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МЕЧТАТЕЛЯТ ОТ РУПЧОС 

Елена Бедрова 
Смолян 

 
Безкраен океан от волно разпиляни, 
планини, чукари, върхове гигантски! 
Родопа! Майко наша, пленителна и 
мила, 
коя душа родопска теб не е любила! 
 
Твойта дивна песен – рожба на Орфея, 
от кого си скрила през толкоз векове? 
Кому тя с ласка живот не е дала, 
та към дела светли да го призове?... 

Н.Хв. 
 

Стихове, написани от ръката на един забележителен родоповед – НИКОЛА 
ЖАЛОВ, посветил целия си съзнателен живот на родното село Хвойна и Рупчос, за да 
събере неоценимото богатство, отлежавало в духовната памет на стари и млади, на 
даскали, свещеници и общественици. От млада до зряла възраст с тънък 
психологически усет и изящна естетика той търси новото, допълва пропуснатото, 
издига обществено значимото, което крепи родовата памет и българщината, дава 
изворова жива вода на поколения родопчани в този край. И колко пъти в поклон е 
заставал пред НАЧАЛОТО на селото, записано на много места в творчеството му: „В 
село Хвойна и досега още излива буйната си вода чешмата, известна с името 
„Варадет”. Тази студена и гюр (изобилна – бел. Е.Б.) вода е поила селото от 
създаването му, та и до днес. Хвойненци се гордееха с тази вода, може би с право...” 

И творчеството му е толкова изобилно, като тази непресъхваща вода, но за 
жалост много малко познато: 156 архивни единици се съхраняват в Държавния архив – 
Смолян (ДА-Смолян, ф. 467К), предадени през 1985 г. от големия български писател и 
главен редактор на тогавашното списание „Родопи” – акад. Николай Хайтов. 

В историческата справка е