан в 
                                                        
236 Киселков, В. Сл. – Свети Иван Рилски. Жития. С., 1940, 17. „След като излезе от тази планина, той 
се засели в Рилската пустиня и там се отдаде на крепък живот: като влезе в кухо дърво, заживя в 
пост, молитви и сълзи, непрестанно молейки се на Бога.” 
237 Пак там, 25. „Божественият мъж си направи в това дърво нещо като жилище.” 
238 Пак там, 46. „Подобно на древния Аврам, там той намери един голям дъб и се засели в него.” 
239 СА - АИФ. Разказала Мария Ценова Иванова ... Зап. Ив. Тодорова-Пиргова на 12 април 1983 г. в с. 
Главановци. 
240 По въпр. вж. Дуйчев, Ив. – Рилският светец и неговата обител. С., 1947, 412, бел. 433. За района на 
Софийско вж. напр. Кънчов, В. – Бележки за Курилския манастир. В: сп. Периодическо списание на 
Българското книжовно дружество, кн. 62, 1901, 798. 
241 По въпр. вж. Малчев, Р. – Следа от култа към Св. Крал Милутин в коледарска песен от с. Ярлово, 
Самоковско. Доклад, четен на Юбилейни научни четения, посветени на 150-годишнината от рождението 
на Димитър Маринов. Русе, 25 октомври 1996 г. (под печат) 
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областта Косово и е обявен за светец от СПЦ 242. Мощите на Св. Крал Милутин са 
пренесени в българските земи около 1460 г. – през размирните времена около поко-
ряването на Сръбското деспотство от османските нашественици през 1459 г. и 
подчиняването на Печката сръбска патриаршия на Охридската архиепископия (около 
1463 г.) 243. В София те първоначално се съхраняват в църквата „Св. Георги” (дн. в 
двора на Президентството на Р България). За това, че през 1469 г. те са вече там 
свидетелствува откъс от „Разказа за пренасяне мощите на Иван Рилски в Рила”. След 
превръщането на църквата „Св. Георги” в джамия в средата на XVI в. мощите на 
светеца са пренесени в „Св. Марина”. По-късно, в средата на XVIII в. светите останки 
са положени в софийската митрополитска църква, която по тази причина е наречена 
„Св. Крал” 244. Те оцеляват при взривяването на храма от анархисти през 1925 г. Днес 
„саркофагът с мощите на св. Крал Стефан Милутин е в югоизточния ъгъл на 
черквата „Св. Неделя”, вдясно от олтара. В отворения и достъпен за всички дървен 
сандък могат да се видят нозете и лявата ръка на светеца. Тялото е покрито с 
червена плащеница, подарена миналата година (1996 г. – бел. моя – Р.М.) от сръбския 
патриарх Павле. Главата и десницата се намират в Сърбия. Саркофагът с мощите е 
отрупан с пакети с дрехи, надписани с различни имена. Одеждите се оставят да 
престоят поне 3 дни. После хората идват да си ги вземат и ги обличат благословени и 
осветени от присъствието и допира до светите мощи. ... Повечето хора търсят 
помощ срещу болести. Други идват за разваляне на магии, за постигане на успех, за 
сговор в семейството или просто за опрощаване на греховете.” 245. 
Интересно е мнението на Паисий Хилендарски, който твърди, че в София не лежат 
мощите на св. Крал Милутин, а на неговия брат Драгутин, с монашеско име Теоктист – 
също светец от пантеона на СПЦ. Според него, на празника в чест на крал Милутин, 
който не приема монашеска схима, се чете монашеското житие на крал Драгутин 246: 
„Службата и празникът им са съставени заедно, но тяхната служба първо поменува 
Милутина и повече го слави. Поради празничната служба помислили, че е Милутин, но 
не внимават за кого се чете житието. Милутин е в Баня Лука, мощите му били 
погребани в някоя размирица и останали в място, неизвестно на сегашните хора. 
Драгутин бил пренесен от Срем в София” 247. Объркването се подпомага от факта, че 
светското име на крал Драгутин също е Стефан 248. 
В българската иконография е известен случай на смесване на изобразителния тип за св. 
Теоктист (крал Стефан Драгутин) с типа, характерен за друг светец монах – св. 
Тривелий Теоктист (3 септември). Той е засвидетелствуван на лист 1 в 
„Стематография” на Христофор Жефарович 249. Тук причина също може да бъде 
еднаквият, вече монашески, агионим. Същевременно, контаминацията се дължи и на 
по-силния църковен култ към крал Драгутин 250. 
Тези факти очертават възможността църковният култ към св. Крал Милутин в 
българските земи, подобно на този към св. Иван Рилски, да възниква и да се поддържа 
в манастирска среда. 

                                                        
242 Иванов, Й. – Софийската черква „Св. Неделя” – „Св. Крал”. Във: в. Мир, бр. 7165/3.05.1924, 3. 
243 Снегаров, Ив. – История на Охридската архиепископия-патриаршия. Т. 2. От падането й под турците 
до нейното унищожение (1394-1767). 2 фототип. изд. С., 1995, 501-508. 
244 Иванов, Й. – пак там. 
245 Димитрова , Ал. – Мощи и гроб церят софиянци. Ръкопис. Съхранява се в ААО. 
246 Паисий Хилендарски – Славянобългарска история. С., 1972, 67. 
247 Пак там, 68. 
248 Василиев, А. – Български светци в изобразителното изкуство. С., 1987, 38. 
249 Смята се, че св. Тривелий е християнският агионим на българския кан Тервел (700-721). 
250 Дилевски, Н. – Три изображения на български светци в един Софийски манастир. В: сп. Родина, год. 
III, 1940, кн. 2, 11. 
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Изграждането на общи черти в двата култа започва в средата на XV в. Конкретният 
повод за това е поставянето и почитането на мощите на светците „на един одър” в 
катедралната църква „Св. Георги” по време на пребиваването на религиозната процесия 
с тялото на св. Иван Рилски в Средец през 1469 г.: „Като пътуваха така, славейки 
Бога, след няколко дни стигнаха в главния град Средец и внесоха ковчега в великия храм 
на светия Великомъченик Георги, гдето лежи и светият Крал Милутин, наричан 
Бански. И там, понеже двамата светци бяха на един одър и издаваха двойно 
благоухание за почуда на всички, тутакси се стече при тях целият град със свещи и 
кандила.” 251. 
Обяснение за преплитането може да се потърси и на ономастично равнище. 
Старобългарският антропоним Iоанъ, Iwанъ влиза в речника на нашия език чрез 
гръцкото Iwannhs, което идва от еврейското Johanan – ‘Бог (е) милостив’ 252. Според 
Й. Заимов, още в Х в. името Иван е буквално преведено с Милко, Мило, Милотин 253 
(вар. Милутин). Доколко това калкиране е осъзнавано от българите (в частност от 
българските книжовници и религиозни дейци) през XV в. е въпрос, чийто отговор 
тепърва трябва да бъде даден. Важното е, че то показва една, на пръв поглед 
незабележима близост между агионимите на св. Иван Рилски и св. Крал Милутин. 
Важен резултат от процесите на взаимодействие между двата култа е създаването на 
представата за св. Крал Стефан Милутин (свети Крал) като àкефалос. Това става 
възможно благодарение на два процеса: 1. Активното влияние на иконографския тип за 
живописване на св. Иоан Кръстител без глава 254; 2. Присъствието на сюжетния тип 
Движение (летене) на светец (без глава) за пренасяне на святост в неприказния 
репертоар на общностите, които почитат едновременно св. Иван Рилски (или негова 
местна хипостаза) и свети Крал, за което свидетелстват български фолклорни сведения. 
„Неговото име (на св. Крал Стефан Милутин – бел. моя – Р.М.) в София е носел 
централният градски храм, сега „Св. Неделя”, както и манастирът в близката 
планина Люлин, сега наречен на братята Кирил и Методий. Старите софиянци 
разказват, че този манастир основал св. Крал (Милутин), който прелетял без глава и 
паднал на онова място в Люлин, гдето е сега манастирът, осветил го и при гроба му 
била издигната в негова памет обител.” 255. 
За свързването на послесмъртните чудеса на свещените мощи с Люлинския манастир 
Й. Иванов търси ономастични причини. Според него, основната от тях е близостта 
между прозвището на светеца – Бански крал 256 – и ойконима Юкара баня – на селото, в 
чието землище се намира манастирът (дн. кв. Горна баня на София) 257. Към това трябва 
да се допълни, че посоката на летящия безглав Свети Крал от запад на изток отразява 
по фолклорен начин посоката на действителното историческо пренасяне на мощите на 
                                                        
251 Киселков, В. Сл. – цит. съч., 70-71. 
252 БЕР. Т. 2. С., 1979, 5-6. 
253 Заимов, Й. – Български именник. 2 фототип. изд. С., 1994, 110. 
254 „Даље код наших култова кефалофори чине посебну врсту поjединачних портрета, на коjима су 
сликане извесне особе како држе своjу одрубљену главу у левой руци. У ту групу од ХVIII века спадаjу 
кнез Владимир, кнез Лазар, Ст. Дечански и цар Урош (подчерт. мое – Р.М.). Овакво сликање jе 
реминисценциjа на иконографска решења представе Jована Претече, иако постоjе разне традициjе о 
томе шта jе било са њиховим одсеченим главама после њихове смрти.” Павловић, Л. – Култови лица 
код Срба и Македонаца (Историjско-етнографска расправа), 289. 
255 Фекелджиев, Ив. – Народни легенди за Иван Рилски, 146. Записано в гр. София. 
256 По името на Банския манастир в Косово. Може да се предположи, че стабилизираща роля за 
съхраняването на това название има и фактът, че църквата „Св. Неделя – „Св. Крал”, в която се 
съхраняват мощите на светеца от средата на ХVIII в. до днес, се намира в непосредствена близост до 
Софийските минерални бани. Джамията пред тях е наречена „Баня баши джамиси”, а площадът между 
двете сгради носи името Бански. 
257 Иванов, Й. – Софийската черква „Св. Неделя” – „Св. Крал”… 
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светеца – от сръбските земи в гр. София през Люлинския манастир „Св.св. Кирил и 
Методий”. 
2.1.2 СЛЕДА ОТ КУЛТА В САМОКОВСКО 
Култът към свети Крал в София и Софийско се намира под силното влияние на 
фолклорните представи за св. Иван Рилски като летящ безглав светец. Друго 
фолклорно разбиране, но отново от риломанастирското културно землище, се открива 
на югоизток от разгледания регион – в Самоковско. То се доказва от един важен факт – 
началната формула Милутине, джелатинье в коледарска песен от с. Ярлово 258. 
Станянине, господине, 
Милутине, джелатинье! (подчерт. мое – Р.М.) 
Дошли сме ви добри гости, 
добри гости коледарци. 
И ви носим благи вести – 
родило се Божо чадо 
тая вечер, Бъдни вечер. 
Всички хора се събрали 
и постели приготвили, 
и огньове запалили. 
И тръгнахме коледари 
да намерим млада мома. 
Ой, Коледо, мой, Коледо! 
Тази къща господарска 
честит да си, стопанино, 
и весели дечицата. 
Съвпадението на името на св. Крал Милутин с обръщението Милутине от 
разглежданата формула би изглеждало случайно без неговото продължение 
джелатинье. В историята на средновековната сръбска държава Стефан Урош II 
Милутин е известен със своето кръвопролитно и насилническо управление. По думите 
на Й. Иванов, това е владетел, „който бе заграбил кралската власт от по-стария си 
брат Драгутин; който бе ослепил сина си Стефан Урош Дечански; който се бе женил 
в четвърти брак за 7-годишната гъркиня Симонида...” 259. Дори Паисий Хилендарски, 
който нарича Стефан Урош II Милутин „славен и добър свети крал”, и се възторгва, че 
„нямало друг сръбски крал, подобен нему в славата, благочестието и ревността, 
които имал към бога”, не може да скрие историческата истина за жестокостта на краля 
към собствения му син: „... но баща му Милутин хитро го извикал при себе си, хванал 
го и го ослепил, заточил го в Цариград.” 260. 
Въпреки тържественото му посмъртно канонизиране – акт, характерен за традициите на 
Сръбската църква – във фолклорна среда царстването на този владетел оставя ярки и 
исторически точни следи. В посочената студия на Й. Иванов е даден пример за 
епическа песен, в която крал Милутин прави опит да се ожени за сестра си Ката 
Кателина и да осъществи инцест с нея. Според учения, това е преосмисляне във 
фолклорна среда на действителни събития от живота на сръбския владетел. Той се 
сватосва и се жени общо седем пъти и затова е наречен от сърбите „вечити 
младожења” 261. Свидетелство за същия процес е и определянето на героя Милутин в 

                                                        
258 СА – АИФ. Разказал Евтим Костов Геров, р. 1914 г. в с. Ярлово, Самоковско, обр. IV отд., земеделие. 
Зап. К. Рангочев на 16 юли 1983 г. в с. Ярлово. 
259 Иванов, Й. – пак там. 
260 Паисий Хилендарски – цит. съч., 68. 
261 Иванов, Й. – цит. съч. Авторът допълва, че Кателина е историческа личност – снаха на крал Милутин 
и сестра на една от неговите жени – маджарката Елисавета. 
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коледарската песен от с. Ярлово като джелатин. От бележка под линия на записвача 
става ясно, че селският певец не знае значението на думата, но вероятно в миналото тя 
е била част от словното богатство на местния говор. Джелатин е от арабско-турски 
произход и буквално означава ‘палач’, а в преносен смисъл ‘жесток, безчовечен, 
главорез; угнетител, мъчител’ 262. В този семантичен ред особено важно е значението 
‘главорез’, тъй като то образува смислова двойка с лексемата – ‘безглав’, каквито, в 
разгледаните по-горе фолклорни легендарни предания, са и св. Иван Рилски (и неговите 
местни хипостази), и Свети Крал. 
Присъствието на името на св. Крал Стефан Милутин в песенното пространство на 
коледарите от с. Ярлово звучи самотно при липсата (засега) на каквито и да било следи 
от български фолклорен култ към светеца извън границите на Софийския регион. Това 
обаче не изглежда така в контекста на развитието и разпространението на 
доминиращия над него култ към св. Иван Рилски в Самоковско – една от най-рано 
усвоените части в културното землище на Рилската обител. Проучването на въпроса 
отново поставя на дневен ред твърдението, че фолклорния сюжетен тип за летенето на 
св. Иван Рилски и неговите местни хипостази съхранява по фолклорен начин отгласи от 
действителното пренасяне на мощите на Рилския отшелник. Записването на текстове с 
такъв сюжет в Самоковско (с герой цар Иван Шишман) – нещо, за което ще стане дума 
по-нататък, навежда на мисълта, че останките на светеца не са пренесени от Средец в 
Рилския манастир през 1469 г. по течението на р. Струма, както се твърди в „Разказ за 
пренасяне мощите на Иван Рилски в Рила”. По този повод К. Рангочев 263 предлага три 
алтернативни маршрута 264: 
1. София > с. Владая > с. Даскалово > с. Долна Диканя > с. Ярлово > гр. Самоков 
> долината на р. Черни Искър > м. „Кобилино бранище” > Рилски манастир 
2. София > проход “Ярема” > гр. Самоков и оттам по пътя за Рилски манастир 
3. София > Плана планина > вр. „Свети Дух” > с. Широки дол > гр. Самоков и 
оттам за Рилски манастир 
Първите два от тях минават през и непосредствено до с. Ярлово, където е записана 
коледарската песен с начална формула Милутине, джелатинье. В контекста на 
споменатото по-горе смесване на фолклорните култове към св. Иван Рилски (и 
неговите местни хипостази) и свети Крал в Софийско, това подкрепя допускането за 
пренасянето на мощите на св. Иван Рилски през 1469 г. от главния град Средец през с. 
Ярлово, гр. Самоков и долината на р. Черни Искър към Рилската пустиня. 
2.2 КУЛТЪТ КЪМ БАЛИ ЕФЕНДИ (АЛИ БАБА) В СОФИЙСКО 
Друго фолклорно явление, което се намира под влиянието на култовете към св. Иван 
Рилски и неговите локални хипостази, е култът към мохамеданския светец Бали Ефенди 
(Али Баба) с център софийския кв. Княжево. За него вече стана дума, когато бяха 
изследвани мохамеданските аспекти на стубелския култ към свети Еван/Еели Буба. В 
едно от фолклорните легендарни предания, записани там, разказвачката Юлита Михова 
прави аналогия между обредите за дъжд на гробовете на стубелския Еели Буба и оньо 
турчин, оньо Еели Буба от Кнежево. Изясняването на този момент е повод за 
следващата част от изложението. Основната причина обаче са знанията за двуверските 
християнско-мохамедански фолклорни явления в Софийско, които проучването на 
княжевския култ може да даде 265.  
                                                        
262 За думата cellat вж. ТБР, 83. 
263 Рангочев, К. - Антропонимът „Иван” в българския юнашки епос. Доклад, четен на Международна 
научна конференция на тема „Св. Иван Рилски и манастирската култура в Средновековна Европа”. 
София, 19-21 октомври 1996 г. Съхранява се в ААО. 
264 Вж. приложение № 11.  
265 Вж. Малчев, Р. – Етноложки контекст на конфесионалния ойконим „Бали Ефенди”. В: Ономастично и 
етнолингвистично пространство на езика: астроними, вентоними, еороними, зооними, фитоними, хроно-
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Научната литература за историческата личност Бали ефенди, дервишката обител 
(текето), основана от него и култът към гробницата (тюрбето) му не е особено богата. 
Неин преглед е направен в статията на Л. Миков и Т. Кметова „Софиянецът Бали 
ефенди – мюсюлмански светец от ХVI в.” 266. От посочените турски и български 
заглавия става ясно, че интересът към проблема датира от началото на ХХ в., но 
специализираното му разглеждане започва едва през последните двадесетина години. 
Най-ранните исторически сведения за съществуването на мохамеданско сакрално 
средище в днешното Княжево се съдържат в един подробен регистър на тимарите, 
зеаметите, хасовете, мукатаите, вакъфите и чифлиците по територията на ливата София 
от началото на XVI в. Там се споменава за вакъфирането на имот през 1520-1557 г., 
приходите от който са предназначени за поддържане на светилището. Вакъфът е 
записан на името на Бали Ефенди 267. В „Показалец на личните имена”, поместен след 
българското издание на документа, са дадени значителни сведения за историческата 
личност Бали Ефенди. Той е определен като „мюсюлмански проповедник, старейшина 
на халветийския орден в София. Роден вер. в края на ХV в. в Струмишко. Получил 
духовно образование в Истанбул, след което се установил в София, където основал 
дервишко теке. Бали ефенди бил суфистки мистик и наставник, типичен 
представител на ислямската сектантска пропаганда. Автор на богословски трудове и 
поезия. Починал през 1553 г., погребан в околностите на София (дн. Княжево, квартал 
на града), където било създадено дервишко теке.” 268. Тези факти потвърждават 
предположението на повечето изследователи на живота и религиозната дейност на све-
теца, че почитането на неговото култово средище е факт още преди смъртта му 269. Е. 
Радушев и Р. Ковачев, поддържат твърдението, че Бали Ефенди е софийски старейшина 
на халветийския орден от сунитското направление на исляма. Преди тях тази хипотеза 
защитава изследователката Н. Клиер 270. Не я подлагат на съмнение и Миков и Кметова 
271. Друга представа за възгледите на Бали Ефенди дава османският пътешественик 
Евлия Челеби, който посещава София в средата на XVII в. Според него, светецът е „от 
сектата на байрамните” 272. В едно свое изследване, посветено на отношенията 
между мохамеданските ордени Мевлевия и Бекташия, В.А. Гордлевский твърди, че 

                                                                                                                                                                             
ними и др. Сборник в чест на проф. Николай Ковачев. Том 2. В. Търново, 1996, 57-62; Малчев, Р. – 
Ойкоконфесионимът „Бали Ефенди” в околностите на стара София. В: сб. Конфесия и фолклор. Тезиси. 
IV Северозападни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. София, 
23-24 ноември 1996 г. Съст. Росен Р. Малчев и Константин Рангочев. С., 1998, 32-33; Малчев, Р. – Проб-
леми на конфесионалния обмен. Култовото средище „Бали Ефенди – св. Георги – св. пророк Илия” в 
софийския квартал Княжево. Доклад, четен на Национална научна конференция „Градът от 
Възраждането до наши дни”. Пловдив, 17-19 септември 1997 г. В: Годишник на Етнографския музей – 
Пловдив, 1998, 108-119; Малчев, Р. – За произхода на името Бали ефенди – мохамедански агионим от 
XVI в. Доклад, четен на Научна конференция в памет на Петър Илчев. София, 14-15 март 1998 г. 
266 Миков, Л., Кметова, Т. – Софиянецът Бали ефенди – мюсюлмански светец от ХVI в. В: сп. Българска 
етнология. Кн. 2, 1996, 31-50; Вж. също Поборникова, Р. – Княжевският светец „Бали ефенди”. В: сб. 
Сердика – Средец – София. Т. 3. С., 1997, 67-74. 
267 Радушев, Е., Ковачев, Р. – Опис на регистри от Истанбулския османски архив към Генералната 
дирекция на държавните архиви на Република Турция. С., 1996, 6, док. № 7. 
268 Пак там, с. 62. Спорните моменти около годината на смъртта на светеца по Григорианския календар 
не са предмет на настоящето изложение. 
269 Свидетелство за това се открива още в пътеписа на Евлия Челеби, който посещава свещеното място 
сто години след смъртта на светеца. В него е отбелязано, че „Бали Ефенди е погребан в собственото си 
бранище”. Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVII век. Прев. от тур. 
ез. Д. Г. Гаджанов. В: Периодическо списание, т. 70, св. 9-10. Пловдив, 1909, 703. 
270 Clayer, N. – Mystiques, état et société (Les Halvetis dans l’aire balkanique de la fin du XVe siecle à nos 
jours). Leiden – New York – Köln, 1994, 70. 
271 Миков, Л., Кметова, Т. – цит. съч., 34-35. 
272 Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVII век. ..., 705. 
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дервишките водачи, известни с името Бали, принадлежат към ордена Бекташия, 
духовен покровител на еничарския корпус. Той дава за пример два такива случая – 
Балим Баба в Албания и Бали паша в Мала Азия. За първия казва: „И ако виното, 
купено от Джеляледдин 273, изпуска благоухание, то и виното, което носил в Круя (в 
Албания) един човек, също било превърнато в мед, и поради това получил 
чудотворецът-дервиш, родоначалник на клон, изповядващ безбрачие – той е 
разпространен в Албания – прозвището Балим-баба.” 274. А за втория твърди: „През 
ХVI век от името на Бали-паша, който извършил поход към Диарбекир, архитектът 
Коджа Синан построил в Истанбул джамия - така пашата желаел (а той бил, 
очевидно, бекташ) да покаже своята правоверност.” 275. Фолклорните легендарни 
предания за витошкия мохамедански светец, записани в края на XIX в. в Софийско 276, 
и за албанския Балим Баба реализират един и същи сюжетен тип – Превръщане на вино 
в мед за доказване на мохамеданска праведност и святост. Разбира се, близостта в 
имената и разработваните сюжетни типове не са доказателство за бекташийската 
принадлежност на Бали Ефенди. Те обаче говорят поне за две неща: 1. За 
популярността на сюжетните типове, свързани със старейшините на ордени, което води 
до разпространението им и в мохамеданска, и в християнска фолклорна среда; 2. За 
силата на бекташийския орден и покровителстваното от него еничарство в Османската 
империя през ХVI в. 277 
Не по-малко интересен е проблемът за етническия произход на Бали Ефенди. Още 
Евлия Челеби в средата на XVII в. пише, че той „бил велик учител от юрушките 
племена и имал седемдесет хиляди последователи” 278. Тази мисъл е развита от П. 
Делирадев, според когото светецът е юрушки проповедник и вожд на юруците, роден в 
с. Боримечково, Панагюрско 279. За доказателство посочва в землището на селото 
топоконфесионима Балиефендиевата джамия и хидроконфесионима Балиефендиевата 
чешма 280. 
Боримечковските юруци са принадлежали към сектата на байрамитите. Между тях 
се е родил и отрасъл знаменитият “витошки светец” Б а л и е ф е н д и (разредка на 
авт. – П.Д.). В Боримечково и децата знаят, че Бали ефенди е техен съселянин и че 
умрял под Витоша. Тукашни хора са имали наследствен имот около хижа „Алеко” на 
Витоша, но го заграбил Стефан Стамболов като министър-председател. 281 

                                                        
273 Джеляледдин Руми – основател и духовен наставник на мохамеданския орден „Мевлевия” през XIII 
в. в Мала Азия. По въпр. вж. Фиш, Р. – Джеляледдин Руми. С., 1984. 
274 Гордлевский, В.А. – Избранные сочинения. Т. 2. М. 1962, 33. 
275 Пак там. 
276 СбНУ. Т. 6, 1891, 137-138, № 3 „Село “Княжево” и светията „Бали-Ефенди”. Нова публикация при 
Малчев, Р. – Етноложки контекст на конфесионалния ойконим Бали Ефенди – старо име на днешния со-
фийски квартал Княжево ..., 60-61. Тук вж. приложение № 12. 
277 По въпр. вж. и Грозданова, Е., Андреев, Ст. – Джелепкешаните в българските и съседните им земи 
през ХVI-ХVIII век. С., 1998 г. В книгата е публикуван списък на „Лица с отношение към обслужването 
и поддържането на мюсюлманския култ сред джелепите в дясното крило на Румелия през втората 
половина на ХVI в.” (Таблица № 5, 117-121). В него се откриват имената на Деде Бали Абдюррахим (с. 
Юнус абдал, дн. с. Йонково, Русенска обл.), Деде Бали Маруф (с. Хаджи Исалар, неуст., Шуменска каза) 
и Каба Бали Дервиш (с. Беш тепе, дн. с. Пет могили, Варненска обл.). Според авторите, джелепкешаните 
с титли деде и ашък, са „най-често свързвани с алианството и организацията на къзълбашите” (с. 114). 
278 Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVII век. ..., 705. 
279 Делирадев, П. – Принос към историческата география на Тракия. Т. 2. С., 1950, 223; Делирадев, П. – 
Кратък географско-исторически преглед на Панагюрска околия. В: сб. Панагюрище и Панагюрско в ми-
налото. С., 1956, 31.  
280 Делирадев, П. – Кратък географско-исторически преглед на Панагюрска околия ..., 31. 
281 Пак там. 
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В подкрепа на тези твърдения Ал. Арнаудов привежда фолклорен текст от 
Боримечково, записан през 1957 г. 282. Този произход на Бали Ефенди се потвърждава и 
от честата употреба на името Бали в антропонимията на малоазийските юрушки 
общности 283. Хипотезата намира място и в популярни издания, предназначени за 
широк читателски кръг. Така например, в пътеводител на Витоша планина от 1937 г. е 
написано, че „Княжево до 1883 г. се е наричало „Бали-Ефенди” на името на Юрушкия 
проповедник – светеца Бали-Ефенди, гроба на когото се намира в двора на селската 
черква ...” 284 
Според народната етимология, името Бали произлиза от турската дума bal – ‘пчелен 
мед’. Това значение е във връзка с чудото, което светецът Бали Ефенди извършва, като 
превръща вино в мед 285. Същевременно, продължават опитите на учени от различни 
страни да изяснят историческата етимология на имената, които съдържат корена бал-. 
Техните търсения са насочени към словното богатство на езици от различни семейства. 
Една част от лингвистите подкрепя хипотезата за славянобългарски произход на 
корена. „Г. Вайганд смята Бальо за обръщение към бащата = „татко”, но допуска и 
друга възможност: от стбълг. bal – ‘магьосник, вълшебник’ (нем. Zauberer)” 286. Й. 
Заимов извежда значението на името Балован от стб. баловати – ‘лекувам, грижа се за 
някого’, а Баломир превежда на новобългарски като ‘който е вещ в лекуването, добър 
лечител, лекар’ и го фиксира през XVI в. Според него, името Бало е съкратена форма от 
Баломир и Балован и е засвидетелствувано в български паметници от XV в. 287 (т.е. 
около век преди историческата личност Бали Ефенди). Друга група учени сочи 
прабългарския произход на името Бали 288, а Ив. Дуриданов е поддръжник на 
тракийската хипотеза. Като отбелязва, че „в старобългарски действително е 
засвидетелствана дума áàëè(è) „лекар, лечител” и продължава – „обаче тя едва ли е 
съставна част от Баломир” – Дуриданов пише: „Българските имена от основа Бал- 
биха могли да бъдат от субстратен произход, тъй като съответстват на тра-
кийските (респ. дакомизийски) Âáëáò, Âáëçò, Balius, срв. и втория компонент -âáëïò, -
bales в имена като Äåêå-âáëïò , Dini-bales и пр.” 289. В края на изследването си авторът 
заключава: „Все пак това остава предположение поради възможността да се 
обяснят и по друг начин, а именно като съкратена форма от Бало-мир, което обаче 
остава неясно като цяло откъм значение.” 290 
Проблемът за историческата етимология на името Бали е сложен и изисква внимателен 
и задълбочен анализ. Като се има предвид липсата на сведения за значението на 
неговия корен в прабългарски и тракийски и без да се дава приоритет на която и да е от 
трите хипотези за произхода му, трябва да се посочи, че старобългарските значения 
‘магьосник, вълшебник’, ‘който е вещ в лекуването, добър лечител, лекар’ и др. 

                                                        
282 Арнаудов, Ал. – Из миналото на Северозападните Родопи. Пазарджик, 1995, 61. 
283 Вж. Михайлова-Мръвкарова, М. – Османските документи като изворов материал за миналото на 
Западните Родопи. В: сб. Минало, бит и култура на населението от Западните Родопи. Пазарджик, 1986, 
37-38. 
284 Витоша и нейната околност като туристически обекти. Пътеводител. С., 1937, 42. 
285 СбНУ. Т. 6, 1891, 138. 
286 Дуриданов, Ив. – Проблеми на субстратната антропонимия. В: сб. Състояние и проблеми на 
българската ономастика. В. Търново, 1994, 21. Дуриданов се опира на разработки на Вайганд от 20-те 
години на ХХ в., цитирани в библиографията към статията. Според него, обаче, „такава дума (bal – бел. 
моя – Р.М.) няма в старобългарски”. Пак там. 
287 Заимов, Й. – Български именник. 2 фототип. изд. С., 1994, 13. 
288 Вж. Михайлова-Мръвкарова, М. – цит. съч., 37-38. Тук изследователката се позовава на 
проучванията на турския учен Ерьоз за антропонимната система на юруците в Мала Азия. 
289 Дуриданов, Ив. – цит. съч., 22. 
290 Пак там. 
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отговарят адекватно на литературните и фолклорните сведения за лечебната сила, която 
притежава гробът на княжевския светец 291. 
Казаното поставя въпроса за съществуването на стар сакрален център в 
северозападните поли на Витоша преди създаването на мохамеданско светилище там в 
средата на XVI в., който, вероятно, е свързан с лековития минерален извор в днешното 
Княжево. Подкрепа за това твърдение са някои сведения в историко-апокалиптичните 
старобългарски съчинения от втората половина на XI в. „Тълкувание Даниилово” и 
„Сказание Исайево”: 
И тук ще стане голямо побоище – на това място има извор с два чучура. … И тук 
отново ще свика сираци, и попове, и дяци, и монаси – на планината Витоша, където са 
събрани много [мощи на] светии от всички земи. 292 
 
Тогава ще му покаже Господ воини – патриарси и епископи, и калугери, и попове, и ще 
отидат с него в планината, наречена Витоша, където са светите отци от 
българската земя. 
Тогава ще излезе една девойка, свята и с красиво тяло, която ще доведе триста свети 
отци. И той (цар Гаген – бел. моя – Р.М.) ще тръгне с честния кръст срещу 
измаилтяните, и ще направи голяма сеч, където е двуустият кладенец. 293 
В първите векове след създаването на светилището на Бали Ефенди около него няма 
самостоятелно селище, което да носи името на светеца. Такъв ойконим не е отбелязан в 
поселищните списъци на османските данъчни регистри. Отсъствува и във фолклорните 
легендарни предания за светеца. Те свидетелствуват, че „преди 60-70 год., когато било 
селото Рогожа-Клисура, ... днешното село Княжево още не било заселено, само по 
реката били турските воденици, кули и бахчи, от които някои още се повъртiат и се 
наричало „воденичиште” 294, а „Бали-Ефенди” се е наричала само местността, 
където е бил погребан светецът” 295. Сведения за поселищния живот в района на 
сакралното средище в средата на ХIХ в. съдържат пътните бележки на В. Григорович. 
Пътешественикът споменава за две населени места – Балиефенда и Теке 296. Вероятно, 
по това време около светилището вече е имало някаква селищна структура, но е била 
възприета от Григорович като самостоятелна от култовия център. Това обяснява защо 
съставителят на сборника с руски пътеписи, където е поместено това сведение, опре-
деля Балиефенда като предходник на днешното Княжево, а не успява да идентифицира 
селището Теке 297. Вече през 1879 г. днешният кв. Княжево е включен в държавната 
номенклатура на имената на селищата в Княжество България с названието Бали ефенди. 
В същата година то е променено на Медено село под влияние на народната етимология 
за името на светеца (от тур. bal – ‘пчелен мед’) 298. През 1881 г., в чест на княз 
Александър Батенберг, селището е наречено Княжево. С това име то е включено в 
София през 1958 г. 299 

                                                        
291 Миков, Л., Кметова, Т. – Софиянецът Бали ефенди – мюсюлмански светец от ХVI в. ..., 37 и сл. 
292 Тъпкова-Заимова, В., Милтенова, А. – Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в 
средновековна България. С., 1996, 136. Откъсът е от „Тълкувание Даниилово”. 
293 Пак там, 155. Откъсът е от „Сказание Исайево”. 
294 СбНУ. Т. 6, 1891 г., с. 137. 
295 Пак там, с. 138. 
296 Григорович, В. И. – Очерк за пътешествието ми из Европейска Турция. В: Руски пътеписи за 
българските земи (ХVII-ХIХ в.). Съст., предгов., ком. и бел. Маргарита Кожухарова. С., 1986, 240. 
297 Пак там, 258, бел. 44. 
298 Вж. ТБР, 49. 
299 Коледаров, П., Мичев, Н. – Промените в имената и статута на селищата в България. 1878-1972. С., 
1973, 135. 
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Фолклорното битие на култа към мохамеданския светец Бали Ефенди и неговото 
сакрално средище досега не са били предмет на сериозни дирения. Повечето автори 
насочват вниманието си към търсенето и интерпретирането на исторически и книжовни 
извори. Първи опити за етноложки поглед в тази посока представляват изследванията 
на Миков и Кметова и автора на настоящето изложение. Най-напред е важно да се 
подчертае, че фолклорното название, с което Бали Ефенди е известен сред местното 
население – българи християни и цигани мохамедани – е Али Баба. „Историческото 
име на светеца Бали ефенди, както и старото име на селището Бал-баба, Бали баба, 
са познати сред част от княжевци по-скоро като знание, почерпано за тяхното 
селище от краеведската книжнина.” 300, а с името Али Баба славата му се простира 
далеч извън границите на Софийско – във Врачанско 301. Местната фолклорна памет не 
пази християнски аналог на мохамеданското название Али Баба. В нея обаче се 
съхраняват значителни сведения за двуверския християнско-мохамедански характер на 
култа към Бали Ефенди и неговото светилище. Най-ранната информация за това 
съдържа споменатият по-горе фолклорен текст от Софийско 302. Той е свидетелство за 
острото религиозно съперничество между християнските и мохамеданските общности в 
София и Софийско при етнокултурното усвояването на пространството в годините на 
османското робство и подкрепя тезата за двуверския статус на сакралното средище. 
Нови фолклорни факти за съвместното християнско-мохамеданско почитане на светеца 
и неговото светилище от началото на 90-те години на нашия век са публикувани от 
Миков и Кметова. 
Днес на светилището има три сакрални обекта: 1. Гробница (тюрбе) на Али Баба (Бали 
Ефенди); 2. Църква „Св. пророк Илия”; 3. Оброчище „Св. Георги” 303. 
За първи път на това място гробница на мохамеданския светец е построена още в края 
на XVI в. от султан Селим II. „След смъртта на Сюлейман, Селим II с бърз ход 
отишъл в Сектевар, от там в Белград, дето се обявил за султан и от там за София. 
Тук той издигнал над гроба на Бали ефенди едно високо кубе и направил едно дервишко 
теке, след което се завърнал в столицата...” 304. 
Православният християнски храм „Св. пророк Илия” е направен в края на XIX в. на 
мястото на джамия, която е част от мохамеданското култово средище 305. За избирането 
на неговия патрон влияе фонетичната близост на имената Али и Илия 306. 
Същевременно, могат да се посочат косвени доказателства за това, че в миналото на 
мястото се извършва почитане на св. Илия. 

                                                        
300 Миков, Л., Кметова, Т. – цит. съч., 46. 
301 „Ти видвал ли си в Кнежево оньо турчин му овили чалма на колец.” СА – АИФ. Разказала Юлита 
Иванова Михова (Лита Миюва) ... 
302 СбНУ. Т. 6. С., 1891, 137-138, № 3. Впрочем, записвачът Д. Стойнов не споменава къде и от кого е 
записан този фолклорен текст. Знанието за това може да изясни проблема за разпространението на култа 
към Бали Ефенди в района на Софийско в края на ХІХ в. 
303 Вж. приложение № 13. 
304 Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVII век. ..., 703. 
305 „На Илинден 1888 г. е положен основния й камък, а на Илинден 1893 г. тя е осветена.” Миков, Л., 
Кметова, Т. – цит. съч., 43. 
306 Вж. Малчев, Р. – Етноложки контекст на конфесионалния ойконим Бали Ефенди ..., 59; Миков, Л., 
Кметова, Т. – цит. съч., 49. Вероятно, същият процес е причина едно хасковско село с ойконим Али баба 
текеси да бъде преименувано през 1899 г. на Свети Илия. Вж. Коледаров, П., Мичев, Н. – Промените в 
имената и статута на селищата в България. 1878-1972 г. ..., 219-220. Друго свидетелство за подобно 
преименуване бе предоставено на автора от Ст. Бабалиевска от Кирило-Методиевския център към БАН. 
Според семейно предание, нейната фамилия произлиза от прозвището Баба Алия, с което мохамеданите 
от македонското с. Галичник назовават неин роднина, известен с името Дядо Илия. 
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В своя пътепис от средата на XVII в. Евлия Челеби се спира на един несъществуващ 
днес елемент от светилището на Бали Ефенди – т.нар. Балиефендиева скала 307. Той 
пише: „Местността „Бали ефендиева скала” е една черква вътре в гората. Тук тя е 
толкоз гъста, и дърветата образуват такава дебела сянка, че никога слънчеви лучи не 
проникват. Тук има една валчеста скала, върху която се молел св. Бали ефенди. На 
камъка има следи от допирането на неговата глава, когато правел поклони. 
Собствено от това допиране се е образувала в скалата една локвичка, която се пълни 
с дъждовна вода, за да пият зверовете и птиците. Чудна е тази местност.” 308. 
Сюжетният тип е известен от фолклорни легендарни предания, свързани с текето на 
бекташийския светец Мустафа Баба при с. Александрия, Добричко. В Добруджа те се 
разказват от българи християни, които вярват, че на това място е погребан св. Илия. 
Според тях, тъй като християнският светец „не бил приет от жителите (на с. 
Александрия – бел. моя – Р.М.) да пренощува, ... той блъснал главата си в скалите и 
ликът му се отпечатал там.”. Авторът на тези редове – Г. Георгиева допълва, че 
„тази легенда е близка до вярванията за Бали ефенди (живял близо до София), който 
удрял главата си в скалите при своите молитви и образът му останал отпечатан 
там” 309. 
Поставянето на св. Илия за храмов светец закрепя календарно почитането на Али Баба 
(Бали Ефенди) и от християни, и от мохамедани към датата 20 юли/2 август. Вероятно 
преди това християните колят своите курбани на Гергьовден (23 април/6 май) на 
оброчния кръст на св. Георги, а мохамеданите – на произволен ден, при нужда от по-
мощта на светеца Али Баба (Бали Ефенди). Тук не бива да се забравя, че спецификата 
на мохамеданския календар не позволява закрепването на който и да е религиозен 
празник към една и съща дата от Григорианския, респ. християнския религиозен 
календар 310. Ето защо е твърде вероятно съвместното почитане на Али Баба от хрис-
тияни и мохамедани на Илинден да е следствие от, а не причина за избирането на св. 
Илия за патрон на християнския храм до тюрбето. Както пишат Миков и Кметова, 
„днес българите (разбирай християните – бел. моя – Р.М.) колят курбаните си на 
Гергьовден и Илинден, а циганите (разбирай мохамеданите – бел. моя – Р.М.) – на 
Илинден” 311. В контекста на казаното дотук, тази мисъл може да бъде продължена 
така: Християните – в чест на оброчния светец св. Георги и на храмовия покровител св. 
Илия; мохамеданите – само на Илинден, тъй като преди освещаването на църквата „Св. 
пророк Илия” през 1893 г. нямат определен ден за почитане на своя светец Али Баба. 
Епохата на създаването на оброчището „Св. Георги” не може да бъде определена. То 
може да е предходник или съвременник на мохамеданското светилище. За това 
свидетелства широко разпространената практика мохамеданите в Османската империя 
да наследяват стари християнски култове към местни светци и техни култови средища, 
като променят названията на светеца и сакралното му място и съобразяват старата 
                                                        
307 Миков и Кметова допускат, че това може да е големият валчест камък, който сега е претърколен на 
около 10 м от могилата с оброчния кръст на Св. Георги. Цит. съч., 43. 
308 Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVII век. ..., 703. 
309 Георгиева, Г. – За някои особености на суфийския ислям в Североизточна България. В: сб. Конфесия 
и фолклор. Тезиси. IV Северозападни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклорис-
тика „Онгъл”. София, 23-24 ноември 1996 г. Съст. Росен Р. Малчев и Константин Рангочев. С., 1998, 22-
23. 
310 Така напр. от житието на Бали Ефенди, написано от шейх Шейхи Сюлейман Кюстендили (1750-1820) 
става ясно, че светецът е починал през 960 г. от Хиджра през месеца сафер в деня джумаа. Миков и Кме-
това пресмятат, че тази дата съответствува на 10 февруари 1553 г. Цит. съч., 32-33. За сравнение през 
1994 г. (1415 г. от Хиджра) дните джумаа в месеца сафер се падат на следните дати от Григорианския 
календар: 15, 22 и 29 юли и 5 август. По-новите изчисления на проф. Н. Кочев, че ден джумаа, месец 
сафер, 960 г. от Хиджра съответствува на 26 юли 1582 г. не отменят наблюдаваната зависимост. 
311 Миков, Л., Кметова, Т. – цит. съч., 43. 
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култова практика с изискванията на своята религия. Конкретно отражение на този 
процес се открива в софийските християнски предания, според които „турците 
освоили местния християнски светец и го нарекли „бал-баба”, а после го прекръстили 
„Бали-Ефенди” 312. Подкрепа за това твърдение са и явните скотовъдни черти в 
представата за Али Баба. Техният произход може да се потърси както в традиционната 
почит на мохамеданите към светци овчари, така и във факта, че в българската 
християнска фолклорна култура покровител на скотовъдците е св. Георги 313. 
Турците, като освоили светиiата бал-баба, напраили му на местото дека се посветил, 
гробница и у неiа били турили на светиiата козарската му тоiага, чантата и 
iапунджако (ямурлука), и сека вечер уносили по едни емениi (курсив на зап.), та го 
оставьали у гробницата, а ка отвора на заранта, наiда ги се скинати, та да останало 
саде горньиштата. Казуiа оти светиiата ношкьам обувал емениiте, земе си тоiагата, 
наметне си чантата и дрехата, па оди на некъде по Витоша, дека си пасал козите, 
оди целата нош и се връне у зори; за това сека дзаран наодили емениiте скинати от 
оденье и останало саде горньиштето. 314 
В книжовното житие на Бали Ефенди и във фолклорните текстове за Али Баба могат да 
бъдат открити допълнителни сведения за предмохамеданския характер на представата и 
култа към тях. Те представят Бали Ефенди и Али Баба в контекста на каноничния и 
респ. фолклорния култ към св. Иван Рилски (и неговите местни хипостази).  
В своя пътепис от средата на XVII в. Евлия Челеби включва епизод, който разказва за 
отказа на Бали Ефенди да се види със Сюлейман Великолепни. Когато султанът чува за 
славата на праведника, пожелава да се срещне с него лично и идва в обиталището му с 
цялата си войска на път за Централна Европа. Светецът предрича смъртта на владетеля, 
взима молитвената си постелка и избягва в гората. Тогава султанът „изпратил при него 
шейхюлисляма 315 Абусууд ефенди, който отишъл при Бали ефенди предрешен и с 
големи дарове, за да иска извинение от него” 316. Несъстоялата се среща между двамата 
повтаря отношенията между св. Иван Рилски и цар Петър, отразени в „Народното 
(безименното) житие на Св. Иван Рилски” от XII в. 317 и Евтимиевото житие на Рилския 
светец от XIV в. 318 
Във фолклорен текст за Али Баба, записан от Миков и Кметова, сакралният герой е 
представен като безглав светец. 
„По традиция те некаде му били отрезали главата тука по Княжево, турци ли са 
били... Той е гонен бил, предсказуем, и понеже предсказвал, му отрезват главата.” 
Към това записвачите допълват: „Затова според информатора в тюрбето е 
погребана само главата на Али Баба, но никой не знае къде е тялото му.” 319. 
Предположението на разказвача, че главата на Али Баба е отрязана от турци, е в 
очевидно несъответствие с историческата истина. То обаче е обяснимо в контекста на 
фолклорните представи за съществуването на светци àкефалос – особено когато са част 
от фолклорната вяра на общности от северното землище на Рилския манастир, които 

                                                        
312 СбНУ. Т. 6. С., 1891, 138. 
313 По въпр. вж. Колева, Т. – Гергьовден у южните славяни. С., 1981. Друго обяснение за скотовъдния 
облик на светията предлагат Миков и Кметова: „Възприемането на Бали ефенди като светец и козар в 
това предание кореспондира с широко разпространената представа за светците като духовни 
пастири на техните последователи”. Цит. съч., 38. 
314 СбНУ. Т. 6 ..., 38. 
315 Шейхюлислям (араб.-тур.) – началник на мохамеданските духовници в Османската империя. За 
думата şeyhülislâm вж. ТБР, с. 527. 
316 Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVII век. ..., 703. 
317 Киселков, В. Сл. – Свети Иван Рилски. Жития. С., 1940, 83-86. 
318 Пак там, 51-55. 
319 Миков, Л., Кметова, Т. – цит. съч., 47. 
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съхраняват в своя неприказен репертоар легендарни предания за св. Иван Рилски и 
неговите местни хипостази със сюжетния тип Движение (летене) на светец (без глава) 
за пренасяне на святост. 
Изследването на фолклорната култура в северните части на риломанастирското 
културно пространство разкрива важни резултати от взаимодействието между 
религията и фолклора в конкретната битова практика на местните селищни общности. 
Те потвърждават хипотезата, че срещата на религиозния светоглед и фолклорните 
представи за света се осъществява в менталното пространство на фолклорната вяра. 
Там се изгражда структурата на местната фолклорна конфесионалност (религиозност), 
която намира едни от своите най-пълноценни реализации в локалните фолклорни 
култове към светци. На тази територия те могат да бъдат разделени на две групи: 1. На 
север от Балкана култовете се осъществяват към местни хипостази на св. Иван Рилски; 
2. Южно от планината – към светци, чието почитане се намира под силното влияние на 
култа към него. Общото между тях е връзката им с Рилския отшелник и свързаните с 
него представи и вярвания, неприказни сюжетни типове, топоконфесионими и др. 
Различията могат да се проследят по няколко делитбени линии. Свети Еван и Еели 
Буба от Западно Врачанско (Монтанско), свети Крал и Али Буба (Бали Ефенди) от 
Софийско са безглави светци. В повечето фолклорни легендарни предания за тях се 
реализира сюжетният тип Движение (летене) на светец (без глава) за пренасяне на 
святост. В текстовете за самодивана Йован от Чипровско и Берковско, както и за 
свети Крал от Самоковско този сюжет не се разработва. Друг белег на различие е 
степента на съхраняване на предхристиянската основа на култовете. В това отношение 
явленията в Берковско и Чипровско (самодиванът Йован) пазят по-ясна връзка с 
езичеството, а тези от Западно Врачанско (Монтанско) и Софийско са по-близки до 
религиозните канони за почитане на светци. Трета подялба може да бъде направена 
според религиозната определеност на култовете. Повечето от тях са изцяло 
християнски, но там, където през османското робство живее компактно мохамеданско 
население, се развиват двуверски християнско-мохамедански разновидности. Такова е 
почитането на свети Еван/Еели Буба в Западно Врачанско (Монтанско) и Али Баба 
(Бали Ефенди) в Софийско. Предмет на бъдещи дирения трябва да бъдат други 
фолклорни двуверски култове, чието изследване може да изясни механизмите на 
взаимодействието между християнството и мохамеданството в риломанастирското 
пространство. Това ще даде нов материал за разбирането на местните локални и 
стадиални разновидности на българската православна и мохамеданската фолклорна 
конфесионалност (религиозност) в тази част от българското етническо землище през 
епохата на Късното Средновековие и Възраждането. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

ГЛАВА ІV 
 

ФОЛКЛОРЪТ ЗА САКРАЛНИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ НА СВЕТА И 
ТЕХНИТЕ СВЕТИЛИЩА НА ЮГ ОТ БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР 

 
1. СЕМАНТИЧНИ ВЕРИГИ В МЕСТНИЯ ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА 
САКРАЛНИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ НА СВЕТА 
 
Фолклорните представи за сакралните владетели на света могат да бъдат разгледани в 
рамките на обособен модел, който се намира в отношения на взаимно допълване с 
други модели, изграждащи същността на фолклорната концептуална картина 320. Той се 
отличава с висока степен на сакралност и това определя неговата ниска вариативност. 
Най-тясна е връзката му с представите и вярванията за Оня свят 321. Стабилността на 
фолклорния модел за сакралните владетели на света, се дължи на връзките между 
неговите елементи, т.е. на структурата му. Именно тя осигурява наследствеността и 
континюитета в развитието на модела, независимо от смяната на елементите му при 
историческата промяна на религиозната доминанта на фолклорната менталност. 
Локалните форми, наблюдавани в Източен Рупчос, са резултат от продължителното 
съсъществуване, контаминиране и взаимно допълване на дохристиянски, християнски и 
мохамедански реалии. Причина за това е особената историческа съдба на българите 
мохамедани в Средните Родопи. Налагането на мохамеданството в района прекъсва 
доминацията на православното християнство в местната фолклорна култура и така 
освобождава цели масиви от структурата на дохристиянската менталност. 
Същевременно, мохамеданският религиозен светоглед не успява да се наложи като 
водещ на всички ментални равнища. В резултат на това в културата на 
българомохамеданските общности се откриват множество следи от домохамеданския 
стадий на развитие с цялото богатство на християнизирани в различна степен 
дохристиянски представи и вярвания. Част от тях влизат в семантичния кръг на т.нар. 
„криптохристиянство” 322, но всички заедно могат да бъдат обединени в понятието 
среднородопска разновидност на българската мохамеданска фолклорна 
конфесионалност (религиозност).  
Въз основа на записаните фолклорни материали, във фолклорния модел за владетелите 
на света на българите мохамедани от Източен Рупчос могат да бъдат обособени две 
семантични вериги. На пръв поглед, те са резултат от динамиката на два процеса в 
развитието на фолклорната менталност: 1. Отваряне, разширяване, обобщаване; 2. 
Затваряне, съсредоточаване, конкретизиране. При по-внимателно вглеждане се открива, 
че се разграничават и по друг признак – степента на неразчлененост на предмета и 
сакралните персонажи, към които се е създало (или се създава) сакрално отношение. 
                                                        
320 По въпр. вж. Малчев, Р. – Особености на фолклорния модел за сакралните владетели на света според 
представите на българите мохамедани от областта Горен Рупчос в Средните Родопи (първо ментално 
измерение). В: Сб. Фолклорни модели на света. Тезиси. III Северозападни четения на Асоциация за 
антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. Враца, 25-26 ноември 1995 г. Съст. Р. Малчев и К. 
Рангочев. С., 1996, 11-12; Малчев, Р. – Старозаветни и новозаветни мотиви във фолклорната проза на 
българите мохамедани от Средните Родопи (Част I, Фолклорни представи за сакралните владетели на 
света в Горен Рупчос. Теоретична постановка на въпроса). В: сб. Библия. Фолклор. Литература. В. 
Търново, 1996, 57-60. 
321 Малчев, Р. – Представи на българите мохамедани от Рупчос за „Оня свят” (Част I, с. Дряново, община 
Лъки, Младен Асенов Ушев и Софка Трендафилова Ушева). Доклад, четен на Българо-гръцки симпозиум 
„Погребални обичаи и практики в Родопите”. Смолян, 6-7 октомври 1995 г. 
322 По въпр. вж. Димитров, Стр. – Скритото християнство и ислямизационните процеси в османската 
държава. В: сп. Исторически преглед, кн. 3, 1987, 18-33. 
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Първата семантична верига се отличава с висока степен на неразчлененост, втората – с 
по-ниска. Между тях могат да бъдат потърсени и отношения на йерархичност, но 
абсолютизирането на този подход представя едностранчиво сложната структура на 
местната концептуална картина. Трябва да се подчертае, че както всяко явление във 
фолклорното ментално пространство, така и сакралните владетели на света имат 
амбивалентна природа. Те съществуват в различни хипостази и се възприемат от 
вярващите едновременно като членове и на двете семантични вериги.  
Сакралните владетели Пейгамбер (Пайгамбер) и Азраил спадат към първата семантична 
верига. Представите на вярващите за тях са най-обобщени и неразчленени. 
Втората верига включва сакралните герои Енихан Баба, Герге, Саръ Боба и Ариз Баба. 
Отношението към тях е по-ясно и по-конкретно. Те биват почитани на „собствени” 
светилища в Източен Рупчос или съседните области. Трансцендентното Божество 
Аллах/Господ присъства едновременно и в двете семантични вериги, защото, според 
представите на местните българи мохамедани, се отъждествява с всяка частица от 
света. Заради тази Негова всеобхватност, в настоящето изследване разглеждането Му 
ще стане с героите от първата семантична верига. Тя очертава добре и априорния 
монотеизъм (християнство, мохамеданство) като семантична основа, от която тръгват 
двете равнища на самото изследване. 
 
2. ПЪРВА СЕМАНТИЧНА ВЕРИГА 
 
Според местните представи и вярвания, персонажите от първа семантична верига нямат 
детайлно оформен облик и функции. Отношението към тях е обобщено, като към 
различни изяви на една и съща свръхестествена сила. Това е свидетелство за един 
незавършен процес на стратифициране на сакралното пространство, характерен за 
предишни, домонотеистични състояния на фолклорната менталност. Фолклорни 
доказателства за твърдението могат да се открият във фолклорната вяра на 
българомохамеданите от мах. Надежда на с. Джурково: 
Росен: Вчера, като говорих с дядо Османко, той ми разправяше, че има Аллах, има и 
Азраил? Какво прави този Азраил? 
Сали: То е – Азраиль и Аллах анно. Ясно ли ти е? Азраиль и Аллах е анно. Ано, дену гу 
викат Аллах, пък ньегу, тье гу викат Азраиль. Азраиль, касу си садимье, можье а съй 
да на смачка. А сига можье да на смачка, ано висо..., анва е, друго ньема. 
Росен: Ама той какво прави Азраил? Убива ли, какво прави? 
Сали: Амье убива, то, то, то убива и да ми, какво т’ та праи, то та а създало. Нанам 
как разбиратье? 
Ти знайш ли, чье... Хуора, завалялу е и пало-мало и гърми, дава гърм. И кану си бяга а 
дьену накова и кряснье и на мястоно – гром. Разбираш ли гром? 
Росен: Да, да. 
Сали: Анва е, анва е съшно, дену ти е расправяло, същоно... 
Росен: За Азраил. 
Сали: Да, за Азраиль и за мозъка анва е... 
Исус Ристос и Азраиль са адно, каксу сте вие дваминаса а нъйс! 323 
Росен: А Пейгамбер какво е? 
Сали: Е пе пак е същън, бе, Пайгамберя. Пак е същън ано, дену Азраилън. А-а, 
Пайгамбьер, пуньеже то е командувал сватъс, та гу призвьедан гульем, та гу – да са 
чуди. Хей-хи-хи! 
Росен: Той ли командва света? 
Сали: Емье той кумандува, ми как! Хе-хе! Анва са казва Пайгамбьер. 
                                                        
323 Разказвачът има предвид двамата записвачи – К. Рангочев и Р. Малчев. 
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Росен: А ангели има ли? 
Сали: Какво има ли? 
Росен: Ангели. Тия със крилцата. 
Сали: Ангель ли? А-а! 
Росен: „Мелек”, дето му викат. 
Сали: Ея, я – ангель. Ангель има – анва е ангель, дьену пак то командува сватъсь и тье 
са ангелиститье, дьену, дьену та надвиват, та й вяруваш. Ама ша вяруваш, не мой 
така... 324 
Друг, „по-подреден” вариант на разглежданите представи се съдържа във фолклорни 
записи от с. Дряново. 
1. Аллах/Господ 
Това е сила, нали, това е някаква сила. Тье са, Аллах и Господ са братя. Така го казват 
по сила. Оти, ако питаш Господи, казва има Аллах и Той. Ако питаш Аллах, вика има и 
Господ. Ако питаш някакви други вярвания, където казват, и те имат някаква силна, 
която е. 325 
 
Алах е царят ф природата, в задгробния живот. 326 
 
Ами Аллах е най-голям по силата. 327 
 
И ф посльедно време знашь кво казват? По научно. Демек на времето Господ ималь 
огледалу. Гуляму. И за всьеки един чувек То гльеда на онва огльедалу какво върши оня 
човьек, нали. Пък демьек са ф пусльедно врьеме, нали, са распуснаха хората и тъй, 
демьек му са счупили огльедалото и са Бог не може да види. Затва хората ходят кой 
кадето иска и кой квот иска си прави." 328 
Тези вярвания за Аллах/Господ свидетелстват за съществуването на две равнища в 
местния модел за сакралните владетели на света. Едното е свързано с процеса на 
многовековното противоборство, взаимодействие и взаимопроникване между 
християнския и мохамеданския религиозен светоглед в Източен Рупчос. Другото 
представлява отстъп от възгледите на двете монотеистични религии към по-стари 
митологеми 329. 
2. Пейгамбер (Пайгамбер) 
Представата за първия помощник на Аллах/Господ – Пейгамбер (Пайгамбер) носи 
следите от контаминация на друго равнище. Думата произлиза от персийското 

                                                        
324 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Сали Таиров Салибашов, р. 1905 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, 
Лъкинско, без обр., земеделие. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 9 юли 1992 г. в мах. Надежда на с. 
Джурково. 
325 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Младен Асенов Ушев, р. 1936 г. в с. Дряново, Лъкинско, обр. 7 кл., 
геолог. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 4 юли 1991 г. в с. Дряново. 
326 Пак там. 
327 Пак там. 
328 ААО и ОПА – Лъки. Разказала Софка Трендафилова Ушева, р. 1943 г. в с. Дряново, Лъкинско, обр. 8 
кл., плетачка в завод „Преспа”. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 4 юли 1991 г. в с. Дряново. 
329 Вж. по този въпрос работата на Балабанова, Е. – Аспекти на представата за Бог у българите 
мохамедани в Горен Рупчос. В: сб. Конфесия и фолклор. Тезиси. IV Северозападни четения на 
Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. София, 23 ноември 1996 г. Съст. Р. 
Малчев и К. Рангочев. С., 1998, 26-28. В нея авторката обособява три аспекта на проблема: „1. Идеята за 
наличието на един Бог, наричан с две различни имена – Господ и Аллах; 2. Схващането на Бог като 
трансцендентна сила, която управлява, „царува” над света; 3. Неразчленеността на обекта на 
сакрално отношение, резултат от която е представата за „братство” между християнския Господ и 
мюсюлманския Аллах.” 
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peygamber – ‘пророк’ 330. Според Корана, всички пророци са пейгамбери. В 
каноничната мохамеданска традиция има Пейгамбер Али, Пейгамбер Мохамед, Пей-
гамбер Иляс и т.н. В нашия случай обаче всички пейгамбери са персонифицирани 331 в 
един – този, който разпределя умрелите според греховете им в Рая или в Ада. Това 
довежда и до субстантивирането на думата пейгамбер. 
Пейгамбер дочаквало мъртвите. Пак е некув на Аллаха, на Господя некъв пудчинен. И 
там има демукрация. 332 
 
Пейгамбер. Пусреща първо мъртвитье и ти казва: „Ти си за Ада, ти си за Рая!” 333 
 
Сигурно е преди моста 334. Щото най-напред е Господ, след тва е Пайгамбер и тогава 
е моста. Оня му казва: „Тоя има курбани – пускай го през моста!” – и айде! Ку нема 
курбани: „Пускай го въф катрана!” 335 
В текстове, интерпретиращи древната митологема за борбата на Божеството с неговия 
Антагонист, които са анализирани по-нататък в изследването, Пейгамберът 
(Пайгамберът) е представен като трансцендентното Божество, Владетеля на света. 
3. Азраил 
Азраил вади душите и той е някаква сила ут състава, ут кольектива на Божата сила, 
на Алахувта сила. И там е тоталитарна систьема. Как да не е толитарна систьема – 
той е Аллах, той е Пайгамбер, той е там, дето определя истината. 336 
 
Азраил, той, майка, стигнеш ли до нега, той зима душата - заминаваш си. Така е. 
Азраил го знам по Корана, че е тъй. 337 
 
Последно той идва при тебе и ти казва: „Айде, с мене тръгваш!” 338 
 
Азраил вече – той вади душите... Фактически са оказва така, чи той е следващия до 
Аллаха, щото Аллах го праща на оня и му казва: „Отивай да му взимаш на тоя, 
микрофона да го остая и ша го прибираш с мене! Да му пиим ракията... и така е. 339, 
340 
Освен в сферата на фолклорната вяра, сведения за сакралния владетел Азраил се 
съхраняват в местната приказна проза. В някои нейни образци се реализира 
общобългарският сюжетен тип Архангел Михаил кум (кръстник) 341. Пример за такъв 
текст от с. Джурково е приказката със сюжет Аздраил и един човек са аратлици, но 
като идва определеното време Аздраил му взима душата. След това душата не може 

                                                        
330 ТБР. 2 стереотип. изд. С., 1962, 449. 
331 Този термин не отразява достатъчно адекватно сложността на наблюдаваните процеси, но неговото 
значение е един от подстъпите за разбирането им. Вж. Български тълковен речник. А-Я. 4 фототип. 
изд. С., БАН, 1993, 611. „Персонификàция ж. [лат.] книж. Представяне на предмети или абстрактни 
понятия в образа на лица; олицетворение.” 
332 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Младен Асенов Ушев ... 
333 Пак там. 
334 Става дума за моста между двата свята, по който преминават мъртвите и под който ври катран. 
335 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Младен Асенов Ушев ... 
336 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Младен Асенов Ушев ... 
337 Пак там. 
338 Пак там. 
339 Тук разказвачът се шегува със записвачите К. Рангочев и Р. Малчев. 
340 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Младен Асенов Ушев ... 
341 Даскалова-Перковска, Л., Добрева, Д., Коцева, Й., Мицева, Е. – Български фолклорни приказки. 
Каталог. С., 1994, 133, № 332. 
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да познае своето грозно човешко тяло. В нея разказвачите изрично подчертават, че 
Душевадецът Аздраил е Свети Рангель 342. 
Сравнението между етноложките записи от двете източнорупчоски 
българомохамедански села Джурково и Дряново показва наличието на две локални и 
стадиални разновидности на първата семантична верига в местния фолклорен модел за 
сакралните владетели на света. Записите от Джурково отразяват едно по-ранно 
състояние, което пази реликти от структурата на по-неразчленения домонотеистичен 
модел на света. Текстовете от Дряново свидетелстват за по-висока степен на 
стратифициране на същността и функциите на сакралните персонажи и вероятно са 
продукт на относително по-късен етап в развитието на фолклорната менталност. 
 
3. ВТОРА СЕМАНТИЧНА ВЕРИГА 
 
Във втората семантична верига от фолклорния модел за сакралните владетели на света 
присъствуват мохамедански герои, чиито култови средища се знаят и почитат от 
местните българи мохамедани: Енихан Баба – със светилище на вр. Енихан тепе, който 
е южна граница на Източен Рупчос; Герге – с култово средище при с. Дряново; Саръ 
Боба – с център между селата Кутела и Виево, Смолянско, в непосредствена близост до 
Енихан тепе; Ариз Баба – със сакрално място при с. Болярци, Асеновградско – в 
северното подножие на областта. Култовете към Саръ Боба и Ариз Баба в Източен Руп-
чос са по-слабо развити, защото техните светилища са извън границите на областта 343. 
Акцентът в тази част от изследването е поставен върху Енихан Баба и Герге. 
 
3.1 ЕНИХАН БАБА 
 
3.1.1 МЯСТО В СЕМАНТИЧНИТЕ ВЕРИГИ 
 
 Присъствието на Енихан Баба във втората семантична верига се доказва 
практически от всички фолклорни записи, направени в Източен Рупчос 344. 
Същевременно, представите и вярванията за него показват връзката му с представители 

                                                        
342 ААО и ОПА – Лъки. Разказали Боян Йорданов Пейчев, р. 1931 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, 
Лъкинско, обр. IV отд., миньор; Митко Стоянов Тодоров, р. 1932 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, 
Лъкинско, обр. IV отд., миньор. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 7 юли 1992 г. в мах. Надежда на с. 
Джурково. Вж. приложение № 14. 
343 За сакралния герой Саръ Боба вж. Дичев, Сл., Хайтов, Н. – Село Манастир, Смолянско. С., 1965, 14; 
Дерибеев, Б. – Ахрида. 2 прераб. и доп. изд. Пловдив, 1986, 173. Представата за него като àкефалос и 
участието му в легендарни предания със сюжетния тип Движение (летене) на светец (без глава) за 
пренасяне на святост са разгледани в по-нататък в изследването. За Ариз Баба вж. Хайтов, Н. – 
Асеновград в миналото. Исторически очерк. 2 изд. Пловдив, 1983, 231. „Болярци (Карареизово, в 
джелепкешанския регистър – Кара-Реиз. Според местното предание наименованието си води от 
легендарния за тоя край Реиз Баба, който пръв пренесъл ориза по тези места. Гробницата на Кара Реиз 
Баба, която бе доскоро запазена край селото, подкрепя доста убедително това предание.” Два 
фолклорни записа с този сюжет – от с. Джурково, Източен Рупчос (ААО и ОПА – Лъки. Разказал Сали 
Таиров Салибашов, р. 1905 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, Лъкинско, без обр., земеделие. Зап. К. 
Рангочев и Р. Малчев на 9 юли 1992 г. в мах. Надежда на с. Джурково) и с. Болярци, Асеновградско 
(СбНУ. Т. 3. 1890, 196) са приложени към работата под №№ 15 и 16. 
344 Малчев, Р. – Сакралните предци в представите и вярванията на българите мохамедани от Средните 
Родопи. Енихан Баба. Доклад, четен на V Международна кръгла маса на тема „Предци и предтечи, 
митове и утопии на Балканите”. Зимни балкански срещи – гр. Банско, 29 февруари – 2 март 1996 г.; 
Както и Малчев, Р. – Представи и вярвания за Енихан Баба на българите мохамедани от областта Горен 
Рупчос, Средните Родопи. Доклад, четен на ХIV четения на младите етнолози, фолклористи и етнографи 
на тема „Човекът и групата: проблеми на културната идентичност”. Пловдив, 10-12 май 1996 г. 
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от първа семантична верига. Във фолклорни легендарни предания за Енихан тепе, 
където е светилището на Енихан Баба, главен герой е т.нар. Пейгамбер (Пайгамбер). 
Някои наративни текстове, отразяващи този аспект на местната фолклорна вяра, 
съдържат древната митологема за борбата на Божеството с неговия Антагонист. Те 
интерпретират общобългарския сюжетен тип Враговете на Божеството Го 
преследват, за да Го убият. То се скрива в хралупа. Паяк се опитва да Го спаси 
(спасява Го) като оплита паяжина на входа, отразен в каталога на българските 
фолклорни приказки под No. 967. Според съставителите на справочника, той има 
фолклорен произход, но се разпространява и по книжовен път. Известни са записи от 
Търновско, Пазарджишко, Гюмюрджинско (дн. в Р Гърция), Прилепско (дн. в Р 
Македония), Ловешко 345. В негов вариант от българомохамеданската мах. Надежда на 
с. Джурково Враговете (арисъзьете) гонят Божеството (Пейгамберът). То се скрива 
в хралупа, а паякът Го прикрива с паяжина на входа й. Яребицата издава 
скривалището на Божеството. Враговете Го убиват, а яребицата гази и кълве (яде) 
от кръвта Му. Оттогава клюнът и краката й остават завинаги червени. 346 
 
Росен: Кажи сега за яребицата! 
Сали: Я викам защо, да ме кажете вие защо й са ногине червени и калувеня347 е 
начервен? 
Росен: Сигурно е газила в кръв... 
Сали: То е кръф, ама... от какво? Адно врьемье, кугату фирили 348 Пайгамберя 
арисъзьете 349, тьеа са пак като сега – кой да надвие – та га го фирили, та бягаль и са 
скриль ф адин, ф адно дърво – карагач са казва – хралупа. Съ скрил тамо и тье 
вървяли. Паяк, са а скрил, таман са а скрил паяка и фъф хралупън фъф дървону, и 
паякън прави мах... такова, маскира, паяк знаиш какво нещо е... ха-ха-ха! 
Росен: Паяжина прави... 
Сали: Пайжина прави. Тье утиват там до дървону, гльодат, то е маскирано - куга на 
пайжина а изникнала? И викат: „То го ньема тува, то е пайжината а отколье!”. Пък 
яребицана сьедьела а съй, та викала: „Тука е, тука е, – куткьерикала тье, – тука е, 
тука е!”. Куга гу растворили вътрье, гу измъкнали, та гу утрьепали и тугава 
яребицана са спуснала, та почнала да къльвье ут кръфтъ ни нва ногине, та за тва й съ 
червени ногине на яребицисе. Ха-ха! 
В друг фолклорен текст, от южнородопското с. Колайджидере, Гюмюрджинско (дн. в Р 
Гърция) отсъства етиологичната част за цвета на клюна и краката на яребицата, но е 
добавена благословия на Божеството към паяка, заради сторената добрина 350. По време 
на записа в началото на ХХ в. селото е населено с българи християни. 
Когато чифутите търсели Господа да го уловят, за да се скрие, мушнал се в едно 
голямо дърво, което имало „къук” 351. Паякът, като видял, че и там ще намерят 
Господа, спуснал се към къука и и бързо го уплел с паяжина. Когато дошли чифутите 

                                                        
345 Даскалова-Перковска, Л., Добрева, Д., Коцева, Й., Мицева, Е. – Български фолклорни приказки. 
Каталог. С., 1994, 363-364, № 967. 
346 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Сали Таиров Салибашов, р. 1905 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, 
Лъкинско, без. обр., земеделие. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 9 юли 1992 г. в мах. Надежда на с. 
Джурково. 
347 Калувеня, калувень (диал.) – клюнът. 
348 Фирили (диал., тур.) – гонили, търсили; за думата fэrlatmak вж. ТБР, 179. 
349 Арисъзьете (диал., тур.) – хаирсъзите, негодниците; за думата hayэrsэz вж. пак там, 219. 
350 Вероятно, тази благословия е във връзка с общобългарското фолклорно вярване, че паякът е Божа 
твар и не трябва да се убива (с вариант – появата му предрича добра вест или скъпи гости). 
351 „Къук, същ. м. р. ед. ч. кухината на дърво; казват още и хралуп, хралупато дърво, кухо дърво с 
празднина вътре”. Бел. зап. 
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и видели уплетената паяжина на дупката към къука, рекли си, че там няма Господа и 
си отишли. Затова Господ благословил паякът, та с рахат си намира храната. 352 
Разглежданият сюжетен тип спира вниманието на различни изследователи. Според В. 
Н. Топоров, „са известни разкази за това как паякът спасил младенеца Христос от 
жестокостта на Ирод (срв. аналогичните мотиви за спасението от врагове на Давид, 
Мохамед с помощта на паяка и изплетената от него паяжина).” 353. М. Филева го 
определя като мотив и твърди, че прозаичните текстове, където той се съдържа, „са 
наследници на стари предания, в които присъствува индоевропейския космогоничен 
мит.” 354 „Мотивът ... е взел от старата космогонична сюжетна основа момента, 
изобразяващ Божеството (света) в критична ситуация. То е заплашено от силите на 
мрака, не може само да установи равновесие и прибягва до чудесна помощ, за да 
предотврати застрашаващия света Хаос.” 355 Доказателство за древността на 
сюжетния тип е и мястото, където намира убежище сакралният персонаж. Може да се 
предположи, че хралупата (пещерата) в разглежданите текстове е фолклорна изява на 
митологемите Хранилище/майчина утроба, Вход към Отвъдния свят и др. Вариант на 
представяне на същия сюжетен тип документира и М. Цепенков в Прилепско (дн. Р 
Македония). Той е приказен и в него героите не действуват в сакрален контекст 356. 
В текст от българомохамеданското с. Лъкавица в Източен Рупчос Пейгамберът 
(Пайгамберът) убива яребицата. Този нов сюжетен развой на митологемата за борбата 
на Божеството с Антагониста е закрепен топонимно в ономастичното пространство на 
Средните Родопи. Пейгамберът (Пайгамберът) се намира на Енихан тепе и оттам 
убива яребицата, която е на вр. Чил тепе (дн. вр. Преспа), с древното оръжие 
„кустамлък”. Това обяснява защо първата съставка на оронима Чил тепе произлиза от 
тюрската дума зil – ’сива яребица’. 357 
Мехмед: Асо утсъднъс върх, ано утсъднън върх гу зувът Чиль тепе. Чиль тепе по 
турцко – ярабица. Пу български – ярабица, пък пу турски е Чиль тепе. 
Росен: Асой връх. 
Мехмед: А! Ано връх. Пайгамберя ано врьемье уд ано върх, уд Енихан, дьену, на Чиль 
тепе сас кустамлък удрива 358 ярабица. И затва гу зувът Чиль тепе. 
Росен: Какво е това „кустамлък”? 
Мехмед: Дену ти казвъм, чи са вуювали а тува на, на „Куокальева чухаль”, дьену сас 
кустамлък са вуювали. Анва а кустамлък са казвъ. Ъ съй въри нва, нъпраат му ъднъ 
вадъ, тъкъвъ ъднъ вадъ му нъправът и върви куршумън пу, пу аднъ вадъ – анва са казвъ 
кустамлък. Лък. 
Росен: Ама не е „масур” 359? 
Мехмед: Ми ня масур, ня, ня пу масур. Пу масур, амъ съкъвъ анъ вадъ му съ нъправили, 
нъправили вадъ и кату гу тикнье, чукнье гу адин такову и, и там върви. 
Росен: Е Пайгамберя на Енихан ли е бил? 
Мехмед: На Енихан е, висота нагорье, а пък ярабицана а на, на Чиль тепе. 
                                                        
352 Сп. Родопски напредък, кн. 5-6, 1908, 141, № 2. “Защо Господ е благословил паяка”. Зап. Георги П. 
Анастасов, учител. Слушана от баба Иваница от с. Колайджидере, Гюмюрджинско през 1906 г. 
353 Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982, 295. 
354 Филева, М. – Някои особености на фолклорната вяра. Мотивът “Паяк изплита паяжина на входа на 
хралупа; спасява преследвани.” В: сб. Фолклорни модели на света. Тезиси. III Северозападни четения на 
Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. Враца, 25-26 ноември 1995 г. Съст. Р. 
Малчев и К. Рангочев. С., 1996, 48. 
355 Пак там, 49. 
356 НА – АБАН. Архив на Марко Костов Цепенков. Сб. ХVI, а.е. 72, п. IV, с. 71. “И паiаго бил создаен 
од Бога да праи добрина”. Вж. приложение № 17. 
357 Вж. ТБР, 105. 
358 Удрива (диал.) – удря, уцелва, в см. ‘убива’. 
359 Масур (диал., араб.-тур.) – цев; за думата masura вж. ТБР, 354. 
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Константин: И той я уцелил? 
Мехмед: И там е, убиль е ярабицана и затва гу зувът Чиль тепе. Убиль е ярабицана с 
кустамлък. Начи ярабица пу българцки, пък пу турцки е чиль. Чиль тепе. Затва гу 
зувът анва Чиль тепе. Чували сте Чиль тепе че гу зувът. 
Росен: Значи Пайгамберя е живял там, щом е стрелял по яребицата? 
Мехмед: Там е, там е, одиль е, жувяль е. Там е убиль то ярабица, гу зувът Чиль тепе... 
360 
Тези фолклорни сведения щяха да са изолирани едни от други с оглед на целите на 
настоящата работа, ако не съществуваха записи на представи и вярвания, според които 
не Енихан Баба, а самият Пейгамбер (Пайгамбер) живее и е погребан на връх Енихан 
тепе. В тях е подчертана разликата между двата сакрални персонажа – Пейгамберът 
(Пайгамберът) от първата семантична верига е представен като трансцендентното 
Божество, Владетеля на света, докато Енихан Баба от втората, е показан като човек, 
макар и надарен със свръхчовешки, сакрални качества. Това насочва към хипотезата за 
генезис на представите и вярванията за Енихан Баба като хипостаза на сакралния 
владетел на света Пейгамбер (Пайгамбер). Подкрепа на това допускане е и турската 
етимология на името Енихан. В превод на български то означава ‘Новият владетел’ 361. 
Мехмед: Ами там анно врямье уш Пайгамбьеря, умрьел адин пу чувяк, та, та гу са там 
заровили, там, хас на върха има груоп, ас на върха навръх. 
Росен: Аха! 
Мехмед: На самото тепе има адна кулиба уградьена и има груоп. 
Росен: А кой е бил Пайгамберя? 
Мехмед: Еми-и, койту а създал муамьеданската вяра, то е Пайгамбьеря, не знам кой е. 
Росен: Той там ли е погребан, на Енихан? 
Мехмед: Нье то там пугрьебан, друг е пугрьебан. 
Росен: А кой е погребан там? 
Мехмед: Еми дье а знам кой е пугрьебан там. Друк йе пугрьебан, нье то пугрьебан. И 
та има груоп, там иат, та му са молат, наштье там иат, та му са молат. И анва съ 
казвъ „Енихан курбан.” 362 
Сюжетното интерпретиране на митологемата за борбата на Божеството – Пейгамбера 
(Пайгамбера)/Енихан Баба с неговия Антагонист – враговете (арисъзьете)/ярабицана в 
неприказния репертоар на българите мохамедани от Източен Рупчос е свидетелство за 
специфичния тип на техния фолклорен модел за сакралните владетели на света. В 
неговата семантика се наблюдава отстъп от семантичното равнище на двете 
монотеистични религии – християнство и мохамеданство – към по-стари митологеми, в 
които Земен – Космически владетел са антагонисти в по-общото “владетел”. Техният 
двубой се осъществява в митологичното средоточие на света – върхът храм – 
вместилище – светилище. Вероятно, местната менталност търси опора в до-
монотеистичната основа на фолклорния модел за света, за да адаптира към него новите, 
синонимни по същество представи. Тя остава монотеистична, но нейното градиво 
съхранява реликтите на “ставането, преминаването” от едни културно-цивилизационни 
норми към други. Така се осигурява континюитет в поддържането на местните 
дохристиянски, християнски и мохамедански традиции. 
По-нататъшният развой на представите за Енихан Баба може да бъде проследен в други 
прозаични текстове – меморати, топонимни предания, легендарни предания и др. – в 
които не присъства Пейгамберът (Пайгамберът). В тях Енихан Баба е представен с 
                                                        
360 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Мехмед Мехмедов Халилков, р. 1919 г. в Халилковска мах. на с. 
Джурково, Лъкинско, без обр., земеделие. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 14 юли 1995 г. в с. Лъкавица. 
361 За думата yeni вж. ТБР, 633; за думата han вж. пак там, 211. 
362 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Мехмед Мехмедов Халилков .... 
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качествата си на сакрален герой от втората семантична верига и влиза в сюжетни 
отношения с другите персонажи в нея. Сведения за сакралния герой съдържат и 
разказите за големия курбан на светилището Енихан тепе, който се изпълнява всяка 
година преди началото на сенокоса. Той се прави от българите мохамедани, които 
обитават районите на север и на юг от върха 363. 
 
3.1.2 ФОЛКЛОРЪТ ЗА СВЕТИЛИЩЕТО НА ВР. ЕНИХАН ТЕПЕ 
 
Сакралното култово средище на Енихан Баба е разположено на вр. Енихан тепе (дн. вр. 
Момчил, 1943 м надмор. вис.), който се намира на главния вододел на Родопа планина и 
географски бележи южната граница на Източен Рупчос. Заедно със съседния вр. Чил 
тепе (дн. вр. Преспа, 2001 м надмор. вис.) те господствуват с височината си в 
Преспанския дял на Средните Родопи 364. На двата върха са открити следи от древни 
археологически паметници – на Енихан тепе от тракийско култово съоръжение, а на 
Чил тепе (в прилежащата местност Пизюл каба) – от антично селище 365. В началото на 
70-те години от нашия век мохамеданското светилище на Енихан Баба е разрушено. То 
е възстановено през 1990 г. 366 
Славата на Енихан тепе като свещено мохамеданско място се простира далеч на юг, в 
Кърджалийско, за което свидетелствуват легендарни предания, разказани от турци – 
”алиани-бекташи” и записани от сътрудници на Исторически музей – Кърджали 367. Те 
очертават неговата връзка с най-големите мохамедански светилища в Източните 
Родопи и показват важното му положение в макросистемата на мохамеданските 
култови средища в планинския масив Източни Родопи – Средни Родопи 368. 

                                                        
363 До втората четвърт на XIX в. в курбана участвуват и българи християни от Смолянско. „Болгарете” 
(Тук става дума за българите християни от района около Енихан тепе – бел. моя – Р.М.) участвували 
дори в чисто мохамеданския събор на Енихан и когато пристигали, разположените край огньовете 
българомохамедани ставали на крака и ги посрещали с викове и гърмежи, а после заедно сядали на 
трапезите и заедно участвували във веселбите и борбите. 
До към 1830 година християните били постоянни гости на Ениханския събор, но сетне при едни борби, 
настъпило смразяване и те престанали да ходят. В тоя „пехливанлък” участвувал и един от овчарите 
на Салих ага. Един карлуковски овчар (от с. Карлуково – от 1934 г. Славейно, Смолянско) го надвил и 
Салихаговия овчар се оплакал на агата. Но агата го заплюл и му казал, че „му е харам (диал., араб.-тур. 
– напразен, хвърлен на вятъра; за думата haram вж. ТБР, с. 212) хляба, дето му е ял”. Тогава 
честолюбивият българомохамеданин извадил пищова си и убил своя съперник. Оттогава насетне 
християните престанали да взимат участие в курбаните и по-рядко да ходат на събора.” Дичев, Сл., 
Хайтов, Н. – Село Манастир, Смолянско, 27-28. 
364 Вж. Панайотов, Ив., Страшимиров, К. – Родопи. Пътеводител. С., 1982, 264-265. От двата върха при 
хубаво време се виждат Бяло море и Стара планина. 
365 Списък на археологическите обекти в община Лъки и Актуализиран списък на 
археологическите обекти в община Лъки. Изготвени от Среднородопски исторически музей „Стою 
Шишков” – Смолян. Съхраняват се в ОА – Лъки. Вж. приложение № 6. 
366 За днешния му вид вж. приложениe № 18. 
367 Легендарните предания са изпратени на автора от М. Николчовска от Исторически музей – Кърджали 
със следния паспорт на записа: „Легендата за Енихан и светците”. Записана е в с. Брош, Кърджа-
лийско, в горната махала, населена с алиани – бекташи, през пролетта на 1995 г. Информатори: Сабри 
Емин, на 65 г., Халил Джафер, на 72 г., Сеид Деде, духовен водач на бекташите в селото, 70 г.” 
368 В бел. под линия към фолклорните текстове записвачът пише: „Тази легенда е записана единствено, 
поне засега, в с. Брош от посочените възрастни хора. В селата на Момчилградско е познат вариант на 
легендата, но планината, на която са се събрали светците, е Дамбала, масивът, намиращ се северно от 
Момчилград.” 
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Светците Кърклар 369 са дошли от Хорасан 370. Те са близо до Господа, имат Божия 
сила. Най-напред стигнали до „Инан даа” (подчерт. на зап.) (Енихан планина – 
бел.зап.). Заклали бик и направили чеверме. Яли, пили и накрая решили да си премерят 
силите. Захвърлили по една главня от огъня. Където паднали главните, израстнало по 
едно дърво. Осман Баба хвърлил главнята при с. Теке (Тракиец – бел.зап.), Хасковско. 
Там израстнала черница, която излизала извън покрива на тюрбето 371. До всяко 
поникнало дърво било построено тюрбето на всеки от тях. (Според разказа на инф. 1 
– бел.зап.) 
Според инф. 2 тези хора са еренлер, ерени (подчерт. на зап.), т.е. съвършени. Наричат 
ги още джесур адам (подчерт. на зап.), велики хора. Дошли всички заедно до Инан даа, 
там заклали бик и направили чеверме. Преди да се разделят, всеки от тях хвърлил по 
нещо от върха. Където паднел предмета, там щяло да се изгради тюрбето на всеки 
от тях. Осман Баба хвърлил кол, който паднал при с. Текето (Тракиец – бел. зап.), 
Хасковско. Али Баба хвърлил камък, който паднал в м. „Теке” ( с. Брош - бел. зап.), 
Кърджалийско. Това е т.н. бойдар таш (подчерт. на зап.) (колонка от християнски храм 
от Средновековието – бел. зап.). На нея често се поставяли мекици и бонбони. Това 
става, когато някой го боли главата. Когато Али Баба починал, на това място го 
окъпали преди да го погребат в тюрбето, което се намира в селското гробище. На 
мястото, където го къпали, израстнало дърво – пекче ач – клен. Оградата на 
мястото била направена от самия Али Баба. В негова чест в годината веднаж се 
прави мевлид (помен – бел. зап.). 
Според инф. 3 всички светци захвърлили по един шиш (за чеверме – бел.моя – Р.М.) и 
където паднали шишовете, там били изградени тюрбетата им. 
Това, което прави впечатление при първия преглед на материала, е, че в него липсва 
сакралният персонаж Енихан Баба. Няма информация и за съществуването на негова 
гробница (тюрбе). Акцентът тук е поставен върху сакралната точка Инан даа (Енихан 
планина), която е натоварена със значението Център на света 372 – средоточие на 
митологичното пресътворяване на света. 
Интересна насока за разсъждения дава и по-подробното разглеждане на главните 
персонажи в текста – светците Кърклар (Четиридесетте). Смята се, че култът към тях в 
мохамеданска среда се създава и развива под влияние на християнското почитане на св. 
40 мъченици Севастийски (9 март). Следи от дейността на мохамеданските светци има 
на много места в българските земи. Най-ярко е присъствието им във Вардарска 
Македония (дн. в Р Македония), откъдето могат да се приведат две фолклорни 
сведения. До с. Варош около гр. Прилеп е документирано гробище, наречено Кърклари. 
Там са погребани четиридесет братя „по клетва”, които се заричат да погубят Крали 
Марко, но загиват от неговата ръка и са закопани на това място 373. В м. „Бадем-
баалари” над гр. Битоля съществувал гроб, назоваван Кърк-Кардаш 374. За него се 
разказва, че турска девойка ражда 40 мъжки деца, малки като пилци, за 24 часа. 

                                                        
369 Кърклар (диал., тур.) – букв. ’Четиридесетте’; за думата kэrklar –  ‘четиридесет светци (при 
мюсюлманите)’ вж. ТБР, 307. 
370 Историческа област в Предна Азия, известна със своите мохамедански светини. По въпр. вж. Данчов, 
Н., Данчов, И. – Българска енциклопедия. Т. 2. Л-Я. С., 1936, 983. „Мешед, гр. в Персия, столица на 
Хорасан; [...] Място на поклонничество. [...] Джамия с гробница на Имам Риза, ученик на Али. Всяка 
година в Мешед отиват на поклонение от 70,000 до 100,000 мюсюлмани.” 
371 Тюрбе (диал., тур.) – гробница на бележит мохамеданин; за думата tьrbe вж. ТБР, 590. 
372 За митологемата Център на света вж. Елиаде, М. – Трактат по история на религиите. С., 1995, 416-
420. 
373 СбНУ. Т. 8. 1892, 210, № 3, бел. б). 
374 Кърк-Кардаш (диал.) – Четиридесет братя; за думата kardaю вж. ТБР, 282. 



 73 

Майката с децата умира и ги погребват там. В тяхна чест палят свещи и кандило всеки 
петък – като за светия. Гробът им е дълъг и широк по десет стъпки 375.  
Легендарни предания със сюжет, подобен на документирания в Кърджалийско, се 
разказват и от българите мохамедани в Източен Рупчос. Най-близо стои един текст от с. 
Джурково, в който Енихан Баба хвърля шиш за чеверме от вр. Енихан тепе. Шишът 
литва на север и пада в с. Боянци, Асеновградско (до 1934 г. – Катърлии) 376, където, 
според разказвача, има сакрално място на друг, неназован мохамедански герой 377. На 
това място пониква дърво, което расте с корените нагоре 378. 
“Росен: На Енихан защо се прави курбан? 
Сали: Абе, тамо ищат да кажат, кугату а там пак, каксу таково, тье са анно - 
Инихан - чувьек е умрьел там. Той, куойто е държал цаласа свьет, какту другитье 
министри, е държял и там е умрял... 
 Други има фъфъ, долу фъфъ... Буйенци не, ами Катарли, ф Катарли е тоа, тье 
стари имьена, йе пък нови имена, ф Катарли. Утам идва да кажье така - фърлил 
шиш, та паннал там, ф Катарли. 
Росен: Откъде хвърлил шиш? 
Сали: Ут Инихан, та утува ду там има, ха-ха!, стуо киломьетра и повьече. 
Росен: Какво е това “шиш”? Сабя ли, какво? 
Сали: Чьевьермье е пякъл. Чьевермье е пьекал, та с чьевермьено фане, та тамо има 
дърво, това можье да таковата, анва дърво растье му въра 379 надолу, анва му йе 
нагорье. ...” 380 
 В други предания, записани в с. Дряново, мястото, откъдето се разселват 
мохамеданските герои, не е назовано. Главни герои на едното от тях са трима братя – 
Енихан Баба, Герге и безименен брат от с. Искра, Първомайско - показани с 
характеристиките на владетели на света от втората семантична верига. 
Те са били двама братя, трима. Адин долу Калъджиларе 381 ли къде й, друк на 
„Енихан”, друк тука на „Герге” – има построена къщичка. Другото на Къръджиларе 
ли го викат, де да знам, надолу по польето ньекаде... 

                                                        
375 СбНУ. Т. 8. 1892, 210, № 3, бел. б. 
376 Коледаров, П., Мичев, Н. – Промени в имената и статута на селищата в България. 1878-1972 г. С., 
1973, 42.  
377 Според Н. Хайтов, в селото има само християнско „аязмо”, което особено изиграло роля по време на 
черковните борби: За да се отбият поклонниците на Бачковския манастир и се откъснат от 
фанариотското влияние, някои изобретателни българи пуснали слух, че св. Богородица избягала от 
Бачковския манастир и пренесла своята благодат върху Катърлийското аязмо. Мълвата изиграла 
своята роля, поклонниците започнали наистина да се насочват към Катърли, но след освобождението 
на България тая хитроумна спекулация бързо била забравена.” Хайтов, Н. – Асеновград в миналото ..., 
233. 
378 За митологемата Обърнато дърво вж. Елиаде, М. – цит. съч., 311-313. Подобен сюжет, но без 
момента с обърнатото дърво, присъства в мохамеданската неприказна проза за светци и светилища от 
Североизточна България. Вж. напр. текста за Караач теке – по пътя между Варна и с. Въглен, в близост 
до днешния варненски квартал Владиславово. „Едно време са дошли в текето няколко дервиши; те 
седнали до матката на извора. След като си починали, заминали, като оставили тоягите си забучени в 
земята. От тях са израстнали брястовете.” Шкорпил, Х. и К. – Печат на княза Михаил-Борис. В: 
ИВАД. Кн. 7. 1921, 111; Както и за мохамеданския светец Ак Язълъ Баба и неговото теке при с. 
Оброчище, Каварненско. Маргос, А. – Текето „Ак Язълъ Баба”. Пътеводител. Толбухин (без год. на 
изд.). 
379 Въра (диал.) – върха. 
380 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Сали Таиров Салибашов, р. 1905 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, 
Лъкинско, без. обр., земеделие. Записали К. Рангочев и Р. Малчев на 9 юли 1992 г. в мах. Надежда на с. 
Джурково. 
381 Дн. с. Искра, Първомайско. 
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Кръвни братя са били, ама не знам форкнали ли са, така са си се расселили, на балоне 
ли ги казват – дье да знам кво е било. И кой, кадето е кацнал, там умрьел. Фъркали ли 
са, кво са праили, ха-ха-ха! И кой, кадето е паднал, там е умрел, там е пугребан. Дет 
умрьел, е пугребан, ай тука адин наш има на Герге. И кащичка имал дускору. Идат 
сутрин, кат са утивали да му слагат вода, кърпата мокра. Идете там горе имаме 
адна женъ, тя ше ви расправя... видяла – златен кон, златен чувек, сичко 382. Йе съм 
чувала ут нея сва. [...] 
Била виждала човьек съз златан кон, и той е самия златен, как тропка вечер – утива 
по пътя. Свети Гьорги. 383 
В топонимията на с. Искра не се откриват следи от мохамеданско светилище. Такива 
култови центрове има в землищата на съседните селища Брягово, Дълбок извор, 
Езерово и Леново. За кое от тях става дума във фолклорното легендарно предание от 
Дряново засега не може да се определи. 
Текето ... – Лен. (ю. изт. на 1 км), голяма височина, заета от дъбови и габрови 
дървета. Намират се керемиди, бакърени гривни и други старинни предмети. Според 
предание турците тук криели богатствата си. 
Текията ... – между Д. изв. (ю. на 4 км) и Лен. (с. изт. на 1,5 км), равнище, заето от 
ниви. Тук е имало турски параклис, който е разрушен. 384 
Тикята ... – 1) Бр. (зап. на 5 км, покрай Ряката), равна местност, заета от ниви. Тук е 
имало село, което се изселило преди повече от 200 години. Намират се керемиди. 2) Ез. 
(ю. изт.), равнище заето от ниви. По-преди е имало турско светилище (теке), а днес – 
малък параклис на Св. Никола. Има вода („язмо”). 385 
Тюрбето ... – 1) Д. изв. (ю.), височина с кладенец. Имало е турско параклисче. 2) Лен. 
(сев. 4 км), ниска местност, заградена от брегове. 386 
В други текстове героите са само двама – Енихан Баба и Герге. Действието в тях се 
извършва „кога са кордисвал 387 света” – времето на изява на сакралните владетели от 
първата семантична верига. 
Имало двамина брата обущари. Правили обувки, както и сега ся правят обувки. И 
идвали хората да мерят обувки. Обаче Аллах не давал на двамата братя да гльодат 
чиляка нагоре. 
Хубаво, ама едно момиче хубаво иде и единия брат го погледнал и го хоресал. Разгневил 
се Аллах на двамината брата и рекъл: Не може така да гльодате. Затва, че не ме 
послушахте, ви давам крила, ште хворкате и където паднете, там ще ви погребат. 
Герги – единия брат – паднал тук на върха. Затва му викаме „Герги”, а брат му – 
Инихан – паднал в другото село. 
И хората разправят, че в корпа огон са си провадали от „Инихан” до „Герги” и 
обратно. Инихан идвал на кон да си види брата и Герги ходил на кон да го обиди 388 на 
ворх „Инихан”. 389 
 

                                                        
382 Жената, препоръчана от разказвачката, е Дафина (Тарфина) Шабан Чукалова. 
383 ААО и ОПА – Лъки. Разказала Недялка Банева Балабанова, р. 1950 г. в с. Дряново, Лъкинско, обр. 8 
кл., чистачка, земеделие. Записали Св. Гагарова, К. Рангочев и Р. Малчев на 5 юли 1991 г. в с. Дряново. 
384 Дуриданов, Ив. – Топонимията на Първомайска околия. В: ГСУ. Т. 52, 2. 1956-1957. Филолог. фак. 
С., 1958, 175. 
385 Пак там, 176. 
386 Пак там, 178. 
387 Кордисвал са (диал., тур.) – правел, сътворявал, устройвал; за думата kurdurmak вж. ТБР, 328. 
388 Да обиди (диал.) – да наобиколи, да иде да види. 
389 ААО и ОПА – Лъки. Разказала Дафина (Тарфина) Шабан Чукалова, р. 1917 г. в с. Дряново, Лъкинско, 
без. обр., земеделие. Записала Б. Бонева на 7 август 1994 г. в с. Дряново. 



 75 

Тукашните баби разправяа: били двамина братя. Форкнали са. Единия форкнал на 
„Герге”, другия – на „Енихан”. Аллах им йе дал крила. Аллахови хора: кога са кордисвал 
света, тогава са били хора, ама ного прави хора. Те кат са литнали, кой къде е паднал, 
там са го погребли, направили му гроб. Те са били праведни хора, вярвали са. Оттам 
насам на двамата братя колят курбан. 
Направили му гроб 390. Оградили гроба. В месец Рамазан всяка вечер му наливат вода. 
Всяка вечер различни хора – жени, мъже – земали аптес 391 и тогава са ходели. Вечер 
наливат водана, сутрин я няма. В ибрик я оставят. Пешкир си йе бил закачен там. 392 
Персожнажът Герге се нарежда след Енихан Баба във фолклорния модел на сакралните 
владетели на света на българите мохамедани от Източен Рупчос. Той е единственият 
сакрален владетел на света от втория семантична верига с култово средище на 
територията на Източен Рупчос, който не носи духовната титла Баба 393. Светилището 
му има локално значение и се тачи предимно от българомохамеданската общност в 
Дряново. За разлика от него Енихан тепе, където се вярва, че е гробът на Енихан Баба, 
се почита и посещава от всички мохамедани от района на Източен Рупчос и Смолянско. 
Независимо от факта, че понякога двамата герои са представени като братя, които 
действат по време на Сътворяването на света, връзката на Енихан Баба с първата 
семантична верига на местния фолклорен модел за сакралните владетели на света е по-
ясна и по-категорична. Трябва да се припомни, че в някои текстове той е хипостаза на 
владетеля Пейгамбер (Пайгамбер), който често е натоварен с характеристиките на 
трансцендентно Божество. 
 
3.2 ГЕРГЕ И НЕГОВОТО СВЕТИЛИЩЕ 
 
Култовото място, посветено на сакралния герой Герге, е разположено на едноименен 
рид северно от с. Дряново 394. Археологически разкопки там доказват съществуването 
на тракийски култови съоръжения 395. През Средновековието Герге е християнско 
светилище, посветено на вмчк. Георги Победоносец (6 май). Съставни части на 
християнския култов комплекс са разрушеният параклис, наричан Тюрбята, и изворът, 
който днес е каптиран 396. Наличието на близките местности Килия (*Светок Илия) и 
Киван (*Светок Иван), показва, че в тази част на дряновското землище преди 
помохамеданчването има съсредоточаване на християнски култови места 397. Българите 
                                                        
390 Става дума за брата, който пада в м. Герге. 
391 Аптес (диал., пер.-тур.) – религиозно измиване преди молитва, задължително за всички мохамедани; 
за думата aptes вж. ТБР, 29. 
392 ААО и ОПА – Лъки. Разказала Дафина (Тарфина) Шабан Чукалова ... Записала Св. Гагарова на 5 юли 
1991 г. в с. Дряново. 
393 Баба (диал., араб.-тур.) – духовен баща; за думата baba – 1. баща, татко; 2. уважаван човек; 3. 
обръщение към шейх вж. ТБР, 45. Тук трябва да се напомни, че другите Баби от втората семантична 
верига – Саръ Боба и Ариз Баба – нямат светилища в Източен Рупчос. 
394 Вж. Малчев, Р. – Култовото средище Герге при село Дряново, Средните Родопи. Доклад, четен на 
Международна научна конференция „Религия и фолклор”. Банкя, 26-28 октомври 1995 г. (под печат) 
395 На мястото археолози от Среднородопския исторически музей „Стою Шишков” откриват тракийски 
скални гробници и квадратен кладенец със сложно профилирани стени. Вж. приложение № 19. Както и 
Стаменова, М. – Отчет за резултатите от теренното обхождане на с. Дряново, общ. Лъки през периода 
1.07. – 6.07. 1991 г. Ръкопис. Съхранява се в ААО и ОПА – Лъки. 
396 За днешния им вид вж. приложениe № 20. 
397 За съществуването на християнски манастири в Радюва планина, където се намират с. Дряново и 
светилището Герге, вж. Тулешков, Н. – Архитектура на българските манастири. С., 1989 г., карта № 3. 
Този факт се потвърждава и от названието на близкия вр. Пандурова чука. Вж. Панайотов, Ив., 
Страшимиров, К. – цит. съч., 272. През османското робство пандури са наричани пазачите християни 
на манастирите в българските земи. Вж. Геров, Н. – Речник на българския език. Фототип. изд. Т. 4. С., 
1977, 10. 
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мохамедани от селото свързват пряко названието Герге с името на християнския светец 
Георги Победоносец. Според някои от тях, той е погребан на върха като разрушеният 
параклис Тюрбята е негова гробница.  
„Свети Гергя” – там бил гроба на Гергя. Имаше рисунки, нещо като китара имаше. 
Имаше и човешки крак, китара като цигулка, нo с дълга струна. Ама един човек – 
циганин, та за злато го гръмна. Май хиляда деветстотин седемдесе и седма година.” 
398 
Името Тюрбята произлиза от арабската дума tьrbe – ’гробница, мавзолей [на бележит 
мохамеданин]’, която прониква в местния говор чрез дейността мохамеданските 
религиозни служители 399. След това е усвоена и подчинена на неговите диалектни 
закони 400. Според един от местните жители, названието може да се преведе с израза: 
”Да се съгласиш на неговото.” 401. Според друг, то означава: ”Заклет си; нищо да не 
казваш!” 402. Тези народни етимологии са път за разбирането на мястото на 
светилището в местните фолклорни представи. Табуизирането на религиозната 
дейност, извършвана там, по-късно е подсилено от потискания спомен за 
насилственото помохамеданчване, което се извършва в непосредствена близост до 
култовото средище Герге – на най-стръмната канара в източната част на светилището, 
наречена Расчепина 403. Кървавото събитие е наблюдавано отдалече от някои, успели да 
избягат, дряновци. Мястото, откъдето те гледат и скърбят се нарича Тъжилица 404. 
В местната фолклорна вяра са запазени вярвания, че в един период от време Алаховото 
– демонична хипостаза на Свети Гергя/Герге – започва да обикаля всяка нощ на кон из 
селото и да тътне с копита 405. Едва след възстановяването на традицията да се коли 
курбан всяка година в м. Герге, демонологичното същество престава да ходи и да 
плаши селяните. 
Алаховото на кон ходеше и на кон обиграваше. 406  
 
                                                        
398 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Момчил Райчев Ушев, р. 1950 г. в с. Дряново, Лъкинско, обр. 8 кл., 
гор. работник, миньор. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 1 юли 1991 г. в с. Дряново. 
399 Вж. ТБР, 590. 
400 Според един от тях, с определителен член -т, -та, -то, -те се членуват тези съществителни имена, 
които в разговор се употребяват индеферентно – без подчертаване на отношения на притежателност, 
отдалеченост и т. н. За сравнение, членната морфема -с, -са, -со, -се показва притежателност и 
пространствена близост, а членът -н, -на, -но, -не – чуждост и пространствена отдалеченост (напр. 
Тюрбята, *Тюрбяса, *Тюрбяна). Вж. Стойков, Ст. – Българска диалектология. 3 изд. С., 1993, 127-140. 
Анализът на диалектния словообразувателен модел разкрива и друга особеност на отношението към 
разрушения параклис. В думата Тюрбята определителният член показва и единственост на назования 
предмет. 
401 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Момчил Райчев Ушев ... 
402 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Иван Любенов Пантев, р. 1945 г. в с. Дряново, Лъкинско, обр. 8 кл., 
миньор-пенсионер, майка от с. Богутево, Чепеларско. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 3 юли 1991 г. в с. 
Дряново. 
403 „До „Гергя” вярата са ни менили.” ААО и ОПА – Лъки. Разказал Момчил Райчев Ушев ... 
404 Пак там. 
405 В представите и вярванията на местните жители всяко демонологично същество носи обобщеното 
название Алаховото. Негов синоним е лексемата дракус. Героят Герге обаче никъде не е наречен дракус 
и вероятно това е един от малкото случаи, когато в местния говор думите Алаховото и дракус не са 
синоними. „Адно време имало... Кък казваха за Сашо Димов (жител на Дряново – бел. моя – Р.М.), долу, 
кат са връщал дванайсе часа от смена на воденицине. И той продума ли, напцува ли е... Имало е свадба, 
е такъва, през нощъ, ама такава свадба – Алахува, дракуска (подчерт. мое – Р.М.) свадба. И той, 
продумал ле е, напцовал ле е – и направо устата му са били отишли чак, ей тука чак на врата.” ААО и 
ОПА – Лъки. Разказала Росица Илиева Чукалова, р. 1949 г. в с. Мостово, Асеновградско, обр. 
полувисше, учителка. Зап. Св. Гагарова, К. Рангочев и Р. Малчев на 5 юли 1991 г. в с. Дряново. 
406 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Иван Любенов Пантев … Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 6 юли 1991 г. 
в с. Дряново. 
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На „Гергя” ходат от цело село. Тоа човек умрел и почнали да колят. Щото конь 
излизал с човека и обиграва 407 селото. Не го виждали. И курдисали го да правят 
курбан. Лошо било. Кога ходил, тътнело. Отколе е това. Душана ходила, не знам. 
Духона не можел да има спокойствие и като почнали да правят, спрели да ходят. 408 
 
И Герги ходи при Иниха да го обижда с огон или вода в корпа. Ас съм го виждала, ама 
да ти разпрая. Адин път вечеру бобу 409 вика да ходя да прибера мулено. То беше 
зачукано ей там горе де видиш. И по едно време в томното видя един чиляк в чьорно, 
целия чьорен. С една качулка на глава, образ 410 не се вижда, с чьорни дрехи... Кат ма 
видя, са скри. И се уплаших и се разболях, та ма водиха на ходжа. И ходжата рече: 
„Тва, дет си го видяла, е Герги. Той излиза през ноща от гроба да види как живеят 
хората. Той е много чьорен, защото му е мъчно, че людете го забориха, не го тачат, 
не колят вече курбанлок за него, не го обиждат. Затва той слиза и дохожда при тях. 
411 
Може да се допусне, че в тези записи е отразено (в превърнат вид) действителното 
напускане на християнското светилище в първите години след смяната на религията на 
местното население. Членове на новата мохамеданска общност обаче са същите онези 
дряновци, създатели и носители на християнския локален вариант на българската 
фолклорна култура, които тачат векове наред св. Георги в м. Герге. Именно те про-
дължават, вече в мохамеданска култова форма, традиционното почитане на светеца и 
светилището. 
 За особено високото положение, което заема Свети Гергя/Герге в представите и 
вярванията на жителите на с. Дряново, говори един от неговите атрибути – конят. 
Основно транспортно средство в района от най-стари времена е мулето. Коне се 
развъждат рядко и са белег на богатство и власт. В края на османското робство в Дря-
ново на кон язди единствено местният деребей Емин ага и то само когато иска да 
подчертае своето могъщество пред другите аги и пред раята или за да участвува във 
война. Ето защо, представата за Свети Гергя/Герге като ездач на кон има в съзнанието 
на местните жители съвсем определени социални измерения. 
Мота 412 макя, га е дошла млада невеста, било вечерон. Ана 413, старана, турила да 
вари трахана. Вутернана 414 отишле москине 415 да се кланят 416. Тогава бабата и 
невестата са останали да точат клин 417. Чули са кучка да лае, техна, до вратана 
била. Тогава излела невестана и бабана. Видели конь. И на коня ехал брата на Енихан. 
Ама, викаше майкана, коня бил лъщел като злато, със златни копита. И на нега сидял 
чилек – брата на Енихан – със зелени дрипи, със зелени дрехи. Коня отишел йе 
жемиена. Ам тогава влел в джамияна - отворили са вратана. Ама никакъв не го видели 
наште дедовци, наште бубайци.” 418 
                                                        
407 Обиграва (диал.) – обикаля. 
408 ААО и ОПА – Лъки. Разказала Енка Миткова Павлова, р. 1939 г. в с. Дряново, Лъкинско, без обр., 
земеделие. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 2 юли 1991 г. в с. Дряново. 
409 Бобу (диал.) – татко, баща ми. 
410 Образ (диал.) – лице. 
411 ААО и ОПА – Лъки. Разказала Дафина (Тарфина) Шабан Чукалова, р. 1917 г. в с. Дряново, Лъкинско, 
без. обр., земеделие. Зап. Б. Бонева на 7 август 1994 г. в с. Дряново. 
412 Мота (диал.) – моята. 
413 Ана (диал.) – она, тя. 
414 Вутернана (диал.) – на сутринта. 
415 Москине (диал.) – мъжките, мъжете. 
416 Да се кланят (диал.) – да се молят [в джамията]. 
417 Клин (диал.) – местно ястие от рода на баницата. 
418 ААО и ОПА – Лъки. Разказала Дафина (Тарфина) Шабан Чукалова … Зап. Св. Гагарова на 5 юли 
1991 г. в с. Дряново. 
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Показателни по този въпрос са сведенията на Хр. Попконстантинов за поведението на 
тъмрашкия деребей Хасан ага Караходжа, управител на Рупчоска нахия в средата на 
ХIХ в. Когато е повикан да се представи на пловдивския паша Дели Исмет, 
българомохамеданският първенец отива при него на кон, за да демонстрира своето 
достойнство и независимост 419. 
Мохамеданското битие на култовото средище Герге може да бъде възстановено най-
пълно. Причина за това е днешната мохамеданска религиозна принадлежност на 
местното българско население и късата историческа дистанция от времето, когато 
светилището активно действува като култов център. По това време на върха се прави 
общоселски курбан, който отбелязва завършването на сенокоса 420. Обредната трапеза 
се прави на широката поляна до каптирания извор, в западната част на Герге – между 
местностите Килия и Тюрбята. Само ходжата и мъжете ходят до гроба на светеца и 
правят дува 421. През 70-те години на нашия век в м. Герге започват да се извършват 
ежегодни граждански тържества, наречени “родови срещи”. На тях се събират 
представителите на един, предварително избран дряновски род. Те заменят 
мохамеданските религиозни курбани в чест на героя Герге. През 1998 г. на мястото на 
старото християнско светилище се полага основният камък на параклис, посветен на 
Св. Георги Победоносец. Скоро след това около тридесет българи мохамедани от 
Дряново приемат християнско кръщение в Бачковския манастир „Св. Богородица”. 
 
2.3 СВЕТИЛИЩЕТО В МЕСТНОСТТА КУРБАНЬТЕ 
 
На територията на Източен Рупчос има мохамеданско култово място, което, за разлика 
от средищата на вр. Енихан тепе и в м. Герге, не е посветено на конкретен сакрален 
персонаж. Фолклорните текстове за възникването му не интерпретират сюжетния тип 
Движение (летене) на светец или свещен предмет за пренасяне на святост, но също 
отразяват качеството на фолклорната менталност да набавя сакралност, когато по 
различни причини културното землище на селищната общност се “профанизира”. Става 
дума за светилището Курбаньте до българомохамеданската мах. Мутювска на с. 
Джурково 422. Поради спецификата на неговото възникване и функциониране, е 
необходимо да се обърне внимание на някои аспекти от историята на селището, чиито 
жители са негови създатели и поклонници. 
Село Джурково е едно от най-старите селища в днешната общ. Лъки. До края на ХIХ в. 
то е пръснато на махали, изцяло населени с българи мохамедани, и се брои 
административно към съседното с. Лъкавица 423. В началото на нашия век част от тях се 
изселват в пределите на тогавашната Османска империя. На тяхно място в старата 
Мешевска махала, наричана сега Селото, се заселват българи християни предимно от 
Момчиловци и Соколовци, Смолянско. След кооперирането през 50-те години 

                                                        
419 Константинов, Хр. П. – Непокорените села. Кн. 1. Търново, 1887, 5. 
420 Вж. приложения №№ 21 и 22. 
421 Дува (диал., араб.-тур.) – молитва; за думата dua вж. ТБР, 145. 
422 Малчев, Р. – Култовото средище Курбаньте край с. Джурково, общ. Лъки. Доклад, четен на 
Симпозиум с международно участие на тема „Култови места и култови практики в Родопите”. Смолян, 9-
11 октомври 1996 г. (под печат) 
423 По време на теренните етноложки проучвания на Асоциация „Онгъл” в с. Джурково през 1992, 1994 и 
1996 г. са локализирани 16 българомохамедански махали: Мешевска (изцяло изселена в тогавашната 
Османска империя и в съседното с. Лъкавица), Гурдювска, Пайталска, Сулювска, Сираковска, 
Халилковска, Идриза, Куцосмановска, Бъзето, Себиувска, Льеската, Фезовя извор, Режушевска, 
Гунгалска, Мутювска, Браъм Пичовска. 
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мохамеданите се събират в днешната мах. Надежда, но не се размесват с християните 
424.  
Мутювска махала, разположена в м. Мутювска барчина, е една от най-големите в 
землището на Джурково. Тя е обитавана от българомохамеданския род Мутафчиеви. В 
нея се е намирала единствената в близката околност джамия. Изоставянето на махалата 
и джамията е пряко свързано с демографските и стопанско-икономическите промени в 
района, респ. в махалите на днешното Джурково в края на ХIХ и началото на ХХ в. 
Стабилизирането на границата между Османската империя и Княжество България на 
Роженския превал в периода 1885-1912 г. прекъсва активния търговски и стопански 
обмен между северните и южните райони на Родопите. Изселването на мохамеданите в 
империята води до значително намаляване на демографския потенциал на старото 
местно население. Постепенното обезлюдяване на Мутювска махала от това време 
завършва с окончателното й изоставяне през 60-те години на нашия век. По-голямата 
част от наследниците на рода Мутафчиеви днес живеят в българомохамеданската мах. 
Надежда на с. Джурково. 
В наши дни светилищният комплекс в м. Курбаньте включва каменна постройка за 
варене на курбани, която днес е рухнала, и примитивно каптиран извор 425, известен с 
името Касамувуту куриту 426. Липсата на молитвена култова сграда би могла да се 
обясни със съществуването на джамията в съседната Мутювска махала. 
Местността е дарена за коленето на общоселски (за тогавашните българомохамедански 
махали) курбан от набожен местен жител. Земята там е камениста и не е подходяща за 
земеделска работа. Същевременно, мястото има уникален микроклимат. Близкият дол 
над Касамувуту куриту е единственият във високопланинското землище на Джурково, 
където в миналото се отглежда топлолюбивата култура леща 427. Според жители на 
Сулювска махала, Курбаньте е избрана за сакрално средище, защото “там хорътъ гу 
изнъмирът зъ цьентър, зъщоту идвът уд Лъкавицъ, идвът ут Чукътъ, ут Журкуу 428 
[...] Там нъмирът център, нъли.” 429 Това е единственото място в джурковката мера, 
където винаги са канени на курбан близки и роднини от съседните бъл-
                                                        
424 Българите мохамедани от махалите на днешното с. Джурково заемат важно място в обществено-
политическия и икономически живот на областта Източен Рупчос през ХIХ в. Те участвуват активно в 
потушаването на Априлското въстание като превземат и съсипват Перущица. По време на Сенклеровия 
бунт в Родопите в м. Пашалиица е убит жител на джурковска махала от рода Гърбеви, известен с името 
Стар Гърби. След създаването на султанския протекторат Източна Румелия предците на днешните 
мохамедани от Джурково отказват да допуснат в своите махали представители на източнорумелийската 
власт. Ръководител на това неподчинение е местният разбойник Гунгаля от едноименната Гунгалска 
махала. Едва след Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 г., когато Гунгаля 
е убит от двама български стражари в съседното с. Лъкавица, районът се омиротворява. Всъщност, 
оттогава започва и постепенното изселване на българите мохамедани от джурковските махали в земите 
на тогавашната Османска империя. По-подробни сведения по този въпрос вж. в ААО и ОПА – Лъки. 
425 Теренното обхождане на култовото средище Курбаньте е извършено на 15 юли 1996 г. от К. Рангочев 
и Р. Малчев с помощта на местния жител Славчо Мутафчиев, който единствен обитава целогодишно 
родовата си къща в махалата на Мутювска барчина. За днешното състояние на светилището вж. 
приложение № 23. 
426 Етимологията на този хидроним не е свързана с местния мохамедански празник Касъм (аналог на 
християнския Димитровден, 26 октомври). Според фолклорно предание, в извора се удавя момче от 
джурковските махали с антропоним Касъм. ААО и ОПА – Лъки. Разказал Митко Стоянов Тодоров, р. 
1932 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, Лъкинско, обр. IV отд., миньор. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 
7 юли 1992 г. в мах. Надежда на с. Джурково. 
427 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Славчо Иванов Мутафчиев, р. 1931 г. в мах. Мютювска на с. 
Джурково, Лъкинско, без обр., миньор, говедар. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 15 юли 1996 г. в мах. 
Мутювска на с. Джурково. 
428 Става дума за с. Лъкавица, мах. Чуката на с. Лъкавица и с. Джурково с всичките му 
българомохамедански махали. 
429 ААО и ОПА – Лъки. Разказал Митко Стоянов Тодоров … 
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гаромохамедански селища, а от средата на ХХ в. и българи християни от 
преселническата на с. Джурково – Селото 430. Колективната жертва на овце на 
култовото място има важни измерения за поминъка на селищната общност. 
Доказателство за това са меморатите, че по време на обредната трапеза винаги вали 
дъжд. Обвързването на курбана с измолването на дъжд и спецификата на местната 
земеделска дейност маркират времето, когато се извършват обредните действия в м. 
Курбаньте – преди започването или след свършването на сенокоса. Тогава са почитани 
и другите две големи мохамедански сакрални средища в Източен Рупчос: Енихан тепе 
– по Петровден, непосредствено преди началото на сенокоса, и Герге – след 
завършването му. 
Митко: ... И нямаше дьен да съ праи там курбан – жегъ, каквоту щье да е, да нье 
минье дъш там, да нье превали. 
Росен: Айде! 
Митко: Тва бьеши нье, никуга нье е исключену. 
Боян: Незапомнену! 
Митко: Ньезапомньену, минье на облак един дъш... 
Боян: Можи да а малачку... 
Росен: И летне малко... 
Боян: Да-а, алкачку... 
Митко: Вали малку и приминье. Тва беше..., тва съм гу запомнил... 
Боян: Га почнеа, тва беше винаги, кугату почнеа... 
Росен: Кога вали? Когато ги заколят курбаните ли? 
Боян: Кугату почнат да адът. Почнат да адът... 
Митко: Нье, заколят и куату... приз диня, приз диня ще превали там. Можи да е дъш 
не съ задавъл никуга да не е ималу дъш или дъ е суша, дъ гури ут жегъ, сторът ли гу 
то курбан, там ще вали дъш. 431 
Съдбата на сакралното средище е пряко свързана с култовия живот при джамията в 
Мутювска махала. От всички останали махали само в Сулювската има молитвена стая, 
наричана от местните българомохамедани мечит. Тя обаче няма статута на джамия, 
защото в нея не се извършва петъчна молитва. Освен това е създадена след 
изоставянето на джамията на Мутювска барчина и пренасочването на богомолците към 
джамията в с. Лъкавица. Култовото средище Курбаньте е по-ново историческо явление 
от джамията в мах. Мутювска и постепенно поема част от нейните свещени функции. 
Неговото сакрализиране започва след стабилизирането на държавната граница между 
Османската империя и Източна Румелия (по-късно Княжество България) на Роженския 
превал. До края на 80-те години на ХIХ в. българите мохамедани от махалите на 
днешното Джурково ежегодно участвуват в тържествата на вр. Енихан тепе. Там те 
правят своя годишен курбан заедно с жителите на всички българомохамедански села, 
разположени северно и южно от светилището. Новата граница оставя голямото култово 
средище в османските предели на Родопите. Достъпът на българските поданици до него 
в началото е силно затруднен, а по-късно става невъзможен. Това активизира 
качеството на фолклорна менталност да локализира и опредметява феномена 
сакралност. В резултат на това се възражда култовият център Герге до с. Дряново и 
възниква свещеното място Курбаньте при с. Джурково. Все пак, тези средища са зна-
чими единствено за селищата, в чиито землища са разположени. Те рядко се посещават 
от жителите на съседните села и махали, а понякога са напълно неизвестни за тях 432. 
                                                        
430 Пак там. 
431 Пак там. 
432 Срвн. в противовес на това родовите курбани за помен (мювлють), които се посещават от 
представители (мъже и жени) на всички българомохамедански общности в Източен Рупчос. 
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Основният обект на сакрално отношение и мохамеданско религиозно почитане в 
Източен Рупчос от Късното Средновековие до наши дни остава светилището на Енихан 
Баба на вр. Енихан тепе. 
 
Както се вижда, верският живот на българомохамеданските общности в южното 
бачковско културно землище е предопределен от проникването и налагането на 
мохамеданството след края на ХVII в. и сложните християнско-мохамедански 
религиозни и фолклорни взаимовлияния и контаминации, които съпровождат (и 
следват от) този процес. В резултат на взаимодействието мохамеданският религиозен 
светоглед започва да доминира в местната фолклорна менталност като се 
материализира в такива структуроопределящи за човешките общности дейности като 
поведенчески стереотип, молитвено поведение, култова практика. Промяната на 
фолклорната концептуална картина обаче остава незавършена, защото 
мохамеданството не успява да обхване, усвои и опредмети всички фолклорни ментални 
структури. Част от тях остават криптохристиянски, а други “възвръщат” някои черти от 
домонотеистичните етапи на развитие. Пример за такъв развой е фолклорният модел за 
сакралните владетели на света и техните светилища в областта Източен Рупчос. 
Мохамеданските сакрални герои, включени в него, се разделят на две групи според 
вида на сакралното отношение към тях. Едната група (Пейгамбер и Азраил), обособена 
в първа семантична верига, стои по-близо до предхристиянската конфесионалност 
(религиозност). Вероятно заради това, персонажите в нея нямат “свои” светилища. 
Героите от другата (т.нар. втора семантична верига) – Енихан Баба, Герге, Саръ Боба 
и др. – притежават черти, които са изградени под влияние на светогледа на двете 
монотеистични религии в областта. Те се почитат на определени сакрални места, който 
носят техните имена. Най-важен фолклорен източник за сакралните владетели на света 
и техните светилища в Източен Рупчос са мохамеданскитe фолклорни легендарни 
предания. Повечето от тях са етиологични и в тях се разработва общобългарският 
сюжетен тип Движение (летене) на светец или сакрален предмет за пренасяне на 
святост. Те материализират менталната потребност на селищните общности да 
набавят сакралност в културното землище, което обживяват. За жизнеността на този 
процес свидетелства и начинът, по който е създадено единственото светилище в 
областта, което не е посветено на определен сакрален персонаж – това в м. Курбаньте. 
Почитането на мохамеданските сакрални владетели и техните светилища в южното 
землище на Бачковския манастир е изява на специфичния местен религиозен и 
културен развой. Същевременно, то споделя общобългарските черти за създаване и 
развитие на фолклорни местни култове към светци и култови средища, независимо от 
тяхната религиозна доминанта – православна християнска или мохамеданска. Този 
факт подкрепя твърдението, че местната българомохамеданска фолклорна традиция е 
разновидност, но и неразделна част от българската фолклорна култура. 
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ГЛАВА V 
 

СЮЖЕТНИЯТ ТИП ДВИЖЕНИЕ (ЛЕТЕНЕ) НА СВЕТЕЦ БЕЗ ГЛАВА 
ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА СВЯТОСТ 

 
Фолклорните легендарни предания, разгледани в предишните глави на изследването, са 
свързани с имената и свещената дейност на различни сакрални герои, представите и 
вярванията за които са създадени в резултат на срещата и взаимодействието на 
религиозния и фолклорния светоглед в менталното пространство на фолклорната вяра. 
Те битуват в културата на различни селища от културните пространства на Рилския и 
Бачковския манастир, имат различна дохристиянска основа, доминирани са от различни 
религиозни системи. Общото между тях е интерпретирането на един и същи сюжетен 
тип – Движение (летене) на светец (без глава) или свещен предмет. Там, където пада, 
възниква ново култово средище. Той опредметява менталните потребности на 
селищните общности за набавяне на сакралност чрез пренасяне на религиозна святост. 
Реализира се в различни религиозни (канонични и неканонични) и фолклорни 
варианти. Връзката между повечето от тях е мотивът за сакралното безглавие.  
 
1. РАННИ ИЗЯВИ НА ЯВЛЕНИЕТО 
 
Мотивът за сакралното безглавие и неговите сюжетни реализации са известни от 
дълбока древност. Повечето изследователи подчертават източния им произход. Според 
В. Басилов, те са съществен елемент от средноазиатските митове за умиращото и 
възкръсващо божество на растителността 433, а К. Меламед търси корените им в 
тотемните представи и вярвания на различни азиатски племена и народи, свързани с 
прабългарските племена 434. На Балканите също е засвидетелствана стара домашна 
традиция. Герой àкефалос, например, е митичният тракийски певец и прорицател 
Орфей, когото Ив. Маразов разглежда в контекста на тракийския шаманизъм. „Всички 
изследователи, занимавали се с шаманските черти в образа на Орфей, посочват като 
най-несъмнена от тях обезглавяването (подчерт. на авт. – Ив.М.) му от тракийските 
жени. ... Както знаем, главата на Орфей продължава да пее, т.е. да дава пророчества 
и след като била отделена от тялото му, а след това била погребана в храма на 
Аполон.” 435 
В своята работа за амулетите коне, яздени от мъжка глава, открити в най-ранните 
прабългарски земи в Югоизточна Европа, Меламед цитира три азиатски източника с 
ясни сведения за тотемния характер на подвизите на безглави сакрални герои. Първият 
е нанайска легенда, обнародвана от А.П. Окладников 436. Вторият е от IV в. и е 
поместен в историята на Западната династия Цин от Ган Бао 437 и се отнася за племена, 

                                                        
433 Басилов, В. – Следы культа умирающего и воскресающего божества в христианской и 
мусульманской агиологии. В: Фольклор и историческая этнография. М., 1983, 145. 
434 Меламед, К. – Амулети-коне, яздени от мъжка глава. В: Проблеми на прабългарската история и 
култура. Т. 2. С., 1991, 219-231. 
435 Маразов, Ив. – Мит, ритуал и изкуство у траките. С., 1992, 313. Вж. също Маразов, Ив. – Митология 
на траките. С., 1994, 168 и 170. 
436 Окладников, А. П. – Лики древнего Амура. Новосибирск, 1968, 174-175. Цит по Меламед, К., 220. 
„Тя разказва за мъжка глава, която язди кон и след като се хвърлят заедно във водата на едно езеро, се 
превръщат в герой-конник и извършват много подвизи. Тази връзка е подкрепена с една рисунка-графит 
от Сакачи – Алян, на брега на р. Амур – кон, върху тялото на който е вписана човешка глава” 
437 Ган Бао – Издирени и записани чудновати истории. С., 1986. Цит. по Меламед, К., 224. „По време на 
династията Цин на юг живеел народът лоутоу – падащи глави. Главите можели да летят.” 
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които се намират в близки културни и родствени връзки с прабългарите преди 
разселението им на запад. Третата информация е почерпена от фолклорния епос на 
осетинците, народност от северокавказкия етнокултурен кръг, в чийто генезис 
участвуват активно и прабългарски племена. Там àкефалос е Ведуха – жената на героя 
Сослан (Созруко), който, по думите на Меламед, заема важно място и в епоса на 
днешните кабардинци, балкарци, чеченци и др. 438 
Според Меламед, амулетите коне, яздени от мъжка глава са свидетелство за „старинно 
анимистично вярване в прабългарската култура, възникнало вероятно още преди 
придвижванията на запад, преди възшествието на Тангра, преди централизирането 
на прабългарската общност начело с хан” 439. Досега са известни 19 такива паметници, 
от които в научната литература са описани 18 440. Те са открити в различни краища на 
Югоизточна Европа и сравнително пълно покриват първоначалната територия на 
разселване на прабългарите в този регион – от Калиакренската крепост на Черно море 
до унгарския гр. Сентеш и с. Зовик, Битолско (дн. Р Македония). Главна отличителна 
черта на откриването им са неизвестните обстоятелства – при 13 от всички случаи. 
Изобразителният тип на всички амулети е един и същ. Изработката – поразително 
еднаква 441. Най-значителна е концентрацията на находките в Северозападна България – 
8 (4 само във Врачанско) 442, което се оказва в неочаквана връзка с фолклорните 
легендарни предания за безглавия светец свети Еван/Еели Буба от Врачанския цикъл. 
Това поставя въпроса за прабългарска следа в генезиса на сюжетния тип за движение 
(летене) на светци без глава в северозападните български земи. 
 
2. ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
В средновековната източноправославна агиография и иконография безглави светци са 
Иоан Кръстител, Иоан Владимир 443, княз Лазар 444, Стефан Дечански 445, крал Урош 446, 
Меркурий Смоленски 447, св. Георги 448. За техен първообраз се смятат живописните и 
литературни текстове за евангелския герой св. Иоан Кръстител. 
                                                                                                                                                                             
Племената на този народ пренасяли жертви на духа, когото наричали Чунлуо – Падащо животно. 
Оттук идвало и названието на народа.” 
438 Сказания о нартах. Осетинский эпос. М., 1978, 221-230. За друга важна податка вж. 
основополагащия за историята на Средна Азия труд на Грумм-Гржимайло, Г. Е. – Западная Монголия и 
Урянхайский край. Т. 2. Ленинград, 1926, 28, бел. 2. 
439 Пак там, 228. 
440 По време на Юбилейната научна сесия за 100-годишнината от създаването на Исторически музей – гр. 
Кюстендил, проведена на 27-28 ноември 1997 г., бе показан новооткрит (?) амулет от Плевенско. 
Информацията за него все още не е в научно обращение.  
441 Ето например, как изглежда амулетът от с. Драговищица, Кюстендилско: “Излят е от бронз, 
детайлите по него са твърде схематични. Конят е представен в ход надясно, краката са два по два 
неестествено обърнати навътре, макар че е възможно да се допусне опит да се изобрази конят в галоп, 
както впрочем и при повечето амулети. Муцуната е заострена, с дълбока точка е отбелязано окото. 
Тялото е покрито с насечки, на опашката личи опит да се предадат космите. Мъжката глава, която 
язди е анфас, със заострена брада, големи бадемовидни очи, едното само с гледец, с масивно очертан 
нос.  Над главата се извисява издатина, силно обезформена и приплесната, когато се е пробивала 
дупката за окачване.” Меламед, К. – цит. съч., 219. 
442 Пак там, 229-231. 
443 Дилевски, Н. – Материали из историята на иконографията от епохата на Българското Възраждане 
(краят на ХVIII – началото и първата половина на ХIХ в.). В: ИИИИ. Т. 3. С., 1960, 191. 
444 Павловић, Л. – Култови лица код Срба и Македонаца (Историjско-етнографска расправа). Смедерево, 
1965, 124. 
445 Пак там, 289. 
446 Пак там. 
447 Басилов, В. – Следы культа умирающего и воскресающего божества в христианской и 
мусульманской агиологии, 123. 



 84 

В старобългарската агиография често се наблюдава преплитане на сюжетни типове, 
свързани с житийни герои, които заемат различно място в православния християнски 
пантеон. Всеки по-късно канонизиран светец има свой първообраз. Прототип на 
светците отшелници е св. Иоан Предтеча 449. Култът към него в старобългарската 
култура има твърде ранни изяви. Още св. Климент Охридски и учениците му в края на 
IХ – началото на Х в. превеждат и компилират слова, посветени на празниците на 
Кръстителя. Случай на канонизирано вплитане на евангелски сюжетен тип, свързан с 
Предтечата, в житиен текст за друг православен светец е агиографската проза за св. 
Иоан Владимир, Цар български 450. По този повод Евг. Теодоров пише: „Този момент 
сигурно се вмъква в житието на Иоан Владимир след неговото канонизиране. Поради 
свързването на Иоан Владимир с Иоан Кръстител, на чиито ден започва да се 
чествува и самият Иоан Владимир, явно е, че под влияние на библейския разказ за 
посичането на Иоан Кръстител се видоизменя и преданието за Иоан Владимир” 451. 
Каноничното контаминиране върви и по линията на агионимията. Сходството в 
имената е една от причините множество християнски култови средища, главно 
манастири, да бъдат посочени в едни източници като посветени на св. Иоан Кръстител, 
а в други – на св. Иван Рилски 452. Така например, Ив. Богданов свидетелствува, че 
„Курилският манастир отначало бил посветен на свети Иван Кръстител, по-късно 
бил преименуван в чест на Иван Рилски” 453. Преди него до такова заключение стигат и 
проф. Йордан Иванов 454, Васил Кънчов 455 и др. Същото се отнася и за Германския 
манастир „Св. Иван Рилски”. В едно изследване на йер. А. Топалов и А. Спилков той е 
именуван „Св. Иван Предтеча” 456. 
Влиянието на иконографския тип Св. Иоан Предтеча с отрязана глава върху 
средновековната българска живописна традиция за други светци също е особено силно 
спрямо св. Иоан Владимир. Изображения на този светец, в които той държи отрязаната 
си глава, са израз на трайна живописна традиция. На лист 8 в “Стематография” на 
Христофор Жефарович, издадена във Виена през 1741 г. светецът „има ореол около 
главата. Той е представен в пищно царско облекло и с корона. В дясната си ръка 
държи палмова вейка, скиптър и дългораменен кръст, а в лявата - отрязаната си 
глава, обкръжена с нимб.” 457. Характерно е и едно възрожденско стенописване на 
светеца от 1866 г. в църквата „Св. Пророк Илия” в с. Горни Окол, Самоковско, 
обнародвано от Ас. Василиев 458. 
Многовековното взаимодействие в българските земи между православната 
духовническа култура и културата на мирянските общности пренася резултатите от 
този контаминационен процес във фолклорна среда. На местно равнище те са 
преведени и включени във фолклорните представи за сакралните владетели на света и 
                                                                                                                                                                             
448 Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980, 274. 
449 В българската медиевистика изследване на тези проблеми вж. при Станчев, Кр. – Поетика на 
старобългарската литература. (Основни принципи и проблеми). С., 1982. 
450 Откриваме го в двете гръцки жития на светеца.  
451 Теодоров, Е. - Български народен героичен епос. Кралимарков цикъл - произход, развитие, 
специфика. С., 1981 г., с. 68. 
452 По сведения на ст.н.с. д-р Елена Коцева от Научния център по Кирило-Методиевистика към БАН, 
разделянето на имената Иоан и Иван започва в среднобългарски литературни паметници от XIII в. 
453 Богданов, Ив. – Български твърдини. Книжовни огнища, крепости и манастири в София и Софийско. 
С., 1971, 51-52. 
454 Иванов, Й. – Курилският манастир „Св. Иван Рилски”. Във: в. Мир, бр. 9029/12.08.1932. 
455 Кънчов, В. – Бележки за Курилския манастир. В: сп. Периодическо списание на Българското 
книжовно дружество, кн. 62, 1901, 796-798. 
456 Топалов, А., Спилков, А. – Седемте престола. С., 1947, 8. 
457 Василиев, А. – Български светци в изобразителното изкуство. С., 1987, 101. 
458 Пак там, 119. 
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се изявяват най-пълно в неприказната проза за свещени християнски герои 459. Ето 
кратък преглед на българските фолклорни легендарни предания, които са свързани с 
Предтечата: 
1. Сюжетни типове с евангелски съответствия 
1.1 Св. Иоан Кръстител и Иисус Христос се виждат още преди да се родят, когато се 
срещат техните бременни майки. Тогава Кръстителят за първи път промърдва от радост 
като научава от Иисус, че е призван да го кръсти 460. [Лука; 1:39-56] 
1.2 Св. Иоан Кръстител кръщава Иисус Христос в река Иордан 461. [Марк; 1:9-11] 
1.3 Отсичане главата на св. Иоан Кръстител 462. [Матей; 14:6-12, Марк; 6:17-29] 
2. Сюжетни типове без евангелски съответствия 
2.1 Намиране главата на св. Иоан Предтеча. Пониква му втора, праведна глава 463. 
2.2 Кръстът Христов и главата на св. Иоан Кръстител остават в Цариград след 
превземането му от турците. Руският цар успява да излъже турския султан и да ги 
вземе. Оттогава руското царство се засилва, а турското отслабва 464. 
2.3 След отрязването на главата му светец (цар, вòин) литва и там, където пада тялото 
му, се основава християнско култово средище. В някои варианти героят носи 
отрязаната си глава в ръка. Повечето от тези предания са свързани с борбата на 
балканските народи срещу османците през XIV-XV в. Техните герои са представени 
като последни защитници на своите земи и крепости 465. Известни са текстовете за цар 
Иван Шишман 466, цар Костадин 467, войводата Георги от крепостта в землището на с. 
Черногорово, Пазарджишко 468, княз Лазар 469, Милош Обилич 470 и др. Изключение от 
сюжетната схема е легендарното предание за жида, който предава столицата Царевград 
Търнов на турците 471.  

                                                        
459 Българският фолклорен фразеологизъм „Вземам си (хващам си) главата под мишница.” също 
съдържа представата за движение без глава. Той е свидетелство за интерпретирането й в различни дялове 
на българския фолклор. За съвременното му значение ‘махам се отнякъде, напускам някое място, 
отивам си с намерение никога да не се връщам повече; забягвам’ вж. Фразеологичен речник на 
българския език. Т. 1. А-Н. С., 1974, 142. 
460 СбНУ. Т. 15, 1898, 102, № 11. 
461 Този фолклорен текст се разказва по цялото българско землище. 
462 СбНУ. Т. 3, 1890, 168-169, № 1 „Св. Иван Опсичине (29. 08)”. Зап. Тр. Хр. Трифонов в гр. Ловеч. Вж. 
приложение № 24. 
463 Пак там. От фолклорния текст става ясно, че той е създаден под прякото влияние на живописно 
изображение с иконографския тип Св. Иоан Предтеча с глава държи на блюдо своя друга, отсечената 
глава: „Тугиз царът викнал џелатинът, та утрьазал главъта на св. Ивана прид мумичиту и тьа iа зела 
на една чъркиiа (тепция) и играла с нейъ – (идети на мънастира и там ште видити съшто 
изображение) и после iа фърлила пуд дренкити в купривата и дренкити колкуто чървени биле, оште 
толкоз по чървени станали.” Според Елена Георгиева от Ловешкия исторически музей, разказвачът е 
могъл да види такова изображение (икона или стенопис) единствено в Троянския манастир „Св. Богоро-
дица”. Останалите манастири в Ловешко – до с. Сливек (т.нар. манастир „Ястреб”), в с. Хлевене, с. 
Смочан и на ловешката крепост („Св. Георги”) са разрушени преди XVII в. 
464 СбНУ. Т. 12. 1895, 195-197, № 1; СбНУ. Т. 13. 1896, 188-193, № 1. 
465 Вж. Живков, Т. Ив. – За спецификата и развитието на българските народни предания. Във: Фолклор 
и съвременност. С., 1981, 174-176. 
466 СбНУ. Т. 5, 1891, 179-185; Мазганов, Д. – Говедарци. С., 1988, 24-25. Повечето от текстовете са 
разгледани в тази глава от изложението. За непоместените текстове с герой цар Иван Шишман вж. при-
ложения №№ 25, 26 и 27. 
467 Сп. Родопски напредък, год. III, кн. 1, 1905, 14. Зап. П. Сребров. Вж. приложение № 28. 
468 Захариев, Ст. – Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза. 
Фототип. изд. с ком. С., 1973, 74-75. Вж. приложение № 29. 
469 Павловић, Л. – Култови лица код Срба и Македонаца (Историjско-етнографска расправа). Смедерево, 
1965, 123. Вж. приложение № 30. 
470 Пак там, 191. Вж. приложение № 31. 
471 СбНУ. Т. 2, 1890, 164-165. Вж. приложения №№ 9 и 10. 
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Връзката на фолклорния сюжет за летенето на светец àкефалос със св. Иван Рилски и 
неговите локални хипостази не е случайна. Тя има литературно-исторически и 
фолклорни основания. Последното голямо събитие, свързано с неговите мощи – 
пренасянето им от царствения български град Търново до Рилската пустиня се 
извършва едва около седемдесет години след падането на България под османско роб-
ство, когато спомените за събитията, които го съпровождат, са още изключително 
живи. А това, както стана ясно по-горе, е време на своеобразен ренесанс за безглавите. 
Същевременно, в литературното съчинение „Разказ за пренасяне мощите на Иван 
Рилски в Рила”, съществува епизод, в който раклата с тялото на светеца лети по пътя от 
метоха „Орлица” до местността „Върбица”: 
Тук някои от народа като взеха светеца, окрилени от бързоходната лекост на 
божествения дух, скоро станаха невидими за другите, защото те тичаха по-бързо от 
летежа на орлите. Сякаш не те носеха светеца, а той ги носеше невидимо. Но това 
чудо бе последвано от други чудеса. Някои се качиха на коне и се втурнаха по тях, 
като ту възхождаха нагоре, ту се спускаха надолу, ала не можаха нито да настигнат 
светеца, нито пък с очи да го видят. Зачудени много от това, що видяха, мнозина 
завикаха: „Какво ли ще бъде това дивно и преславно чудо?”. А мъжете, които носеха 
светеца, с мъка едва успяха да удържат ковчега, за да дочакат там конниците и 
изостаналия народ.” 472 
Фолклорно развитие на този момент се съдържа в две легендарни предания от селата 
Стубел и Липен, Монтанско – центрове на Врачанския цикъл за Рилския светец и 
неговите локални хипостази. Те вече бяха анализирани като елемент от фолклорния 
местен култ към свети Еван/Еели Буба. 
Друго фолклорно легендарно предание, в което Св. Иван Рилски лети след смъртта си с 
отсечена глава, е записано в Софийско през 1930 г. от Ив. Фекелджиев. То е част от 
етиологичен текст за създаването на Курилския манастир „Св. Иван Рилски”. В него, 
също както и в преданието от Липен 473, светецът е назован с две имена: Иван Курилски 
и Иван Рилски.  
Било летен ден. На полето край Искъра до с. Курило малки момчета пасли овце и си 
играли на тревата. По едно време те забелязали, че високо във въздуха нещо лети 
право към тях. Всички престанали да играят и вперили погледите си нататък: към 
летящия предмет. Изведнъж едно от по-големите деца извикало: „Я, гледайте! Към 
нас лети човек без глава!” Веднага след тези думи летящият човек паднал на земята. 
Дето паднал, там го и закопали. На това място се издигнал и манастир, който се 
нарекъл Иван Курилски или Рилски (за разказвача и двете имена се отнасят за един и 
същ светец – Иван Рилски, който бил погребан на това място). 
Разказал един старец от селата край р. Искър през 1930 г. 474 
Фолклорната проза от Врачанско и Софийско е близка с преданието за долитането на 
тялото на св. Крал Милутин в Люлинския манастир край София 475 и текста за смъртта 
на цар Иван Шишман при Самоков 476. В самоковския текст, записан в края на XIX в. в 

                                                        
472 Киселков, В. Сл. – Свети Иван Рилски. Жития. С., 1940, 73-74. 
473 „Свети Еван Крститело, ели Рилски, – оно е све същото”. СА – АИФ. Разказала Ценка Давидкова 
Минова… 
474 Фекелджиев, Ив.  – Народни легенди за Иван Рилски. С., 1979, 67. 
475 Фекелджиев, Ив.  – цит. съч., 146. Записано в гр. София. По-подробно този текст е разгледан на друго 
място в изследването – заедно с останалите сведения за култа към Свети Крал. 
476 Вярата, че цар Иван Шишман загива в Самоковско, намира място и в литературно-историческата 
традиция. Така например, в приписка към Панегирик от 1430 г. е написано: „В лето 1430, когато се 
написа тая книга, тогава превзеха турците всичкото българско царство при последния император 
великия Йоан Шишмански български, който се би с турците 30 години и убиха го турците в град 
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с. Доспей, убитият цар литва с отсечената си глава, за да иде в Рилския манастир и там 
да намери вечен покой. По пътя, обаче, отново някой го вижда и тялото му пада на 
Доспейската планина. 
... Това го приказуваiа стари, каже бабата, дека цар Иiован Шишман, ете, што е бил 
– он бил наш цар, та при „Цареви-кладенци”, што ги викаме, там го погубиле 
турците; па о’там та го закопале у нашата планина. Казуваiа и друго – ама това коi 
знае дали е било. Божем като го стигнале турците там, отсекли му главата и он 
после си iа земал и летнал та искал д иде на манастиро при „Свети Отец” /Рилский 
Манастир. Тук го казват повечето: „Свети Отец”. – б. зап./ - та до дека ке лети – до 
де се искачил на нашата планина на „Погледец” – там го виделе офчаре и привикале: 
„Iа човек без глава! Iа човек без глава!” и он паднал на земьата, та там го и 
закопали...  
Инф. Иiованка Аврамова, с. Доспей 477 
Вариант на преданието, разказан от дядо Иван Мирчев от с. Говедарци, публикува Д. 
Мазганов през 1988 г. 
На около километър над града (Самоков – бел. моя – Р.М.), вляво от шосето за 
Говедарци, зад Виднята, в близост до ливада, бичкия и проста воденица, заградена с 
каменна ограда, са Цареви кладенци. Там, казваха някога бащите ни, е бил посечен в 
боя последният български цар Иван Шишман. Тогава изврели седемте кладенци, та 
нарекли мястото така. На царя отсекли главата, ала трупът му без глава почнал да 
тича, та турците се вцепенили и не посмели да го преследват. Трупът без глава тичал 
до пролома, гдето Искър навлиза в Самоковското поле – Рудежа. Там го видял един 
овчар, който ужасено извикал: „Я, човек без глава!” И в същия миг обезглавеното 
тяло паднало на земята, сякаш е искало да остане в български ръце, а не в погански. 
После българите изнесли тялото на най-източния, стръмен и висок връх на 
Доспейския баир, гдето го погребали. Тогава го нарекли Шишманов връх, но му викат и 
Шишманов гроб. 478 
Забележително е, че и в двата записа – от Доспей и от Говедарци – движението на 
убития цар àкефалос е на югозапад (от Цареви кладенци към Шишманов връх 
(Погледец) 479), през Лъкатишкия дял на Рила, а оттам минава най-прекият път между 
Самоков и Рилския манастир – по течението на р. Черни Искър 480. 
Друга реализация на изследвания сюжетен тип се открива във фолклорни текстове, в 
които тялото на християнски светец полита, защото покоището му е осквернено от 
друговерци. Там, където то пада, се създава ново негово покоище. Пример за това е 
„Преданието за църквата „Св. Спас” в Вевчани (Охридско)”. Неговият записвач, П. 
Гъбьов съобщава: 
До селото Вевчани (Охридско) имат църква „Св. Спас”. „Дошле турци и испоганиле 481 
некое место во църквата; тога воеднош св. Спас летнал и къде шчо минал прес 
планината, останало местото бело како вар. [...] 
                                                                                                                                                                             
Самоков.” Вж. Спространов, Е. – Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир. С., 1902, 
114. 
477 СбНУ. Т. 5, 1891, 182-183. 
478 Мазганов, Д. – Говедарци, 24-25. 
479 По сведения на К. Рангочев, разстоянието между двете места е около 3 км по права линия. 
480 Мястото, където според фолклорните легендарни предания е гробът на цар Иван Шишман, е известен 
археологически обект. На 1 км североизточно от него се намира т.нар. „Шишманово кале”, където са 
открити фрагменти от строителна и битова керамика от късноантичната и ранновизантийската епоха (IV-
VI в.). Допуска се, че то просъществува до Късното Средновековие като укрепление за охрана на местния 
железодобив и на пътищата от гр. Самоков към долините на реките Места и Струма и към Рилския 
манастир. (По сведения на д-р Бони Петрунова от Археологически институт с музей към БАН и Веселин 
Хаджиангелов от Исторически музей – Самоков.) 
481 Испоганиле некое место во църквата (диал.) – осквернили олтара, превърнали храма в джамия. 
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Тоя св. Спас (от Вевчани) бил роднина св. Спас от с. Вишне (Охридско) и много пъти 
летале един кон други како пламен. [...] 
Като разпитвах един селянин в с. Борец (Охридско), дали знае и той за горното 
предание, селянинът ми каза, че знае за хвърченето на св. Спас от Вевчани към с. 
Вишне и притури, че това бивало срещу самия праздник „св. Спас” през нощта и че 
мнозина, които се намирали по ония места през нощта будни, виждали светенето на 
хвърчещия „св. Спас”. 482 
Това предание съдържа ясни следи от фолклорното преосмисляне на иконографския 
модел за изобразяване на възнасящия се в мандорла (нетленна светлина) Иисус 
Христос. Известно е, че Спасовден е фолклорен еортоним на църковния празник 
„Възнесение Христово”, а свети Спас е фолклорно название на хипостазата на Иисус 
Христос в този сакрален момент. 
Помощ за разбирането на този текст дава друг фолклорен запис от същия регион. 
Според информацията в него, св. Климент Охридски е погребан първоначално в 
охридската църква „Св. Панталеймон”, но „след обръщането й в джамия, последният 
летнал и се пренесъл в сегашната черква св. Климент, която по-преди била манастир 
св. Богородица.” 483 От по-нататъшното развитие на разказа става ясно, че новоос-
ветената от мощите на св. Климент църква, владеела село Вешчани (Вевчани). 
Вевчанската църква, според фолклорната вяра, е началната сакрална точка, откъдето 
литва св. Спас. Това подкрепя хипотезата, че фолклорният сюжетен тип Движение 
(летене) на светец (без глава) за пренасяне на святост съхранява във фолклорната 
памет канонични християнски начини за пренасяне на святост от едно на друго място – 
чрез прехвърляне от едно на друго сакрално средище, чрез пренасяне на мощи и пр. 
Тази насока на мисленето се подкрепя и от фолклорните легендарни предания за 
летенето на икони с образа на св. Богородица484. По своята същност те са етиологични 
и обясняват произхода на християнски култови центрове с нейното име – Бачковският 
манастир  „Успение на Св. Богородица (Петричка)” 485, Троянският манастир 
„Рождество на Пресв. Богородица (Троеручица)” 486, Варненската църква „Св. Бо-
городица” („Панагия”) 487, Чипровската църква „Св. Богородица” 488, Кричимската 
църква „Въведение Богородично” 489 и др. 
Например: 
Два часа от Кричим има едно ОБРОЧИЩЕ (курсив на зап. – М.А.) (мънастир) на 
името на Св. Богородица, изгорено в време на възстанието 1876 г. На това място 
овчари и ловци слушали преди много, много години, че манастир, записан през XIX в., 
който започва със събития от 1600 година 490, българската история на францисканския 
монах Блазиус Клайнер от 1761 година 491 и др. 

                                                        
482 СбНУ. Т. 36. „Български, аромънски и албански фолклор”. Под ред. на Антон П. Стоилов. 1926, 159. 
483 СбНУ. Т. 14. 1897, 720. 
484 Вж. Малчев, Р. – Сюжетният тип „Летене на икона на св. Богородица” във фолклорните легендарни 
предания. Доклад, четен на Национална юбилейна научна конференция по случай 120 г. от рождението 
на акад. Михаил Арнаудов. Русе, 9-10 октомври 1998 г.; Станева, Д. – Легендите за пренасяне на святост 
и възстановяване на храмове в българските земи. Доклад, четен на Шести есенни четения на Асоциация 
за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. София, 28-29 ноември 1998 г. 
485 Вж. напр. Паскалева, К. – Бачковският манастир. С., 1991, 5. 
486 Писахме да се знае. Приписки и летописи. Съст., ком. и бел. В. Начев, Н. Ферманджиев. С., 1984, 
278. 
487 Шкорпил, Х. и К. – Печат на княза Михаил-Борис. В: ИВАД. Кн. 7. 1921, 111-112. 
488 История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 година. С., 1977, 135-137. 
489 Арнаудов, М. – Фолклорни приноси от Родопите. В: СбНУ. Т. 38. 1930, 8. 
490 Писахме да се знае. Приписки и летописи, 277-282. 
491 История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 година... 
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Както се вижда, твърдението, че разглеждания сюжетен тип за летенето на светец 
запазва по фолклорен начин отгласи от действителното пренасяне на свещените му 
мощи, има своите сериозни основания. А това потвърждава тезата, че в средата на XV 
в. тържествената процесия с мощите на св. Иван Рилски е минала от „река Осъм” до 
”главния град Средец” през района на Врачанско, Искърския пролом и село Курило. 
Записването на текстове с такъв сюжет в Самоковско навежда на мисълта, че по-
нататък останките на светеца са пренесени в Рилския манастир не по течението на р. 
Струма, както пише в „Разказ за пренасяне мощите на Иван Рилски в Рила” 
книжовникът Владислав Граматик, а през гр. Самоков и пролома на р. Черни Искър в 
северните склонове на Рила планина. 
В тази част на изложението може да се спомене и един друг, на пръв поглед 
смехотворен, факт в подкрепа на изказаната хипотеза. Знайно е, че жителите на много 
селища, подиграват врачани с израза “Враца, дето гарга не каца.” Познати са две 
продължения на този фразеологизъм: „Защото софиянците изяли мършата.” и 
„Защото е гнездо на орли”. Те, обаче, са сравнително нови по произход. Тук трябва да 
се припомнят фолклорните легендарни предания за св. Иван Рилски от т.нар. „Рилски 
цикъл”, където светецът е издаден на гонителите си от крясъците на гарги и проклева 
мястото, където се намира, никога повече да не бъде обитавано от тези птици 492. 
Именно в този смисъл подигравката към жителите на Враца би могла да бъде отглас от 
култ към светеца и косвено доказателство за пребиваването на мощите му тук в един от 
дните, за които Владислав Граматик само споменава: “Като пътуваха така, славейки 
Бога, след няколко дни (подчерт. мое – Р.М.) стигнаха в главния град Средец...” 
 
3. МОХАМЕДАНСКИ ВАРИАНТИ 
  
Героите на мохамеданските фолклорни легендарни предания за движение на вòйни и 
светци без глави нямат прототип в Корана. Първообразът на безглавите християнски 
герои – св. Иоан Кръстител – там е представен като пророк Йахия, два пъти е повторен 
евангелският разказ за раждането му, но отсъстват сведения за неговата смърт. 
Екзекуцията на Йахия е включена в по-късни мюсюлмански предания, които нямат 
канонична стойност 493. Поради спецификата на мохамеданските религиозни догми не 
съществуват и култови изображения с разглеждания сюжет. 
Малоазийски фолклорни мохамедански текстове от разглеждания тип събира В.А. 
Гордлевский. Той публикува тринадесет образци, чиито сюжети са сходни 494. В 
повечето от тях се разказва за шехити – мъченици за вяра и родина 495, които 
продължават да се бият с неверниците, дори след като враговете отрязват главите им. 
Там, където паднат, биват погребани и гробовете им се превръщат в места за 
религиозно поклонение. Почти всички описани от информаторите на Гордлевский 
безглави шехити носят името Кесик Баба или Кесик баш. 
Например: 
В дълбините на пещера, изсечена в скалите, високо над село Иньоню (около Ескишехир) 
496 се намира пресъхнал кладенец, по чиито краища са сложени парцалчета и 
свещички; това е гробът на светията Кесикбаш. Светията живял още във времето 
на „дженевизите” (генуезците) и смело издържал обсадата на крепостта, която се 
                                                        
492 За присъствието на този сюжетен тип в Рилския цикъл за св. Иван Рилски вж. Фекелджиев, Ив. – 
Народни легенди за Иван Рилски, 121. 
493 Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980, 597. 
494 Гордлевский, В.А. – Избранные сочинения. Т. 1. М., 1960, 330-448. Вж. приложения №№ 32-41. 
495 За думата юehit вж. ТБР, 525. 
496 Тук е поставена бел. 83 на автора: „Независимо от това, че изкачването по скалата далеч не е от 
най-леките, местните жители пролетно време организират често на върха „пикници”. 
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издигала някога над селото. Когато неприятелите му отсекли главата, той я взел под 
мишница и, стигайки до кладенеца, паднал мъртъв. Оттогава на неговия гроб се 
извършва поклонничество (обикновено събота срещу неделя). И е достатъчно някой да 
остави пари на края на кладенеца, за да изчезнат незабавно. 
Водата на извора, разположен на няколко десетки крачки от кладенеца, лекува недъзи. 
Срещу пещерата, на високата скала, живяла царкиня на име Марта. Тя предяла в 
двореца. В нея се влюбил Сеид Гази Батала и я похитил. 
(1910) 497 
Подобен сюжет има и текст, включен в османската история от XV в. на хрониста 
Мехмед Нешри. В него обаче основните действия се извършват от отсечената глава на 
праведник на име Али Деде, а не от обезглавеното му тяло 498. 
Мохамеданските фолклорни текстове за светци и вҐйни без глави от българските земи 
носят общото в особеностите на малоазийските мохамедански и българските 
християнски фолклорни легендарни предания. Най-близки до анадолската проза са 
преданията от Североизточна България 499, Северозападна България 500, Източните 
Родопи 501, Средните Родопи, Западните Родопи 502 и Вардарско (дн. Р Македония) 503. 
Текстовете от Средните и Западните Родопи се съхраняват във фолклорната памет на 
българомохамедански общности. Отделно внимание заслужава текстът, записан от 
Гордлевский в Мала Азия, който обаче се отнася за светец вòин, почитан в Скопие. 
Ученият не е счел за нужно да го отдели от другите малоазийски мохамедански пре-
дания. 
Когато угодникът воювал с жителите на Ускюб (в Македония) 504, врагът му отсекъл 
главата; угодникът уловил главата си под мишница и, сражавайки се, вървял все 
напред. 
Гробът на угодника се намира в Ускюб, недалече от „конака” (...). Колкото и да е 
силен вятърът, свещта, запалена на неговия гроб, не гасне. 
(1911) 505 

                                                        
497 Гордлевский, В. А. – цит. съч., 338, № 17. “Кесикбаш (Отсечената глава)”. 
498 Мехмед Нешри – Огледало на света. История на османския двор. Съст. и прев. Мария Калицин. С., 
1984, 245-247. Из “Разказ за похода на Мурад Хан срещу Карамания и нейното опустошаване”. Вж. 
приложение № 42. 
499 Шкорпил, Х. и К. – Походът на Владислава през България в 1444 г. и битката при Варна. В: ИВАД. 
Кн. 1. 1908, 65. Фолклорното предание се отнася за мохамеданското светилище Мерсин Боба теке между 
днешните варненски квартали Владиславово (до 1934 г. с. Паша кьой) и Аксаково (до 1934 г. с. 
Аджемлер). „По предание тук бил убит един войвода на когото била отсечена главата (в едно 
сражение). Безглавият войвода (на кон), с калачка в ръка стигнал до първото теке, гдето трупът му 
паднал и бил погребен. Главата му била погребена във второто теке. Според друго едно предание 
войводата държал главата си в ръце.” В този текст братя Шкорпил не упоменават името на второто 
теке, където е погребана главата на мохамеданския герой. Най-вероятно, това е близкото Караач теке 
във варненското Владиславово. Трябва да се припомни, че точно сред християните в това селище е 
записано едно от преданията за летяща икона на св. Богородица. 
500 СА – АИФ. Разказала Юлита Иванова Михова (Лита Миюва)... Текстът е свързан с мохамеданския 
култ към Еели Буба с център в с. Стубел, Монтанско. Той е записан от българи християни и носи 
характерните черти на християнските предания, които интерпретират разглеждания сюжетен тип. 
501 Дерибеев, Б. – Ахрида. 2 прераб. и доп. изд. Пловдив, 1986, 172-173. Герой е Саид баба, чиято 
гробница се намира при Крумовград. Вж. приложение № 43. 
502 СбНУ. Т. 50. Фолклор от Западните Родопи. Зап. Ст. Стойкова. 1963, 339. „Ламята, Отсечената 
глава и Пейгамбер Али”. Вж. приложение № 44. 
503 Павловић, Л. – Култови лица код Срба и Македонаца (Историjско-етнографска расправа). Смедерево, 
1965, 233. Вж. приложение № 45. Тази особеност споделя и мохамеданския фолклорен текст от гр. Кру-
шевац, Източна Сърбия. Пак там, 234. Вж. приложение № 46. 
504 Дн. град Скопие, столица на Р Македония. 
505 Гордлевский, В.А. – цит. съч., 393, № 136. 
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Западнородопският текст е записан в българомохамеданското с. Чепино (дн. квартал на 
гр. Велинград). Тук основните действия се извършват от отсечената глава на битовия 
герой Кесит-баш (не-светец, не-войн, не-цар), а не от обезглавеното му тяло. Близо до 
него по сюжет стои друг от малоазийските текстове, документирани от Гордлевский. 
Кесикбаш (Отсечената глава): В Ахлат живял един угодник. По време на сражение 
на него му отсекли главата, но той не умрял, а живял след това така, без глава и 
даже се оженил. Родили му се и деца. От неговото туловище стърчали две жили 
(дамар); през едната пиел вода, а през другата ядял. Неговият гроб се намира на 
„Буюкмейданлък” в Ахлат. (Записано в Битлис от бежанец ахлатец.) 506 
В района на Средните Родопи – част от южните предели на бачковското културно 
землище – герои на мохамедански легендарни предания с разглеждания сюжетен тип са 
сакралните владетели на света Саръ Баба (Саръ Боба), Енихан Баба, Герге и др. От тях 
като àкефалос е представен само Саръ Баба (Саръ Боба), чийто култов център е в 
северната покрайнина на Смолянско, непосредствено до южната граница на Източен 
Рупчос. Във фолклорните текстове с негово участие основните действия се извършват 
от отсечената му глава.някакъв глас все плаче. Гласът идел от една височина през реката, гдето 
имало железен кръст. Отишли владици и попове, чели молитва на мястото, и ето гласът се обадил от 
един дрен. Окръжили това място и изградили там мънастиря. Когато дойдел праздникът на черквата 
(Въведение Богородично), всички се стичали тук и взимали участие в борбата, кой да грабне иконата на 
Богородица и през габери, без път, да тичат – понеже иконата сама ги карала, блъскала (сякаш хала ги 
духала). Бягали те силно, а други ги гонели – догде всички се върнели пак в черквата. Някои вярвали, че 
иконата сама хвъркала и отивала на кръста, гдето се чувал преди гласът. Тя била обикновено завързана 
с синджир за дреновото дърво сред черква. 507 
За разлика от текстовете със сюжетен тип Движение (летене) на светец (без глава) за пренасяне на 
святост, преданията за летенето на икони с образа на св. Богородица съхраняват по-ясна връзка с 
действителното историческо събитие – каноничното християнско пренасяне и освещаване на 
Богородична храмова икона. Вероятно поради това, някои от тях са включени в християнски 
исторически съчинения от епохата на Късното Средновековие и Възраждането – Летописът на Троянския  
Главата на Саръ баба погребали в местността Тюрбето, между Кутела и Кършила 
(дн. с. Виево – бел. моя – Р.М.). Когато да я пуснат в гроба, тя скачала и крещяла, 
толкоз бил Сарп лют – обезглавеният предводител, на чието име е наречен върхът, 
където го намерила смъртта. 508 
Такава е легендата за Саръ баба, украсена с източния орнамент как той държи в ръце 
отсечената си глава и продължава да командува. 509 
Останалите персонажи – Енихан Баба, Герге – не са с отсечени глави, но в преданията 
за тях се интерпретират варианти на същия сюжетен тип – Движение (летене) на 
светец или негов атрибут за пренасяне на святост. 
В заключение може да се обобщи, че разгледаните мохамедански примери заемат 
възлово място в създаването и функционирането на богатото и многовариантно явление 
                                                        
506 Гордлевский, В.А. – цит. съч., 393. 
507 Като продължение на този текст, М. Арнаудов преразказва фолклорно предание със същия сюжетен 
тип, свързано с църквата „Св. Тодор” над Перущица. За съжаление, в него липсва информация дали става 
дума за икона на св. Богородица. „И за черквата Св. Тодор над Перущица се разказва, че „куната” 
изхвръкнала от черква и отишла на камъка, гдето е кръстът. Ходили да я вземат, но тя не се давала 
никому. Една булка, на два дни венчана, успяла да я вземе обаче и я занесла долу, на равно място, гдето е 
мънастиря. Там и сега личали четири стъпки от коня на С. Тодор.” Вж. пак там. Особено интересни 
тук са два факта – сакралните следи от коня на светеца Тодор и социалният статус на жената, която 
успява да вземе иконата. Вторият кореспондира с вярването в преданието за свети Еван/Еели Буба от с. 
Липен, Монтанско, че обезглавеното тяло на светеца е “уловено” от жена вдовица. Срв. вярването, че 
иконата на св. Богородица от едноименната църква във Варна “разрешава” да я пренесе от Караач теке 
при с. Паша кьой (дн. варненския кв. Владиславово) в градския храм единствено на “един млад, невинен 
и праведен турчин”. Шкорпил, Х. и К. – цит. съч., 112. 
508 Дичев, Сл., Хайтов, Н. – Село Манастир, Смолянско. С., 1965, 14. 
509 Дерибеев, Б. – цит. съч., 173. 
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мохамеданска фолклорна конфесионалност (религиозност). Те нямат прототип нито в 
свещената книга Коран, нито в култовата живопис на мохамеданите и са резултат от 
действието (заедно и поотделно) на три комуникативни процеса между християнските 
и мохамеданските варианти на фолклорната култура – взаимодействие, заимстване и 
типологически сходен развой. В първите два случая, които са най-често срещани в 
българското етнокултурно землище, изявите им трябва да се потърсят в онези пластове 
на мохамеданския фолклор, които са общи с християнската концептуална картина за 
света. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Представеното изследване разглежда изявите на сложното и многопластово 
социокултурно явление фолклорна конфесионалност (религиозност) в православните 
културни землища на Рилския и Бачковския манастир през епохата на Средновековието 
и Възраждането. Те се намират от двете страни на две от най-важните историко-
географски, езикови и културни граници, които разделят българското землище на части 
– т.нар. „ятова граница” и билото на Стара планина. Вниманието е насочено към 
резултатите от взаимодействието между религиозния светоглед и фолклорните 
представи във фолклорната вяра на локалните селищни общности. Анализирани са 
техните предхристиянски основи и исторически и настоящи религиозни доминанти. 
Потърсени са формите, чрез които се опредметяват структурите на местната фолклорна 
менталност. 
Проучването на северните предели на риломанастирското културно пространство 
конкретизира знанията за механизмите, по които се създават и битуват локалните 
варианти на фолклорната конфесионалност (религиозност) в западнобългарските земи. 
Първоначално, в периода Х – края на ХIV в., процесите на взаимодействие между 
религията и фолклора в битовата практика на селищните общности водят до 
създаването и развитието на верски явления, чиято религиозна доминанта е 
източноправославното християнство. Най-характерни са култовете към светци и 
светилища, изградени по модела на почитането на св. Иван Рилски и манастирската му 
обител, които обаче се развиват в контекста на местните фолклорни традиции. Такива 
са култовете към свети Еван в Западно Врачанско и свети Иван (свети Отец) в 
Софийско и Самоковско. Особен случай представлява вярата в демонологичния 
персонаж самодиван Йован в Берковско и Чипровско, която носи чертите на 
предхристиянски светоглед, материализиран в архаични култови практики. 
След края на ХIV в., когато в изследваната област се заселва мохамеданско население, 
развитието на фолклорната конфесионалност (религиозност) взема нова насока. 
Характерното за западнобългарските земи съхраняване на православните духовнически 
и селищни общности осигурява по-нататъшната еволюция на фолклорните местни 
култове към християнските хипостази на св. Иван Рилски, към които след ХV в. се 
прибавя свети Крал. Същевременно, религиозното и социокултурно взаимодействие 
между православните и мохамеданските общности води до създаването на двуверски 
християнско-мохамедански явления, чиято мохамеданската съставка е градиво на 
мохамеданската фолклорна конфесионалност (религиозност) в културната 
територия на Рилския манастир. Борбата за сакралното усвояване на пространството 
между християни и мохамедани се концентрира върху съхраняването (за християнските 
общности) и “превземането” (за мохамеданските) на местните фолклорни култове към 
светци и техните светилища. Продукт на този динамичен процес са християнско-
мохамеданските култове към свети Еван/Еели Буба в Западно Врачанско (Монтанско) и 
Бали Ефенди (Али Баба) в Софийско. Резултатите от проучването им разкриват важна 
особеност на двуверските фолклорни явления на север и на юг от Стара планина – те се 
изграждат и функционират под силното влияние на култа към св. Иван Рилски и 
сакралните му средища, свързаните с тях представи и вярвания, сюжетните типове, 
песенните мотиви, топоконфесионимите, фразеологизмите и т.н. 
Една от най-характерните фолклорни изяви на култа към Рилския светец и неговите 
християнски и християнско-мохамедански хипостази в северната риломанастирска 
културна територия са фолклорните легендарни предания, реализиращи фолклорния 
сюжетен тип Движение (летене) на светец (без глава) за пренасяне на святост. Чрез 
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него в паметта на местните селищни общности се съхраняват спомени за 
действителните средновековни пренасяния на Светиивановите мощи по пътищата 
(Горен Дунав) Лом > Враца > Средец > Горна Струма (Самоковско) > Рилски 
манастир и (Долен Дунав) Царевград Търнов > Враца > Средец > Горна Струма 
(Самоковско) > Рилски манастир. Същевременно, той показва посоките на 
религиозния и социокултурния обмен в тази част от риломанастирското културно 
пространство. Това го превръща в релевантен признак на местната българска 
православна и мохамеданската фолклорна конфесионалност (религиозност). 
Родопските предели на Бачковското културно землище (и по-конкретно областта 
Източен Рупчос имат друга съдба в резултат от създаването и развитието на местни 
мохамедански общности след средата на ХVII в. Помохамеданчването на (част от) 
старите християни нарушава ритъма на традиционния религиозен, културен и 
стопански обмен, но изградената през вековете на религиозната доминация на 
православното християнство българска фолклорна култура се оказва изключително 
жизнеспособна. Тази част от културното пространство на Бачковския манастир губи 
своите християнски характеристики, но парадигмите за нейната сакрална същност се 
пазят във фолклорната менталност на новите мохамедани. 
Видоизменени и приспособени към мохамеданската религиозна култова практика и 
агионимия, се съхраняват някои стари фолклорни местни култове към светци и 
светилища. Тяхното по-нататъшно развитие намира израз в почитането на 
мохамедански сакралните владетели на света и техни култови средища. Според 
степента на неразчлененост и обобщеност на сакралното отношение към тях, 
мохамеданските свещени герои в Източен Рупчос се групират в две семантични вериги: 
Пейгамбер (Пайгамбер) и Азраил (първа семантична верига); Енихан Баба, Герге, Саръ 
Боба и Ариз Баба (втора семантична верига). Персонажите от втората верига имат свои 
култови средища, две от които са на територията на областта – Енихан тепе и Герге. 
По-особено е развитието на новото мохамеданско светилище в местността Курбаньте. 
То не е посветено на конкретен мохамедански герой, но създаването му се осъществява 
по традиционен фолклорен модел - набавяне на сакралност чрез пренасяне на 
религиозна святост. Както и в северните части на риломанастирското културно 
пространство, фолклорните легендарни предания за сакралните владетели на света в 
Източен Рупчос съдържат местни реализации на сюжетния тип Движение (летене) на 
светец (без глава) или свещен предмет за пренасяне на святост. Те също съхраняват 
във фолклорната памет на селищните общности сведения за силата и посоката на 
религиозния обмен. Присъствието им в местния неприказен репертоар се дължи на 
процеси от предмохамеданската, а вероятно и от предхристиянската епоха. Заедно с 
това те са свидетелство за типологическата близост между резултатите от 
взаимодействието на религията и фолклора в културните пространства на Рилския и 
Бачковския манастир. Паралелните структури в тях са изградени върху общата основа 
на монотеизма. Диалектната основа (напр. якави и екави говори) и географският фактор 
не влияят върху понятийно-смисловите маркери на митологемите, което доказва 
вторичният характер на изследваните представи и вярвания в районите със смесено 
християнско и мохамеданско население. 
В заключение на казаното може да се обобщи, че анализът на разгледаните явления 
потвърждава теоретичните предположения, направени в началото на изследването. 
Фолклорната конфесионалност (религиозност) е система от регионални и стадиални 
разновидности, чиято структура е доминирана от светогледа на определена религия и 
се обективира за своите носители чрез маркери за идентичност. Тя изразява 
относително точно процесите (и резултатите от тях) на взаимодействието (превеждане, 
наслагване, приспособяване и др.) между доктриналния религиозен светоглед и 
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фолклорните възгледи във фолклорното ментално пространство на вярата 
(вероизповеданието, конфесията), както и опредметяването на самата вяра чрез 
обредна, култова, богослужебна дейност. Конкретното изследване показва, че 
определящо значение за характера и типа на фолклорната конфесионалност 
(религиозност) в българските земи има християнството, а едни от неговите главни 
средоточия са православните манастирски културни пространства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
No. 1 

КАРТА НА СЕВЕРНИТЕ ПРЕДЕЛИ НА РИЛОМАНАСТИРСКОТО КУЛТУРНО 
ПРОСТРАНСТВО 

 
No. 2 

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ОБРОЧНИТЕ СИСТЕМИ В ЗЕМЛИЩАТА НА НЯКОИ СЕЛА ОТ 
БИВШАТА СТАНИМАШКА (АСЕНОВГРАДСКА) ОКОЛИЯ 510 

 
1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕЛИЩНИТЕ ОБРОЧИЩА СПОРЕД ХРИСТИЯНСКИТЕ СВЕТЦИ И 
ПРАЗНИЦИ, НА КОИТО СА ПОСВЕТЕНИ 
 
1. Света Богородица – Асеновград, Горнослав, Нареченски бани, Новаково, Нови Извор, Орехово, 
Павелско, Хвойна, Червен, Югово (10)  
2. Света Варвара – Асеновград, Бачково, Добралък, Лясково, Малево, Моминско, Орехово, Павелско, 
Тополово, Югово, Яврово (11)  
3. Света Елена – Добростан (разрушен), Еленка и Костадин – Тополово (1)  
4. Света Марина – Асеновград (черква, разрушена), Долнослав, Козаново (разрушен), Косово, 
Новаково, Проглед, Червен (параклис и аязмо) (7)  
5. Света Мария – Павелско (разрушен – молебен против змии) (1)  
6. Света Мина – Орехово, Павелско (ноември – молебен срещу злото), Югово (до ханчето), Яврово 
(разрушен) (4)  
7. Света Неделя – Асеновград, Бачково (развалини), Богутьово (развалини), Горнослав, Добростан, 
Козаново, Лясково, Манастир, Новаково (развалини), Орехово, Павелско (тракийско капище), Тополово, 
Югово (13)  
8. Света Панталея – Нови извор (1)  
9. Света Паталия (“Св. Панталей”) – Яврово (1)  
10. Света Петка – Асеновград, Бачково, Боянци, Горни Воден, Горнослав, Добралък (разрушен), 
Долнослав (заличен), Забърдо, Лясково, Орехово, Павелско, Югово, Яврово (13)  
11. Света Прокупа – Косово (1)  
12. Света Трапеза (“Светрапис”) – Горни Воден (1)  
13. Света Троица – Асеновград (черква), Бачково, Добростан (старо черковище), Добралък (в селото), 
Долнослав (тържества през май), Златовърх, Избегли, Лясковец, Нареченски бани (останки), Новаково 
(голина, не се помни параклис), Новаково (връх с параклис), Проглед (параклис – курбан), Червен, 
Яврово (12)  
14. Светек Архангел – Хвойна (развалини) – остатък от родителен падеж (1)  
15. Светеката – Забърдо (стръмни ниви и черковище “Свети Илия”, разрушен параклис “Свети 
Атанас”)  
16. Светек Чурика – Косово (развалини) (1)  
17. Свети Архангел – Бачково, Добралък (до извор), Добростан (до чешма), Нов Извор, Тополово, 
Червен, Югово, Яврово (7)  
18. Свети Архангел Михаил – Асеновград, Павелско (2)  
19. Свети Атанас – Асеновград (черква), Добралък (м. “Селище”), Долнослав (разрушен), Козаново, 
Лясково (черковище), Мулдава, Нареченски бани (м. “Старо село”), Новаково (старо селище), Орехово, 
Павелско (курбан през януари), Руен, Тополово (Помацката махала), Хвойна, Червен (останки), Югово 
(разрушен), Яврово (16)  
20. Свети Атанасий – Асеновград, Бачково (над манастира – разрушен) (2)  
21. Свети Безсребърници – Асеновград (1)  
22. Свети Вартоломей – Добралък (разрушен) (1)  
23. Свети Васили Велики – Асеновград (1)  
24. Свети Василий – Асеновград (черква) (1)  
25. Свети Влас – Бачково, Горни Воден (разрушен), Горнослав, Долнослав (есен и пролет), Червен, 
Югово (6)  
26. Свети Врач – Бачково, Мулдава (извор), Новаково (3)  
                                                        
510 По сведения от изследването на Костадинов (Чешмеджиев), К. – Местните имена в Асеновградско. 
Изд. ИК “Еко Белан”, без място на изд., 1997 г., допълнени с информация от ААО и ОПА - Лъки за с. 
Югово, общ. Лъки. Изработил Григор Григоров. 
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27. Свети Врачове – Асеновград (1)  
28. Свети Всех светии – Асеновград (1)  
29. Свети Георги – Асеновград (черква “Светек Гьорги”), Асеновград (под манастира “Св. Петка” – 
разрушен), Бачково (“Сти Георги”), Борово, Джурково, Горнослав, Долни Воден (разрушен), Дряново 
(всяка година се коли курбан), Зорница, Косово, Лъки, Манастир, Мулдава, Нареченски бани, Новаково, 
Павелско (гробищна черква), Проглед (граница с Гърция до 1912 г.), Тополово, Хвойна, Червен, Югово, 
Яврово (21)  
30. Свети Георги в метоха – Асеновград (черква от ХII-ХIV в. в.) (1)  
31. Свети Гьорги – Нов Извор (колели са курбан) (1)  
32. Свети Двайнасе апостоли – Асеновград (1)  
33. Свети Димитър – Асеновград (черква), Асеновград (връх с параклис), Бачково (“Сти Димитър”), 
Горни Воден (разрушен), Добралък (разрушен), Новаково (черковище), Павелско (връх с параклис), 
Червен, Югово (новия), Югово (стария) (8)  
34. Свети Дух – Бачково, Борово (“Таш баши”), Горнослав (разрушен), Манастир (разрушен), Новаково 
(било е гробище), Орешец (в м. “Горни юрт” – срв. с. Винница, което се е казвало Големия Юрт и 
фамилиите, Дуриданов), Орехово, Павелско (средата – тържества през юли), Проглед, Тополово, 
Чепеларе, Чепеларе (връх на м. “Чуфажиица”), Югово, Югово (м. “Орехово”) (13)  
35. Свети Еферомен – Асеновград (1)  
36. Свети Иван – Асеновград (“Светек Ивана”), Горнослав (разрушен), Добралък, Косово, Орехово, 
Павелско, Руен, Хвойна, Югово (разрушен), Яврово (разрушен) (10)  
37. Свети Иеремия – Добралък, Косово (връх с параклис) (2)  
38. Свети Илия – Асеновград, Асеновград (рид с параклис), Бачково, Горни Воден, Горнослав, 
Джурково, Добралък (“Светек Илия” – нов), Добростан, Избегли, Козаново (скала и кръстове по нея), 
Косово, Лясково (“Сти Илия” – разрушен), Манастир, Новаково, Нов Извор, Орехово (връх – прави се 
курбан), Орешец (до някогашни гробища), Павелско (на Илинден – курбан), Поповица, Проглед 
(“Светек Илия” – най-високия връх в м. “Ада бурун” – 1915 м. надмор. вис.), Студенец (м. “Огради” – 
развалини), Чепеларе, Руен, Югово (до гробището), Югово (разрушен в м. “Орехово”), Яврово (м. 
“Усойката”) (24)  
39. Свети Кирик – Асеновград (манастир), Добростан, Косово (старо черковище до м. “Ковачницата”), 
Проглед (Чурика) (4)  
40. Свети Кирил и Методий – Манастир (1)  
41. Свети Козма и Дамян – Асеновград (1)  
42. Свети Константин – Новаково (църквичка) (1)  
43. Свети Константин и Елена – Асеновград, Югово (разрушен), Яврово (“Чернюва чешма” – нов) (3)  
44. Свети Костадин – Борово, Добростан, Долнослав, Нареченски бани, Павелско, Руен (разрушен), 
Югово??? (6(7?))  
45. Свети Костадин и Елена – Павелско (м. “Косово”) (1)  
46. Свети Кръст – Асеновград (1)  
47. Свети Кръсти – Яврово (долния край на селото) (1)  
48. Свети Нестор – Асеновград, Руен (“Сти Нестор”) (2)  
49. Свети Никола – Асеновград, Асеновград, Бачково, Борово (“Ай Никола” – намерени стари 
християнски кръстове и кандило), Добралък, Долнослав, Малево (някогашно черковище), Нареченски 
бани, Новаково, Орешец (до стари гробища), Павелско (могила, хълм с параклис – най-големият в 
селото), Поповица (м. “Баира”), Тополово (м. “Гробето”), Червен (останки), Югово (до гробището), 
Яврово (15)  
50. Свети Николай – Асеновград (1)  
51. Свети Панталей – Асеновград (Бадалема), Доброслав (малка черква – събор през август), Лясково 
(“Сти Паталия”), Проглед (вр. “Паталия”), Руен (останки), Югово (м. “Боже име”), Югово (м. 
“Орехово” – разрушен), Яврово (7)  
52. Свети Панталеймон – Чешнегирово (1)  
53. Свети Петър – Горнослав, Добростан, Дряново (разрушен), Косово, Мулдава (до м. “Четирсетте 
извора”), Новаково, Павелско, Яврово (разрушен от турците) (8)  
54. Свети Петър и Павел – Бачково (разрушен), Павелско (м. “Бяртина”), Чепеларе (3)  
55. Свети Прокоп – Добралък (разрушен – до “Черни връх”), Павелско (разрушен – Укрупа) (2)  
56. Свети Симеон Стълпник – Асеновград (1)  
57. Свети Сотир – Асеновград (1)  
58. Свети Спас – Горни Воден, Добралък (м. “Заорех” – разрушен), Добростан, Лясково (следи – “Сти 
(Спас)”, Новаково (черквичка), Проглед, Тополово (7)  
59. Свети Спиридон – Асеновград, Козово (изворче от скала, предание, че лекува болни очи) (2)  
60. Свети Стефан – Асеновград (1)  
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61. Свети Стилиян – Асеновград (1856) (1)  
62. Свети Събор Архангелски – Асеновград (1)  
63. Свети Тодор – Асеновград (м. “Параколово” – конни надбягвания), Бачково (разрушен), Мулдава 
(“Сти Тодор” – м. “Старо село”), Нов Извор, Новаково, Орешец (развалини), Павелско, Тополово 
(“Стек Тодора” – параклис и чешма), Тополово (височина с нов параклис), Червен (развалини), Югово 
(развалини) (10)  
64. Свети Трифон – Асеновград, Бачково, Горнослав, Доброслав (в м. “Анатемата”) (4)  
65. Свети Трифон и Симеон – Асеновград (1)  
66. Свети Хрис – Горнослав, Добростан, Югово (3)  
67. Свети Христофор – Асеновград (1)  
68. Свети Четирсет мъченици – Асеновград (около 1830 г.) (1)  
69. Свети Яко – Горни Воден (1)  
70. Свети Ян – Асеновград (ХIV в.) (1)  
71. Свети Яни – Бачково (1)  
72. Свети Яню – Червен (каменна плоча) (1)  
73. Свето Въведение Богородично – Асеновград (1)  
74. Свето Преображение – Асеновград (1)  
75. Свето Успение Богородично – Асеновград (1)  
76. Свето Четирсет (“Сто и Четирсет”) – Избегли (на 22 март тук се празнува празникът на цветята) (1)  
77. Свети Павел – Добралък (не е по азбучен ред, поради техническа грешка на Костадинов 
(Чешмеджиев)  
 
ПАРАКЛИСИ, НЕЗАПИСАНИ ОТ КОСТАДИНОВ (ЧЕШМЕДЖИЕВ) 

 
78. Свети Петко – Югово  
79. Света Устина – Югово  
80. Свети Рахангел – Югово  
 
2. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ОБРОЧНАТА СИСТЕМА НА С. БАЧКОВО И ДРУГИ СЕЛИЩА ОТ 
БИВШАТА СТАНИМАШКА (АСЕНОВГРАДСКА) ОКОЛИЯ 
 
2.1 С. Бачково – 16 параклиса + нелокализиран Св. Лука: 
 
Св. Варвара – 10 параклиса общо за региона  
Св. Неделя – 13 
Св. Петка – 13 
Св. Троица – 12 
Св. Архангел – 10 
Св. Атанасий – 18 (със Св. Атанас)  
Св. Влас – 6 
Св. Врач – 4  
Св. Георги – 22  
Св. Димитър – 8  
Св. Дух – 12  
Св. Никола – 15  
Св. Петър и Павел – 3  
Св. Тодор – 10  
Св. Трифон – 5  
Св. Яни – 4 (със Св. Яко, Св. Ян, Св. Яню)  
 
2.2 Поселищен преглед на параклисите, посветени на християнски светци и празници, които 
присъстват в бачковската оброчна система 
 
Прегледът е направен въз основата на бачковските 14 параклиса (всички без Св. Яни и Св. Врач, които 
допълнително могат да се свържат със Св. Иван и Св. Панталей?, и нелокализирания Св. Лука). 
Параклисите “Св.Св. Петър и Павел” са разгледани, без да бъдат взети предвид параклисите, посветени 
отделно на Св. Петър и Св. Павел.  
 
Асеновград – 10 параклиса (общо в града – 42)  
Богутьево – 1 (общо в селото – 1)  
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Борово – 3 (4)  
Боянци – 1 (1)  
Горни Воден – 3 (7)  
Горнослав – 6 (11)  
Джурково – 1 (2)  
Добралък – 7 (13)  
Добростан – 5 (11)  
Долни Воден – 1 (1)  
Долнослав – 7 (9)  
Дряново – 1 (2)  
Забърдо – 1 (2)  
Златовръх – 1 (1)  
Зорница – 1 (1)  
Избегли – 1 (3)  
Козарево – 2 (5)  
Косово – 1 (9)  
Лъки – 1 (1)  
Лясково – 5 (8)  
Малево – 2 (2)  
Манастир – 3 (5)  
Моминско – 1 (1) 
Мулдава – 4 (5)  
Нареченски бани – 4 (6)  
Новаково – 9 (15)  
Нов Извор – 2 (6)  
Орехово – 5 (9)  
Орешец – 3 (4)  
Павелско – 11 (20)  
Попово – 1 (2)  
Проглед – 4 (9)  
Руен – 1 (5)  
Тополово – 9 (11)  
Хвойна – 3 (5)  
Чепеларе – 3 (3)  
Червен – 7 (10)  
Югово – 11 (19)  
Яврово – 6 (15) 

 
No. 3 

КАРТА НА СРЕДНОРОДОПСКАТА ОБЛАСТ ИЗТОЧЕН РУПЧОС 
В ЮЖНИТЕ ЧАСТИ НА БАЧКОВСКОТО КУЛТУРНО ЗЕМЛИЩЕ  

 
No. 4 

ВОЙНАТА НА ВР. “КОКАЛЬЕВ ЧУКАЛЬ” С ДРЕВНОТО ОРЪЖИЕ “КУСТАМЛЪК” 
 
Росен: А “Кокальева чукаль” 511 защо се казва така? 
Мехмед: Кокальева чукаль анно врьемье са там са били, вуйнъ е ималу. Кокальева чукаль утам, ут 
Соколь, ут Соколь геди 512, там сас кустамлък, нье сас уръдя и сва и нва, а с кустамлък са са били там, 
на Кокальева чукаль тамо и нва. Затва Кокальева чукаль гу казвът тамо тва. 
Росен: А какво е това “кустамлък”? 
Неизвестен: Лъкове. 
Мехмед: Лък, начи с лък. Нье пушка, ами сва направено тука кату кустамлък със тъкива дървени 
рабути и пуска гу и анва са казвалу кустамлък. А! Та нье е ималу пушки приз анва врьемье, кугану съ 
уодили ут Суколь геди – там са съ били. Нва, горье Кокальева чукаль гу зовът зъ анва - сичката а 
куокалье, адно-друго асъй куокалье. Ся дали ги има, нье – я стана двайсье гудини нье съм одиль там, ама 

                                                        
511 Кокальева чукаль (диал.) – връх в рида “Манастирище” над седловината “Батурица” в землището 
на Мутювска мах. на с. Джурково, която свързва селата Лъкавица и Джурково. 
512 Соколь геди (диал.) – седловина в Крушовска пл. между селата Белица и Лъкавица. 
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прьеди бье са там хуодьехмье с уфцьетье сяки дьен, с уфсьетье уодехмье. Там бьешье сичку куокалье. 
Сичку куокалье там... 513 

 
No. 5 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩ. ЛЪКИ ПО РЕЛИГИОЗЕН ПРИЗНАК В 
СРЕДАТА НА 90-ТЕ ГОДИНИ 514 

 
1. Градове 
Лъки – мохамедани и християни 
2. Села 
Белица – мохамедани 
Борово – християни 
Джурково – мохамедани и християни 
Дряново – мохамедани 
Здравец – мохамедани 
Лъкавица – мохамедани 
Манастир – християни 
Югово – християни 
3. Махали 515 
Базето - мохамедани 
Балкан махала – християни 
Брайковица – мохамедани 
Крушево – мохамедани 
 

No. 6 
СПИСЪК НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩ. ЛЪКИ 

 
гр. Лъки 
1. Тракийски плосък некропол 
- м. “Джуркови ливади” 
с. Белица 
1. Тракийска крепост 
- вр. “Караджов камък” 
2. Останки от църква 
- м. “Килсята” (“Клисе”) 
3. Останки от манастир 
- м. “Кръстов” 
с. Дряново 
1. Тракийски крепост 
- м. “Калето” 
2. Останки от църква 
- м. “Черквата” 
- м. “Гергя клиси” 
- м “Киван” (“Светок Иван”) 
с. Лъкавица 
1. Останки от църква 
- м. “Илинди” 
с. Манастир 
1. Антично селище 
- м. “Манастирище” 
- м. “Пизюлкаба” до вр. “Чил тепе” 
2. Средновековен некропол 
- м. “Алишаото” 
с. Югово 
1. Тракийско светилище 

                                                        
513 ААО и ОПА - Лъки. Разказал Мехмед Мехмедов Халилков, р. 1919 г. в Халилковска мах. на с. 
Джурково, Лъкинско, без обр., земеделие. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 11 юли 1995 г. в с. Лъкавица. 
514 Населените места са изброени по азбучен ред. 
515 Включени са само махалите, които са населени целогодишно. 
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- м. “Боже име” 
 

* * *  
 

1. Тракийски могилни некрополи 
- с. Борово – м. “Метериза” 
- с. Дряново – м. “Кутела” 
2. Тракийско светилище с изсечени в скалата гробове 
- с. Дряново – м. “Герге” 
3. Тракийски култови съоръжения 
- с. Югово – м. “Паничките” 
- вр. “Свобода” (“Енихан тепе”) 
4. Крепост 
- с. Дряново – м. “Петкос” 
5. Антични рудници 
- м. “Говедарника” 
- м. “Пилево” 
- м. “Брайковица” 
- м. “Рибарника” 
- м. “Кенан дере” 
 

No. 7 
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩ. ЛЪКИ, ИЗГОТВЕН 

ЗА НУЖДИТЕ НА ЗЕМЕРАЗДЕЛИТЕЛНАТА КОМИСИЯ 
 
с. Белица 
1. Крепост от КБЕ (Късно бронзовата епоха)  и ЖЕ (Желязната епоха) 
2. Останки от църква – м. “Килсята” 
3. Останки от манастир – м. “Кръстов” 
 
с. Борово 
1. Могилен некропол – м. “Зареница” 
 
с. Джурково 
1. Некропол от РЕ (Римската епоха) – м. “Горанското дере” 
2. Църква от СЕ (Средновековната епоха) – м. “Градището” (“Манастира”) 
 
с. Дряново 
1. Могилен некропол – мах. Старо село 
2. Могилен некропол – м. “Пандарова чука” 
3. Църква от СЕ - м. “Св. Георги” 
4. Селище от АЕ (Античната епоха) – м. “Равнища” 
 
с. Лъкавица 
1. Селище от КАЕ (Късно античната епоха) – м. “Костанина вода” 
2. Селище от РЕ – под мах. Четрока 
3. Могилен некропол от ЖЕ – м. “Кара тепе” 
4. Селище от КАЕ – мах. Четрока 
 
гр. Лъки 
1. Могилен некропол от РЕ – мах. Долен Пропул 
2. Селище от РЕ – мах. Долен Пропул 
3. Селище от КАЕ – мах. Брайковица 
4. Селище от КАЕ – Гущер мах. 
 
с. Манастир 
1. Антично селище – м. “Манастирище” 
2. Антично селище – м. “Пизюл каба”, до вр. Чил тепе 
3. Средновековен некропол – м. “Алишаото” 
4. Светилище от РЕ – м. “Селището” 
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5. Селище от КАЕ – м. “Дядовото” 
 
с. Югово 
1. Тракийско светилище – м. “Боже име” 
2. Некропол от СЕ – м. “Летница” 
 

No. 8 
НАДГРОБЕН ПАМЕТНИК ОТ Т. НАР. “ЖИТАРСКИ ТИП” – 

С. ГЛАВАЦИ, ВРАЧАНСКО 
Сн. Ива Любенова 

 
No. 9 

“ПРЕДАНИЕ ЗА “ЖИТОВ ГРОБ”  
(Зап. П. Р. Славейков, от Търново) 

 
... Тъй напр.: от Търново на север до 15 или 20 минути в Орлиния баир има една поляна, в края на която 
поляна има един гроб наричан “Житов гроб”; той е днес една дълга камара от дребно камънье. 
Местните жители що минуват от тамо и днес още сбират в ръце от тях, че ги хвърлят “за провала” 
връз дългата камара камънье или върху житов гроб. Сега казват, че жидът (евреинът) който предал, 
като казал на турците от де могат да превземат Търновото (между Каябаши и Исаря) бил съсечен 
тогава и той като си взел главата в ръце търтил и тамо дошел та тук се препънал у къпина и паднал. 
Българите, като го съгледали, не го оставили без провала... 516  
 

No. 10 
ИЗ “КАК СЕ ПРЕВЗЕЛО ТЪРНОВО БЕЗ ЦАР” 

(Зап. П. Р. Славейков, от Търново) 
 
... Знаете ли, отгде се е превзело Търново най-напред? ... От Кесик-кая до 200 или 180 мерки, разкрача, 
към Кая-Баш, гдето е сега чешмете, оттам малко възсукано към пладне, има една уличка и слазя към 
източните врата на Бабокчийската чаршия; токо насред пътечката, там има една пенджера, токо на 
прозореца железен отвътре, има една глава от камък на гроб. Туй е главата на “Адил-баба”. Той се е 
вмъкнал в Търново най напред от Кая-баши надолу. Тука са го съзрели най напред и се спуснали връх 
него, та го ранили, може би и убили; но подир него наскачали и други много и не могли да ги смогнат, и 
те превзели Търново и останали вътре. Казват, че на това място го бил навел някой си евреин от 
градската страна, и като паднал там, отишъл да го види, где е ранен, и познава ли го някой от 
българите, да го гонят, че тук, че там, та тука го стигнали и го убили. Те не салт него (?), но и 
другите жидове, що имало в Търново, теглели оттях, догдето се разбягали и разместили. ... 

 
Слушано от хаджи Хамза ефендия 517 

 
No. 11 

ВЪЗМОЖНИ МАРШРУТИ НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОЦЕСИЯ С МОЩИТЕ НА СВ. РИЛСКИ 
ПРЕЗ 1469 Г. ОТ СРЕДЕЦ ДО РИЛСКИЯ МАНАСТИР 

(По идея на К. Рангочев) 
 

No. 12 
“СЕЛО “КНЯЖЕВО” И СВЕТИЯТА “БАЛИ-ЕФЕНДИ” 

(Зап. Д. Стойнов от Софийско) 
 
Преди 60-70 год., когато било селото Рогожа-Клисура, тогава днешното село Княжево още не било 
заселено, само по реката били турските воденици, кули и бахчи, от които някои още се повъртiат и се 
наричало “воденичиште”. Дето е днес селото и надолу около водениците било саде гъстаци от върби, 
храстье, черна елха и ракиташ (червена върба). Заселниците на Княжево едни са били воденичари на 
турските воденици, други работници по чивлиците или исполджии, и тъй един по един се събрали 
няколко колибки и образували малко селце. 
В околните селяне се среща следньото предание относително до старото название на с. Княжево - 
“Бали-ЕфендиЯ”. “Имало њдин козар, па он еднъш, като си пасъл козите по гората воз Витоша, по 

                                                        
516 СбНУ. Т. 2, 1890, 164-165. 
517 СбНУ. Т. 11, 1894, 118-119, No. 1. 
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ридовете, една коза, кико пасла, туку дигнала глава, заврштьала и се стръкнала надоле нис стръвното. 
Козаро iа съгледал и се стъркнал по неiа, да iа стигне: а она се отдалечила от стадото и се бегала 
надоле, и он по неiа, та добегала чик дека е баньата у с. Кнежево; тамо било текова гъстеш от върби и 
рекита, та на това место iа пристигнал. Козаро от тръчане прес ровиньаци, прес каменьаци загубил си 
опинците, та нодзете му се здрали и шопало (текло) кръв от них. Он ка пристигнал козата, ванал iа, па 
не зел да iа бињ, кико што чина други козаре, нело ванал Я, та Я цаливал по очите, милувал Я и за това, 
оти бил толку арен и праведен, Госпот му дал, та веднък се посветил на съштото место. Като се 
посветил козаро, ванали да се събираiа на това место от сельанете и да пала свешти, а турците, като 
видели и они ванали да доода тамо, па ванали да преотимаiа светиЯта и думали на Българете: 
“Чорбаджи, тоЯ светиЯ не њ ваш, нело е наш; он аку да беше ваш, не чеше да доiде да се посвети тука 
у наше место.” Па еднъш били се сбрали българе и турци на местото и се препирали чиi њ светиЯта.  
Българете думали: “Ага, тоiа светиiа њ наш, оти от нашата вера њ излезнал.” А турците думали: он 
аку да беше ваш, не чеше да се посвети у наше место.” Като се препирали тека, а па озгоре нис пъто 
вървели кириджиi и носили бурила със вино, а турците рекли на българете: “аку њ ваш тоЯ светиЯ, 
това вино, што носа кириджиiте, да стане на вода; аку ли њ наш, да стане на мед.” Ка отишли при 
кириджиiте, погледнали - виното станало на “мед”. Тогаi освоили светиiата и го нарекли “бал-баба”, а 
после го прекръстили “Бали-Ефенди” и от това останало името на тая местност “Бали-Ефенди”. 
Турците, като освоили светиiата бал-баба, напраили му на местото дека се посветил, гробница и у неiа 
били турили на светиiата козарската му тоiага, чантата и iапунджако (ямурлука), и сека вечер 
уносили по едни емениi (курсив на зап.), та го оставьали у гробницата, а ка отвора на заранта, наiда ги 
се скинати, та да останало саде горньиштата.  Казуiа оти светиiата ношкьам обувал емениiте, земе 
си тоiагата, наметне си чантата и дрехата, па оди на некъде по Витоша, дека си пасал козите, оди 
целата нош и се връне у зори; за това сека дзаран наодили емениiте скинати от оденье и останало саде 
горньиштето. 518 

                                                        
518 СбНУ. Т. 6, 1891 г., 137-138, No. 3. 
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No. 13 
ЦЪРКВАТА “СВ. ПРОРОК ИЛИЯ” И ГРОБНИЦАТА (ТЮРБЕТО) НА МОХАМЕДАНСКИЯ 

СВЕТЕЦ “БАЛИ ЕФЕНДИ” (“АЛИ БАБА”) 
Сн. Р. Малчев 

 
No. 14 

АЗДРАИЛ И ЕДИН ЧОВЕК СА АРАТЛИЦИ, 
НО КАТО ИДВА ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ, АЗДРАИЛ МУ ВЗЕМА ДУШАТА 

 
Росен: Ти този Аздраил как си го представяш? 
Митко: Аздраил утньема душатъ, е-е тва гу приставя. 
Боян: То утньема душатъ, утньема душатъ. Той утньема душатъ кату-у... Той, нали колку имъ, дету 
имъ, да кажьемье, пу такива прикаски, чи са фащал със приятьелите си, абье аратлици съ фащъл със 
тьези... живи уоръ. 
Росен: Кой? 
Боян: Аздраил и-и С-свьети Рангель. 
Росен: Я кажи, де, една такава приказка! 
Митко: Аздраил, гльей ся, защо нье с тьебье сме приятьели и ся той му казъл: “Слушай ся, ша ми 
кажиш, куга ша ми, да рьечьем, ж' зьемьеш душата ми!”. И сига, разбийш: “Дубрье, шти кажъ!”. И 
сига той си мислил да са укрий ут ньега. Дубрье, ма викъ той, Аздраил гу придупрьеждава, викъ: 
“Забуляхъ тъ ногитье, булят тъ, разбийш! Сльет тва забуляхъ тъ зъбетье – викъ, – ти тури 
искуствьенни – викъ! Забуляхъ тъ учитье – викъ, – ти тури учила, разбийш! Ама ут тва по-
придупрьеждаванье – викъ, – какво искаш – викъ. Ас тъ придупрьеждавъм!” – викъ. “Оти мъ нье 
прьедупрьеди?” – нали, оть били приятьели. Викъ: “Ас тъ прьедупрьедих – тва значи 
прьедупрьеждаванье!”. (Обръща се към записвачите – бел. зап.) Извиняваш, нали! 
Росен: Да, бе, да, да! Много интересно! 
Боян: Тье тръгнали... 
Митко: И като му зьемъ душатъ, разбийш, тоя, нали трупът му уставъ тукъ, разбийш, минавът... 
“Абе, – викъ, – там утвъдье – викъ, имъ адин умрьел чувьек!” Викъ: “То тва е твоя труп!” – викъ. Начи 
душътъ му упътувълъ, трупъ уставъ. [...] 
Боян: Тье вървьели и сяннали 519 на тва, сяннали на вудатъ, пили вуда. Аздраил и то. Прис тва врьемье 
му зимъ, извадъ му душатъ на чувякъ и тръат, прудължавът дъ вървйът. Хубуу, ма ньещу забраил е 
самия чувяк, дьету..., носьел турбъ ли, чантъ ли. “Абе, – рьекъль, – я си забравих тва, бье!” Рьекъль: 
“Въри си гу зьеми! Я ща чакъм.” Нва утишъл, ду, ду унва има адин лежи умрьел, та са върнъл ваднага и 
викъ на друга: „Ай какво, бье, то там – вика, – адин умрьель чувьек!”. „Абе, – рьекъль, – няма, бье, тва 
си ти, бье, въри си зьеми...” 520 

 

No. 15 

КАК АРИЗ БАБА ТАЙНО ДОНАСЯ ОРИЗА В ЕДНА ПУЙКА И ХОРАТА ПОЧВАТ ДА ГО 

РАЗВЪЖДАТ? 

АРИЗ БАБА Е ПОГРЕБАН В СЕЛО КАРА РЕИЗОВО 
Славчо: А тува Уризес, дьесу – Караризьово 521 чуваль ли си ньещу? 
Росен: Да, Реис Баба. 
Славчо: Да, Аризбаба. Как йе на..., вие таково дали стье копент..., анва... 
Та уоня, дьену фъв унва, дену Оризен, та ходиль в другите страни, тува не е имало ориз фъв нашето 
полье и тье, тье кой знае какво е било... Не е имало ориз, тук ли, натам ли, а пък нье пущали, та а 
дойдье а сьено отам. Нали разбираш? Нье пущали сьено да дойдье. Тугава зима анна мисирка, та а 
испича и тугава напъльнюва ориз, суроф, нье варьен, ага душъль ф Караиризьово, та, та но чиляк го са 

                                                        
519 Сяннали (диал.) – седнали. 
520 ААО и ОПА - Лъки. Разказали Боян Йорданов Пейчев, р. 1931 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, 
Лъкинско, обр. IV отд., миньор; Митко Стоянов Тодоров, р. 1932 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, 
Лъкинско, обр. IV отд., миньор. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 7 юли 1992 г. в мах. Надежда на с. 
Джурково. 
521 Караризьово (диал.) – с. Болярци, Асеновградско (до 1934 г. Кара Реизово). 
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зовали “Кара” – “Черан чиляк”, “каръ” – “черно”, турци зват черносу “кара”, та га е дошъль, та гу 
сял, та призвьел уризес там. 
Росен: И там му е гробът, така ли? 
Славчо: И там му е гроба. Уоти ут другитье страни, койно уткъдье дуада, на урис са нье прьедавали да 
минье анва, та а нъй гу са уората крили и носили да гу, да призведът, да завъдът. 522 

 
No. 16 

РЕИС БАБА 
(Зап. С. Златаров от Конушко) 

 
Според преданието на турците от с. Караризово (Конушка околия), което се намира на 10 км към с. 
изток от гр. Станимака (дн. град Асеновград – бел. моя – Р.М.), Реис Баба е бил турчин от същото 
село, но никой не знае положително. Казват, че селото носи неговото име. А според българите, именно 
според училищния настоятел Григор Ангелов, той е бил някой си българин Христо, но изобщо 
населението повече вярва да е бил турчин. 
Приписват му, че той донесъл семето на оризя (арпата) от Анадола и го завъдил тука, от дето и до 
днес главният поминък на селяните е сеянето на оризя. Понеже от Анадола не е било позволено да се 
изнася арпата, а той (Реис Баба), нахранил с арпа няколко гъски, които обичат да я ядат, и като ги 
изнесъл отвънка, убил гъските, извадил арпата и я донесъл тук (в Караризово), та я посял в Касъ-пара 
така: половината посял на суха земя, а другата на водна. Обаче посятата арпа на суха земя не 
станала, а на водната станала. Случило се та я опасва биволът на един българин. Тогава Реис Баба 
земал бивола и рекъл: “Ако не стане оризя и бивола ще си бъде мой и стопанинът ще бъде убит.” Но за 
добра чест на българина, оризя станал много добър, тогава Реис Баба си върнал бивола. От тогава е 
останало да се коси буйната арпа (ориз). 
Когато умрял Реис Баба, заръчал да го не погребат на турското гробище, а на сред пътя, от дето 
минават колата с оризя. Желанието му се изпълнило. Той е погребан на 400 крака към с. з. от 
българското училище в ъгъла между двата пътя, от дето минават колата с оризя. Гробът му е дълъг 
17 метра и не прилича на турски, защото те се погребват към юг, а той е обърнат към изток, както 
християните. 
В турско време на гроба му са принасяли жертва (корбан), едновременно и турци и българи, именно 
тогава, когато е било суша. 
Корбанът е бил общ: турският ходжа се молил по турски, а българският поп по български. И сега още 
турците му палят вечер лояни свещи на главата и ногите, а особено в рамазана. 
Около гроба му има и други сегашни турски гробища. На главата му има един каменен валяк и до него 
друг камък с турски надпис; така също и на ногите му има каменен валяк без никакъв надпис. 
Според Васил Иванов, жител от същото село, гробът бил направен като кемер с хоросан. 523 

 
No. 17 

И ПАIАГО БИЛ СОЗДАЕН ОД БОГА ДА ПРАИ ДОБРИНА 
 
Си патуале дваiца лугьа по некоiа планина и се разгоарале за некоi Божьи работа, како за д©рвьата по 
планината, за тревьето, за пилцата, за животинкьите и за сите мали и големи бубальчиньа. “Се арно 
создал Госпо, му ре[кол] еднио надругьио, ама има и некоi животинкьи што не се за потреба. Ете да 
речиме како паiагон што ни праи паiажина во кукьине и ни и валка, за ошто го создал? ич за низаошто. 
Иколку уште друзи животинкьи создал за низаошто, да знаиш едно чудо, туку неiсе, како iе таа работа 
коi знаи?” – “Не iе така а приiателе, не. ништо Госпо нема напраено без да iе за доброто негоо со 
п©рво и за добро начоештината, а не создал за лошото негоо и наше.” 
На тие разгоори видоа два троица арамии обружани каi му пресекоа пато да и чекаат за да и слечат. 
“Бреi дали виде бре приiателе оти ни пресекоа пато дваiца арамии?” – “И видоф и видоф, аi да се 
вратиме назат оти ако не ватат кье ни расипат.” – “Не чини назат дасе вракьаме приiателе, да не би 
има тамо некоiа пусиiа, iа да удриме надесно да како кье ни Бок поможи!” Го послуша другаро и удриле 
надесно. Бегале што бегале и пак арамиите беа му излегле на стрекьа. От коа и видоа и тамо удриiа – 
на лево, и бегаiкьи беше, и стемнило, и се скриле во некоi расье, та пренокьевале као заiако во т©рно. 

                                                        
522 ААО и ОПА - Лъки. Разказал Сали Таиров Салибашов, р. 1905 г. в Сульовска мах. на с. Джурково, 
Лъкинско, без обр., земеделие. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 9 юли 1992 г. в мах. Надежда на с. 
Джурково. 

523 СбНУ. Т. 3, 1890, 196. 



 106

Штом усетиле зорка оти стана, станале да бегаат и бегаiкьи излегле на една рудина, от планината, 
чункьи тамо и изваил пато. Одеiкьи порудината се обзорила арно и кога гледаат предниф една дупка во 
една пештера. “Приiателе, му рекол еднио надругьио, ние одиме по оваа чистина, ама местраф оти 
арамиите кье ни видат и кье не ватат, iа аi да се пикнаме во оваа пештера и да се скриеме, да 
прикфечер да си излеземе да бегаме.” – “Аiде да влезиме, му рекол другьио, само да куртулисаме од оние 
к©рволочници.” Се пикнале во пештерата и се скриле внатре. 
Во истото време дошол еден паiак, та со голема б©рзина сплел една мрежа на дупката от пештерата 
толку часта, што да не можи чоек да сечи оти тогаi iе напраена мрежата, та беше застанал паiаго 
во зтредето и на часо беа се закачиле неколку мушичкьи во паiазжината. 
От коа се сф©ршила таа работа от паiаго, арамиите беа  т©ргнале да и бараат и по трагата од 
росата беа и сетиле каi беа т©ргнале да бегаат и потрага, потрега дошле до пештерата и застанале 
пред неа. “Ха еве овде сет влезени тие пезевенци, рекол еднио на другьио, аi да му влезиме и да и ватиме, 
та да му сечиме глаите на оваа мака што ни дадоа.” Коа чуле лугьето во пештерата тие зборои, 
умреле да па оживеле от пусти страои, арно ама Госпо сполаi му рекьел да и предаи на арамиите, 
чункьи сакал да му докажи на еднио чоек што наогьал маана на Бога дека напраил паiази и друзи дробни 
мушичкьи. Сакал да му докажи оти паiаго кье го куртулиса от см©рт што му напраил мрежа на 
дупката от пештерата, та коа му рекол еднио на другьио давлезиме во пештерата, фторио му рекол: 
“не се влезени во пештерата а приiателе, не, ами се вратени назат потрага како заiако што се вракьа, 
чункьи ако беа влегле внатре кье беа iа искьинале паiажината. 
Ами аi назат да се вратиме потрага и пак кье и наiдиме во планината, скриени в некоi расье. Така рекоа 
и се вратиiа, да и бараат нис планината. 
“Еi приiателе, му вели еднио на тоi што се с©рдеше оти Госпо создал паiази и друзи мали мушичкьи, 
виде оти паiаго не избави од арамиите да не не загубат, еве каi ни напраил една мрежа на дупката и и 
увери арамиите оти не сме биле натре. Ете како и паiаго iе напраен од Бога за доброто негоо и за 
доброто наше.” – “Вистина приiателе, така сие, чуден iе Госпо во сичко создал. Клет и проклет да iе 
тоi чоек от сега вамо, што кье речи за наi малката мушичка оти iе лоша создаена. И четиресе греои 
Госпо да му пиши на тоi што кье отепа еден паiак.” 
На место дваiца патници се прикажуа оваа прикази за син и татко патиле тоа нешто и синот наогьал 
маана на Бога оти создал паiази, да праат мрежа и да плетат муи, та да и пиiат. При се татко му 
што му докажуал оти и паiазите биле создаени за доброто на лугьето, не веруало детето, дури не 
влегло во пештерата и да му сплети паiаго мрежа да и куртулиса от арамиите, а от коа куртулиса, 
поверуало и заништо што iе создано од Бога не наогьало маана. 524 
 

No. 18 
ТЮРБЕТО НА “ЕНИХАН БАБА” НА ВР. “ЕНИХАН ТЕПЕ” -  

ИНТЕРИОР 
Сн. Б. Добрева  

 
No. 19 

ТРАКИЙСКИ СКАЛНИ ГРОБНИЦИ В МЕСТНОСТТА “ГЕРГЕ” 
ДО С. ДРЯНОВО 
Сн. К. Рангочев 

 
No. 20 

РИДЪТ “ГЕРГЕ” С ЕДНОИМЕННОТО СВЕТИЛИЩЕ – 
ПОГЛЕД ОТ ИЗТОК 

Сн. К. Рангочев 
 

No. 21 
ОБЩОСЕЛСКИ МОХАМЕДАНСКИ КУРБАН В М. “ГЕРГЕ” 1 

 
“Гергя” е местото. Там като свърши косенето. Само ка свърши косенето, горе на баира. [...] 
Който знае, иде горе на гроба, там се помоли на вратичката. На вратана трябва да е вратичката. 
Само мъжете ходят да се помолят. 
Ако някой има болен, обещава курбан и го колят. На курбана дребното на търг го продават. Кожите ги 
продават пак на търг. Тие пари ги пазе един човек. Дадеме още на другата година. 

                                                        

524 НА - АБАН. Архив на Марко Костов Цепенков. Сб. ХVI, а.е. 72, п. IV, с. 71. 
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Оджата оди, дува пее. Не става без оджа. Га дигат софрина, аминкат 525 и пеят дувана. Оджата на 
секо курбанче пее дувана. 
Сдробят месото, кавърдисват го и го тургат у казана. Запържват го, вода и сол. Фасула турат у вода, 
запържват го с червен пипер. Фасула си е башка. Не го бъркат с месото. Зеленчуци не слагат на 
курбана. Сякой си носи канче, лъжица. Първо сипват фасуляна, после месона. 
Изкопа ше очка 526 и заровят костите. 
Тургат къна на челото, на десната нога и на опашчицана. Тогай Коран пее оджата. 
Оджата не зима нищо. Кога седнат та застанат и аминкат. На месалье седат мъжена. Жените 
турат канченана. Момите вутрин стават, та на мъжона носат казане за водата. Дървена събира 
един, да му платят. 
Към ливадене седнат на равното. Къде Кабля се обърне оджанъ ка чете дувана. Кога колят, оджанъ 
седи до него и чете. И двамата обърнати към Кабля. И людиня пеят дувата ка седнат, не се обръщат 
към Кабля. 
Кой кога фтасат, тогай тръгват. 
Пиене не се носи. Само млеко – офцина, кравана. На бъркано го носят. 527 

 
No. 22 

ОБЩОСЕЛСКИ МОХАМЕДАНСКИ КУРБАН В М. “ГЕРГЕ” 2 
 
Курбана се обявиме на молитва и се приберат. И определят курбана. Кога си по-айляк 528. Който е 
обрекъл, носи. Иначе селото купува. Това къде остане се продава. И един ги държи. Сельски пари са 
това. 
На търг се обявява дробнината 529, кожата, ако остане. Ако остане от месото – носи го в къщи. От 
фасула се продава, трахна също се продава. 
Оджата с мъжете идат на гроба и праят дува. Зимат аптес, водата там е нанесена. Младите, 
момите носят водата. Нямат работа на гроба жените. [...] 
Сядат на кръг. От един сахън 530 са яли. Едно време мъжете ше се наядат, после децата и жените 
накрая. 531 

 
No. 23 

ПОСТРОЙКА ЗА ВАРЕНЕ НА КУРБАНИ НА СВЕТИЛИЩЕТО 
“КУРБАНЬТЕ” 

ДО С. ДЖУРКОВО 
Сн. Р. Малчев 

 
No. 24 

СВ. ИВАН ОПСИЧИНЕ (29. 08) 
(Зап. Тр. Хр. Трифонов в гр. Ловеч) 

 
Св. Иван упсичине бил идин на башта и идин на маiка. Знайъл млогу хубуу да пеi, затуi гу зел царат при 
себйъ си, да му слугува и да му пеi. Царат къту фодьал ф черкува, тоi дърџал странъ. Св. Иван къту 
стуiал при царат видьал, чи царицата са сфодила с другиго и тьа мислила чи св. Иван шти йъ издаде на 
царат, затуi гледала как да гу махни ут къшти и се викала на царат: “пръi како праiш – Ивана ут тук 
да махниш, Ивана да погубиш”. 
Царат зел жинъ си дувица – тьа му завела иннъ дъштерьа и тьа знайъла млогу хубуу да пеi и да играi на 
ръчъници, тъ вйъсйълила царат, затуi и тоi iа млогу убичал. 

                                                        
525 Аминкат, аминкам (диал.) – участвуват в мюсюлманска молитвена служба, чиито текстове завършват 
със свещената формула “Амин”. 
526 Очка (диал.) – дупка, трапче. 
527 ААО и ОПА - Лъки. Разказала Енка Миткова Павлова, р. 1939 г. в с. Дряново, Лъкинско, без обр., 
земеделие. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 2 юли 1991 г. в с. Дряново. 
528 По-айляк (диал., тур.-бълг.) – по-свободен от работа; за думата aylak вж. ТБР. 2 стереотип. изд. С., 
1962, 42. 
529 Дробнината (диал.) – дреболиите. 
530 Сахън (диал., араб.-тур.) – сахан, медно блюдо; тук прен. ‘от един съд, от една паница’; за думата 
sahan вж. ТБР, 471. 
531 ААО и ОПА - Лъки. Разказал Иван Любенов Пантев, р. 1945 г. в с. Дряново, Лъкинско, обр. 8 клас, 
миньор-пенсионер. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 3 юли 1991 г. в с. Дряново. 
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Събрали съ на суфръ и маiка й iа научила: кату тъ накара царат да играiш, ти да искаш да ти дунисът 
главъта на Ивана, па тугиз да играiш. Сеннали на суфръта, iели какво iели, царат рекъл на дъштиръ си: 
хади сиги да ни пуиграiш и пупеiш. Тьа рекла: аз шти ти поиграiа и пупеiа, ама аку ми дунисеш на Ивана 
главъта. Царат ньамал како да праi, като iа млогу убичал, заръчал да удрежът на Ивана главъта. 
Пратили џилатинът на пулету и му рекли: “куготу ти пруодим наi напред, на негу да удрежиш главъта 
и да ни ia дунисеш.” Пруодили и Ивана на пулету а тоi като минувал приз черкуата видьал, чи има 
литьургиiа – и си рекъл: “менйъ башта ми ма е заклел, дуде съ ни свърши литьургиiа, на никъди да ни 
фодъ” и съ испраил утвън черкуата, да чака да съ свърши литургиiата, па тугиз шти върви. 
Тугис царат пратил унугоз, със кугото съ била сфодила царицата, да види како направиха. Тоi къту 
минувал пукраi черкуата видьал св. Ивана: “бре Иване, како праиш тук?” – “Менйъ башта ми ма й 
заклел дуде съ литургиiа ни свърши, да ни фодъ на рабута, хади ти върви и аз шти додъ подир малку, 
кату съ свърши литьургиiата”. 
Утишол тоi и џилатина (както му казали: коiту доди наi напред на негу да удрежиш главъта) утрьазал 
главъта на унугоз, с куготу се била сфодила царицата. Душол и Иван и iа дал нему да iа носи. Св. Иван 
iа занесъл на суфръта прид царат. Царат къту гу видьал рекъл: “Иване, ти како направи?” – “Чи какво 
съм направил, ништу, дади ми џилатинът тъз главъ да дунисъ и аз iа дунесух. Менйъ башта ми ма i 
заклел, дуде съ литьургиiа ни свърши, на никъде да ни фодъ и аз какту стуiах прид черкуата, тоi минъ и 
викнъ и мене, ама аз му рекох да върви и куги утидох: џилатинът ми дади тази главъ да донем”. 
Дъштерьа му къту ревнъла: аз тъзи главъ ни искам, ами негуата. 
Тугиз царът викнал џелатинът, та утрьазал главъта на св. Ивана прид мумичиту и тьа iа зела на една 
чъркиiа (тепция) и играла с нейъ – (идети на мънастира и там ште видити съшто изображение) и 
после iа фърлила пуд дренкити в купривата и дренкити колкуто чървени биле, оште толкоз по чървени 
станали. 
Царицата са разбульала, та поискала да й сварът малку куприва и къту утишле да и наберът, намерили 
на св. Ивана главъта. А на св. Ивана пурасла друга главъ и тоi рекъл, чи унъз главъ дету утрьазахте, 
тьа беши грешна. 
От тугиз жина на ръчъници ни играi. На св. Иван упсичине блажно са ни iаде, чървену нешту ниту са 
iаде, ниту съ пие. Чърно грозди съ ни iаде за треска. 532 

 
No. 25 

ИЗ “СМЪРТТА НА ПОСЛЕДНИЯ БЪЛГАРСКИ ЦАР ИВ. ШИШМАН” 1 
(Зап. Хр. Марков от Самоков) 

 
…Тогава турците намисльили да превземат Костенец и Самоков, та напунели от секаде. Едни дошле 
оздол из дервено, други от каде Ихтиман, та се удариле на “Дабова глава” зад градо и по на горе пак на 
“Сефер чешма” други. Од Дабова глава турците слетели на вам до Искаро, защо биле фногу, да ги убие 
Госпот, та надвиле на нашата воiска. После заминали и Искаро, та се ударили боi – ама каков боi ти 
кажем? Там убиле тиiа пцета и царо ни Шишман Иьован. На седам места го раниле, та сега на това 
место извират седам кладенца, шта ги викаме и днеска “цареви кладенци”. О'там после неговите си 
воiници го закопале горе на нашата планина, а турците после го отели (отнели, усвоили, превзели) и 
потурчиле та не давале некоi да припари там. ... 
 

Инф. Лазо П. Кръстюв, на 97 г., с. Доспей” 533 
 

No. 26 
ИЗ “СМЪРТТА НА ПОСЛЕДНИЯ БЪЛГАРСКИ ЦАР ИВ. ШИШМАН” 2 

(Зап. Хр. Марков от Самоков) 
 

... Еднаш, това беше на скору по Севастополското муарабе, iазе бех коджабашиiа, случи се, че некои 
офчаре отишле та расфръльале се каманьете от Шишмановио гроп ... (Това често е правено от 
овчарите или пък от някои по-смели хора, които безкрайно са мразели турците, за дето са усвоявали 
този скъпоценен за тях гроб.)... 
... Туку се изопе оньа турчин: “абе аiол, незнаете ли вие дека тоiа гроп, што е на вашата планина, што 
го викаме ние Касъм-ефенди е на вашио цар Шишман Иiован!” – “Аир ефенди, ние го знаем Касъм-
ефенди”, като се престориiме божем като кога ништо незнаеме за това што казува. – “Какво това да 
незнаете, хич бива ли така iа; нема ли у вашата книга да пише?” – “Аир ефенди”, па отговориме ние. – 

                                                        
532 СбНУ. Т. 3, 1890, 168-169, No. 1. 
533 СбНУ. Т. 5, 1891, 179. 
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“У нашата книга писува, дека това е Иiован Шишман - вашио цар што е бил, аннадънму!” – “Ништо не 
разбираме за това, ефенди, па му одговориме ние.” ... 
... Тиiа биле, каже старецът, троица бракьа: един се викал цар Иiован Шишман: другио се викал цар 
Iасен, дека е седел е доле пот Пасарел у Урвичкото кале, што го Искаро заобикальал некое време 
околовръс; а името на трекио брат незнам. Та един од них незнам коi е загинал у боiо сос турците, кога 
они искали да преминат од Ихтиман та да влезнат тука у Самоков. Гробо му е и днеска у 
Чамджаската кориiа. Таiа кориiа сега се вика “Баба-кориiа”. Ама пцетата проклети и него потурчиле 
и променьиле му името веднага. 
 

Инф. Лазо П. Кръстюв, на 97 г., с. Доспей” 534 
 

No. 27 
ИЗ "СМЪРТТА НА ПОСЛЕДНИЯ БЪЛГАРСКИ ЦАР ИВ. ШИШМАН" 5 

(Зап. Хр. Марков от Самоков) 
 

... Кога да влезнат тука турците у нашето корито, на три места са се биле: нат “Пашиница”, на 
“Дабова глава” и зат Чемурлиiа каде Чамджаса некаде. А Костенец се дръжал тамам седам години. 
Наi-после са се били тука при “Цареви-кладенци”, што ги викаме, и там, като убили царо – цар Иiован 
Шишмана, еi што е на нашата планина гробо му, што го турците викат Касъм ефенди. Тогаi се вече 
довръшил боiо. Войниците наши зеле царо та го закопале горе на планината... 
 

Инф. Иванчо Джупан, на 75 г., с. Доспей” 535 

 
No. 28 

ЦАР КОСТАДИН И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА СТАНИМАКА ОТ ТУРЦИТЕ 
 

Когато пръв път дошли турците, три месеца се мъчили да превземат крепостта, но без успех. Тя не 
била отникъде достъпна и турците са нападали на нея все по течението на реката, която, като 
намирали пресушена, приближавали се до самата крепост. В това време обаче защитниците от 
крепостта пускали задържаната речна вода, която издавяла нападателите. Когато турците изгубили 
всяка надежда за превземането на крепостта, дошла при главатаря им една бабичка и му посочила 
мястото, отдето лесно ще превземе крепостта. Тя завела турците по една скришна пътека в 
сегашната местност “Чука”, отдето цялата крепост се виждала като на длан. Оттук именно 
захванали нападението и в късо време превзели крепостта, като за малко щял да падне в ръцете им и 
самият цар Костадин, който, като научил за предателството на бабичката, проклел я и тя веднага се 
вкаменила на мястото си, дето е стояла при турците. Оттогава е останало името на тая местност 
да се казва “Анатема”, т.е. проклето място, проклетият камък. 
Когато цар Костадин видял, че турците ще навлязат в крепостта, избягал с майка си, като казал: 
– Стани, майко, да бягаме! 
От тия думи на царя останало името на града да се казва Станимайка – Станимака. 
Цар Костадин имал дълга коса и в бягането си към Пловдив, дето уж живеела тогава сестра му, в 
местността сегашна при село Куклен, “Честите орехи”, закачил се с дългата си коса за клоните на 
едно дърво, главата му се откъснала и увиснала на дървото, а трупът без глава стигнал с коня си жив в 
Пловдив. 536 

 
No. 29 

ВОЙВОДАТА ГЕОРГИ ОТ СЕЛО ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИШКО, НАРИЧАН “ЯЛЪНЪСЧА 
ГАЗИ” 

 
От село-то 1/2 час към север, в подножiе-то на Коюн-тепе, има един исполински гроб, дето селяни-ти 
на секи Гергевден отивали вседомовно, та клали овны връху гробът в жрътва на героят и ся гощавали 
за спомен. За този Български герой доказват, че был някой войвода Георги, кой-то в завоеванiе-то 
вардил крепостъта, която е на среднiйт върх на Коюн-тепе сега развалена. Той като излезнал с войни-
ты си на Гергювден да отблъсне турско-то нападенie, в сраженiе-то му отсекли главата и той без 
глава припкал докле паднал на това място, дето после го и заровили, и за чест му приносяли жрътва 

                                                        
534 СбНУ. Т. 5, 1891, 180-181. 
535 СбНУ. Т. 5, 1891, 185. 
536 Сп. Родопски напредък, III, 1, 1905, 14. Зап. П. Сребров. 
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Черногоровци-ты. Нъ преди 70 годины с сила-та на Каванозовци-ты, Турци-ти го отнели и го нарекли: 
Ялънъсча-Гази, та сега е дервишко теке. 537 

 
No. 30 

СВЕТИ КНЕЗ ЛАЗАР СРБСКИ 
 
Колико се Лазарева транслацjа урезала у народно сећање види се не само из броjних похвала, житиjа и 
службе, него и из народне песме. У њоj се прича да jе Лазарева глава спуштена у неки извор на Косову. 
Ту су jе нашле кириџиjе, метнуле у траву, а глава сама отишла телу. После су дошла 4 весељенска 
патриjарха и установили му култ. ... У истоj легенди налазе се паралеле за Лазарово тело коjе остаjе 
недирнуто, а глава сама иде преко поља. 538 

 
No. 31 

МИЛОШ (К)ОБИЛИ� 
 

Милошево тело су његови роџаци извадили и сахранили у jедноj цркви близу реке Лаба где испод олтара 
извире лековита топла вода. ... Jедно предање са Косова вели да jе Милош довде донео под пазухом своjу 
одсечену главу и хтео да jе ту, уз помоћ воде, залепи на рамена. Нека девоjка jе то видела и Милош jе ту 
пао, а потом и сахрањен. Тако jе Милош постао кефалофор, попут кнеза Лазара и Владимира а сви 
према Jовану Претечи. Друга народна традициjа из Крушевачке жупе и Штимља Милошева дела и 
ношење главе под пазухом приписуjе некаквом воjводи Jанићу или Jанићиjу (Девичком?). 539  

 
No. 32 

РАЗКАЗ ЗА ЕДИН ЮНОША НА ИМЕ ОСМАН 
  
По време на обсадата 540, от османците се отличил един юноша на име Осман. На него му отсекли 
главата; той я взел под мишница и седем дена се сражавал с неприятеля. След това изчезнал. 541 

 
No. 33 

ЧИНАРЛЪ-БАБА 
 
В Анадолухисар, на Босфора, край извор под високи чинари се намира гроб на угодник, прикрит с голям 
камък. Името на угодника е вече позабравено и сред местните жители съществува разногласие. 
Докато мюсюлманите виждат в него шехит 542 от епохата на султан Мехмед II (1451-1481), то 
гърците мислят, че под камъка, обърнат с надписа към земята, лежи християнски светец и в 
потвърждение на своето мнение показват камъка на извора, по двете страни на когото се виждат 
кръстове 543. 
Угодникът се ползва с голяма почит сред местните рибари. Отивайки на риболов, те поставят на 
надгробния камък свещи и, ако някой забрави да сложи свещ, той до късна вечер няма да хване нито 
една риба. 
Угодникът зорко внимава обещаните свещи да се палят своевременно. Веднъж една жена купила свещ 
и, излизайки от дюкяна помолила продавача да запали свещта вечерта на гроба. Дюкянджията 
забравил. През нощта насън му се явил един арабин 544 и започнал да го упреква за неговата разсеяност. 
(1910) 545 
 

No. 34 
ЕДИЛЕР (СЕДМИНАТА) 

                                                        
537 Захариев, Ст. – Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза. 
Фототип. изд. с ком. С., 1973, 74-75. 
538 Павловић, Л. – Култови лица код Срба и Македонаца (Историjско-етнографска расправа). Смедерево, 
1965, 123. 
539 Павловић, Л. – Култови лица код Срба и Македонаца ..., 191. 
540 Става дума за обсадата на Багдад по времето на султан Мурад IV в 1638 г. Бел. моя – Р. М. 
541 Гордлевский, В. А. – Избранные сочинения. Т. 1. М., 1960, 331, приложение към No. 24, 330-331. 
542 Шехит (тур.) – мъченик, умрял за вяра и родина; за думата юehit вж. ТБР ... , 525. 
543 Тук в текста е поставена бел. 59 на автора: “По разказите на някои, угодникът ходи без глава.” 
544 Тук в текста е поставена бел. 60 на автора: “Както казват гърците, светецът често се появява 
нощем с тояга, на чийто край има кръст.” 
545 Гордлевский, В. А. – цит. съч., 332, No. 27. 
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В Ескишехир, в стара гробница почиват седмина сподвижници на Сеид Баттала Гази; един от тях, 
Юсуф, носи прякора “Кесикбаш” (Отсечената глава) 546, друг, на чиято надгробна плоча пише “Хасан-
паша”, – кой знае защо е известен под името Хюсеин Гази. Преди война угодниците напускат гроба и 
вдигат силен шум. Така е било, например, преди последната руско-турска война. (1910) 547 

 
No. 35 

ЕШРЕФ РУМИ 548 
 
Във времето на Константин, Изник (Никея) се намирала в ръцете на християните. От Сьогют 549 
дошли мюсюлмани и обсадили града. Обсадата продължила около четиридесет дни; на четиридесетия 
ден християните, правейки вилазка, излезли от града, нападнали османците и ги изпотрепали. На 
следващия ден битката се възобновила. Османците непрекъснато търпели поражение; стигнало се до 
там, че те останали всичко на всичко двадесет човека. Сред тях бил и светията Ешреф Руми. 
Християните се устремили към него и му отсекли главата. Тогава светецът взел главата си под 
мишница и тръгнал към християните. Те се ужасили. В това време главата на светията паднала изпод 
мишницата му и туловището му, минавайки още малко, грохнало на земята. Виждайки, че това е божи 
угодник, християните го погребали. 
Останалите живи османци се върнали обратно в Сьогют. (1906) 550 

 
No. 36 

КЕСИК-БАБА (ОТЕЦЪТ С ОТСЕЧЕНА ГЛАВА) 
 
Около гроба на Кесик-баба (в Скутари) водят болните коне. (1911) 551 

 
No. 37 

АБДУРРАХМАН ГАЗИ 
 
Абдуррахман Гази, който бил знаменосец на пророка Мохамед, завоювал Ерзурум; след това халифът го 
изпратил в Ахлат, там той бил ранен. 
В 1293 година от хиджра, по време на руско-турската война (1877-1878 г.), руската войска стигнала 
само до планината, където почиват неговите останки – угодникът защитил града. 
Щом в планините се стопи снегът, на поклонение към него (на планината Еерли) отвсякъде се стича 
народ; идват отдалече – от Риза, от Муш; разполагат се на палатки (до 150), поклонниците колят 
овни. 
На неговия гроб стават чудеса; слепите проглеждат, немите добиват дар слово и т.н. “Който иска да 
извърши поклонничество в Мека, – обявил пророкът, - нека първо се поклони на Абдуррахман”. – “Може 
ли да има по-голям угодник от Абдуррахман в Ерзурум?”, ми каза един старец. 
Сега тюрбето значително е пострадало. 
По време на руско-османската война 1877-1879 г. Абдуррахман взел под мишница главата си и с меч в 
ръка тръгнал срещу врага. 
Слушайки този разказ, османците понякога изразяват съмнение: “Как е възможно това, та нали той 
отдавна лежи тук.” (Записано в Ерзурум.) 552 

 
No. 38 

РАЗКАЗ ЗА СЕДЕМТЕ УЧЕНИКА НА ЕДИН ХОДЖА 
 
Сеид Несими е погребан около улица Гьокоглан в Испарта. 
Един ходжа имал седем ученика: Настрадин, Сеид Несими, Сеид Мухарем, Кесикбаш и др. Веднъж 
ходжата заколил овен, изяли овена, а костите поставили в кожата. След това ходжата се помолил и 

                                                        
546 Тук в текста е поставена бел. 82 на автора: “Под името “Кесикбаш” се разбират въобще привидения, 
блуждаещи из гробищата, вж. J. Meszaros, Osmanisch-turkischer Volksglaube, lap. 58-59.” 
547 Гордлевский, В. А. – цит. съч., 338, No. 46. 
548 Тук е поставена бел. 90 на автора: “Джелаледдин Руми, авторът на “Месневи” (ум. 1273/4 г.).” 
549 Тук е поставена бел. 91 на автора: “Град във вилаета Бруса, първият “феод”, даден на османците от 
иконийските султани.” 
550 Гордлевский, В. А. – цит. съч., 339, No. 55. 
551 Гордлевский, В. А. – цит. съч., 352, No. 114. 
552 Гордлевский, В. А. - цит. съч., 396. 
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овенът оживял. Веднъж, когато ходжата излязъл, Сеид Несими казал на другарите си: “Хайде да 
заколим овена, знаем молитвата и ходжата няма да забележи”. Речено-сторено. Сеид Несими заколил 
овена и го одрал, Кесикбаш му отрязал главата, Настрадин все се смеел и се шегувал, Сеид Мухарем 
безгрижно гълчал и се забавлявал. Овенът бил изяден; опитът да бъде възкресен се провалил. Като се 
върнал, ходжата проклел учениците си, предсказвайки на всеки такова наказание, което да отговаря на 
неговото участие в тази история: 1) Настрадин Ходжа се превърнал в шут; 2) Кесикбаш паднал като 
шехит в Дюлдюлаяа; той шибнал коня си и мигом се намерил на “Табакхане”, където предал Богу дух. 
Там, където стъпил неговият кон, се вижда следа (в Дюлдюлаяа и в “Табакхане”); Сеид Мухарем е 
погребан на върха на планината Сидра, тук се правят разходки; извършва се зикир 553; често тук идват 
също пияни, жени-танцувачки (зengi) и вдигат голям шум. Като главен виновник, най-силно от всички 
бил наказан Сеид Несими. 554 

 
No. 39 

СУЛТАН ЕЮБ. ВАРИАНТ 
 

Слушайки разказа, седящият в кафенето албанец, който бил ходил в Кавказ, в Тифлис и Баку, отбелязъл, 
че, когато султан Мехмед II влязъл в града 555, благочестивите християни се затворили в Ая София 556. 
Заедно с тълпата в църквата незабелязано проникнал и Султан Еюб. Паството се обърнало към 
свещеника с молба да бъде поучено, но свещеникът си бил глътнал езика и мълчал. С усилие той взел да 
говори несвързано и казал, че в църквата, сред молещите се, има мюсюлманин. “Ако тук има 
мюсюлманин, нека да стане прав”, – завършил думите си свещеникът. Тогава Султан Еюб станал и 
произнесъл веруюто на мюсюлманската вяра. Религиозният плам на Султан Еюб обхванал и свещеника 
и той внезапно повторил неговите думи. Сред християните започнало брожение. Тълпата се 
нахвърлила върху Султан Еюб и го умъртвила. Но Султан Еюб, вземайки под мишница главата си, 
казал: “Врата, отвори се, иначе ще паднеш долу” (yere batasIn). Всичко притихнало и още щом той 
повторил тези думи, вратите пред него се разтворили и той отишъл в Еюб 557. 
Над гроба на Султан Еюб виси тояга. Това е тоягата на пастира, който открил мястото на неговия 
гроб. 558 
 

No. 40 
ХЮСЕИН ГАЗИ 

 
Хюсеин Гази, един от сподвижниците на Сеид Батала Гази, завоювал Ангора 559. Борбата била 
упорита; врагът многочислен; на Хюсеин Гази помагал християнският свещеник Шамбак-пир, който 
нощно време се прокрадвал при него и му описвал разположението на неприятелските войски. Хюсеин 
Гази се криел в една пещера. Обаче веднъж враговете го настигнали и му отсекли главата. Хюсеин Гази 
я взел и, опирайки се на една тояга, се изкачил на върха на планината и завикал: “Тук ме погребете!” 
Жителите на село Карапюрчек изпълнили желанието му; там е и тоягата му, а отгоре, от скалата, 
тече вода. 
Свещеникът, помогнал на Хюсеин Гази, бил таен мюсюлманин, но арменците го задържали при себе си 
и го погребали в църквата на Дишкалеси, зад Земеделското училище. 
Познавайки мъжеството на Хюсеин Гази, жителите на Ангора, когато пращат своите синове на 
война, му дават обет и, ако синът им се върне благополучно у дома, колят в планината курбан. 560 

 
No. 41 

КЕСИКБАШ 
 
Кесикбаш е погребан под тюрбе на колони в гробището Хаджиараб. Той е дошъл, както ми каза един 
съсед бакалин, от Хиджас. 561 

                                                        
553 Зикир (араб.-тур.) – помен; за думата zikir вж. ТБР, 655. 
554 Гордлевский, В. А. – цит. съч., 429, No. 122. 
555 Става дума за гр. Константинопол (дн. гр. Истанбул). 
556 Айа София (диал., гр.-тур.) – Катедралният храм “Света София” на Константинополската 
патриаршия; за думата aya – ‘свет’ вж. ТБР, 40. 
557 Квартал в дн. гр. Истанбул. 
558 Гордлевский, В. А. – цит. съч., 440, No. 152. 
559 Дн. гр. Анкара, столица на Р Турция. 
560 Гордлевский, В. А. – цит. съч., 448, No. 167. 
561 Гордлевский, В. А. – цит. съч., 448, No. 169. 



 113

 
No. 42 

ИЗ “РАЗКАЗ ЗА ПОХОДА НА МУРАД ХАН СРЕЩУ КАРАМАНИЯ И НЕЙНОТО 
ОПУСТОШАВАНЕ” 

 
... Хората на Сиври Хисар вече били научили на какво е способен Караманоглу, та още преди той да 
стегне, избягали и влезли в крепостта... Обстрелвали караманската войска с огън. Ала Караманоглу 
обезсилил крепостта с глад и жажда. Хората много отпаднали. Тогава защитниците на укреплението 
и градските първенци се събрали на едно място и решили: “Караманоглу е решил да завземе крепостта 
със силата на оръжието. Нека се погрижим, та поне девойките да не прекара през ръцете си!”. 
Поговорили така и намислили: де що имало моми и невести, всичките да ги обуят в пантофи и през 
нощта да ги изпратят за мудурни през Угрун капъ. Пък нататък – каквото им било писано! 
По онова време имало един свят човек, когото наричали Али Деде. Избрали него и още неколцина 
доверени старци да ги придружават. Посреднощ те трябвало да отидат при Угрун капъ, да вземат 
момите и невестите и да избягат. Ала Караманоглу, който усетил, че крепостта е омаломощена, 
заповядал да завардят вратите. Щом Али Деде излязъл навън от вратите, за да разучи положението, 
дебнещите в клопка между скалите пред Угрун капъ, го хванали. От крепостта се развикали: “Хей, 
негодници! Не мъчете тоз човек! Той е под свещена закрила!”. 
Злодеите не послушали, а веднага му отсекли главата и го направили мъченик. Като се отделила от 
тялото, главата на Али Деде кръжила известно време над трупа и гръмогласно прославяла името 
господне. Видели това караманците, разбрали какво са сторили и дъхът им спрял. Веднага отнесли 
святата глава на Али Деде и я сложили пред своя падишах. Докато тя помръдвала пред Караманоглу, 
хората му изредили едно по едно станалото с Али Деде. Разказали с подробности на бейовете как той 
бил излязъл извън вратата Угрун, как дошъл срещу им, как го заловили, как хората от крепостта 
извикали: “Не го убивайте, защото тоз човек е свят!”, как те го убили и как след това ръцете на 
убийците изсъхнали, а главата на светеца се отделила от тялото му и кръжейки над трупа, гръмовно 
прославяла аллаха. 
Изслушал Караманоглу разказите на онези, с очите си видял помръдването на главата и сърцето му 
подскочило: “Хей, вий! Ще ми докарате до главата яростта на всевишния!” – викнал той. Сетне 
заповядал да набият мъчителите на Али Деде и без да губи нито миг, се вдигнал от Сиври Хисар и 
отишъл чак в Кютахия. Щом стигнали, разграбили града. Оттам отишли пък в Енгюри. Пътем 
ударили Сейид Гази и Болвадин. ... Като взел святата глава на Али Деде, Караманоглу я носел със себе 
си. Погребал я в Ларенде и отгоре построил тюрбе. Основал също множество вакъфи и направил 
гробници. 
Като видял, че Караманоглу си отишъл, народът на Сиври Хисар излязъл от крепостта, отслужил 
намаз на Али Деде, прибрал трупа му и го погребал под крепостта. Отгоре също построили тюрбе и то 
станало място за поклонение. И сега съществува. Болните, които идват да го посетят с вяра, си 
отиват, намерили здраве и изцеление. Нека аллах опрости греховете му! 562 

                                                        
562 Мехмед Нешри – Огледало на света. История на османския двор. Съст. и прев. Мария Калицин. С., 
1984, 245-247. 
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No. 43 

САИД БАБА 
 
И Саид баба, който има тюрбе при Крумовград, също е обявен за храбър военачалник, който два часа 
след като главата му била отсечена в бой с неверниците, се бил като лъв. В боя и кутрето му било 
посечено и отхвръкнало в землището на с. Звънарка, та там, в друго тюрбе, било погребано. ... 
През 1979 г. Катерина Венедикова проучва голям брой епиграфски паметници в Крумовградско, 
Момчилградско, Кърджалийско и Ардинско. Разчитането на надгробни плочи, надписи в тюрбета и 
джамии показва, че всички те са късни паметници от ХVIII и главно от ХIХ век. Нито един от тях не е 
свързан по време със събитията от нашествието и с неговите “герои”, така както се споменават в 
легендите. Преводът на надгробната плоча в тюрбето Саид баба гласи, че тук през 1810 г. е погребан 
Ессеид Мехмед ага, а тюрбето при с. Звънарка е на Масърлъ Али баба от религиозното направление на 
алианите. 563 

 
No. 44 

ЛАМЯТА, ОТСЕЧЕНАТА ГЛАВА И ПЕЙГАМБЕР АЛИ 
(Зап. Стефана Стойкова) 

 
Един човек решил да се изсели от тяхното си село с жената и децата си. Като почнал да пътува в едно 
големо поле, явила се из една дупка ламя и веднага взема цялото семейство с децата, а на него грабнала 
само телото, а главата останала самичка на виделото. Само Мохамед може да го спаси. Връща се 
главата в селото. Било петок и всички се молели в джамията. А той, Кесит-баш (отсекана глава), бил 
справедлив човек и затова главата му светела като електрика. Като го виделе, оплакале го много. 
Попитали го къде му са децата. Той всичко им разказал. Пейгамбер Али отишъл да види каква е тая 
работа. Взел въжа много, вързал се с въжето за коня и заедно с главата паднал през дупката долу, в 
друг свят. Видели там много хора, все грабени от ламята. Али бил много прочут със силата си. Като 
извика, от неговия глас са умирали, които били наблизо. Примолили му се хората да ги спаси. “Къде е, 
вика, ламята?” – “Тя сега спи, по няколко деня не се събужда.” Той влиза там, дето му казали, че е 
ламята и гледа едно грамадно животно с девет глави. Започва Али да я шари с калъча, да я събуди, е 
тогава да я убие. Рукнал й отблизо по-полечко до три пъти. Тя рекла: “Кой дойде сега при мене? Да не 
си ти, Али, и защо си дошъл?” – “Да видя съдбата на тия хора тука!” – “Айде почни!” – “Ние, 
турците, никога не почваме първи.” Той изровил на седем глави зъбите. Още тъй до три пъти. 
Неговият калъч се разпинял 40 пъти. Отрезал й главите. Освободил народа. Всички се радвали. 
Освободил децата и телото на Кесит-баш. Взел тогава Али главата и я наместил на местото й върху 
телото. Тогава всички се молели на Аллаха да ги изкара на белия свет. Дошъл Джабраил и им дал 
заповед да смижат с очите. Като прогледнали, били на горния свет. И се пръснали всеки кой къде му йе 
домата. 
 
9 август 1960 г.                        Измаил Муков 
с. Чепино      66-годишен, неграмотен   
Заб. Дядо Измаил каза, че тая приказка е “истинска”. Той дълго време не се съгласяваше да я разкаже, 
защото ние не сме вярвали в тия неща. Самият той, както личи по всичко, дълбоко вярва в нейната 
истинност. Разказа я твърде набързо и без желание след дълги увещания от моя страна. 564 
 

No. 45 
АХМЕТ КАРАЏА 

 
У село Текиjу код Скопља Ахмет Караџа jе пренео камени стуб из Босне. Док jе камен носио, прича се, да 
jе његова глава, коjу jе носио испод пазуха испала у Текиjи код извора, где су хришћани већ одржавали 
неке своjе култове. Ту jе Караџа усадио камен кога jе донео. Због његове “лековитости” муслимани су 
доводили своjе умоболнике и везивали их за стуб да преноће и одспаваjу бар jедан сат. Код овога камена 
и извора хришћани су се купали, умивали и пресвлачили до пред краj ХVII века, кад су напустили те 
обичаjе. То jе дервишима смањило корист. 565 

 
                                                        
563 Дерибеев, Б. – Ахрида. 2 прераб. и доп. изд. Пловдив, 1986, 172-173. 
564 СбНУ. Т. 50. Фолклор от Западните Родопи. 1963, 339, No. 29. 
565 Павловић, Л. – Култови лица код Срба и Македонаца ..., 233. 
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No. 46 
ВУК БРАНКОВИЋ 

�  
Било jе интересантно дрвено турбе Вука Бранковића код Крушевца (источно) кога су поштовали Турци. 
По предању Вук jе потурчио Србе у Босни, па jе дошао у Крушевац да то такоће учини. Кад га jе ту 
посекао деспот Стефан Лазаревић, глава му jе остала на калдрми, док jе његово тело однео коњ там 
где jе доцниjе подигнуто дрвено турбе. Ту су неки радници повикали “Види човека без главе” и Вуково 
тело jе ту пало. 566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
566 Павловић, Л. - цит. съч., 233-234. 
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СЪКРАЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИ, ИЗДАНИЯ 

И АРХИВИ 
 
ААО – Архив на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика 
“ОНГЪЛ” 
АИМИПА – Архив на Институт за морска история и подводна 
археология – град Созопол 
БАН – Българска академия на науките 
БДА – Български диалектен атлас 
БЕР – Български етимологичен речник 
БНПП – Българска народна поезия и проза 
БПЦ – Българска православна църква 
ГДА – Годишник на Духовната академия 
ГЕМ - Пловдив – Годишник на Етнографския музей – Пловдив  
ГСУ – Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски” 
ИБИ – Извори за българската история. 
ИБИД – Известия на Българското историческо дружество. 
ИВАД – Известия на Варненското археологическо дружество 
ИИИИ – Известия на Института за изобразително изкуство 
ИИМ – Известия на Института за музика 
ИМЮБ – Известия на музеите от Южна България 
НА - АБАН – Научен архив към Архива на Българска академия на  науките 
НБКМ – Национална библиотека “Св.Св. Кирил и Методий” 
ОА – Общинска администрация 
ОПА - Лъки – Общински поселищен архив - град Лъки, Пловдивска област 
ПУ – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” 
СА - АИФ – Студентски архив - Архив на Институт за фолклор към БАН 
СбБАН – Сборник на Българска академия на науките 
СбНУ – Сборник за народни умотворения 
СПЦ – Сръбска православна църква 
СУ – Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
ТБР – Турско-български речник 
ФСФ – Факултет по славянски филологии 
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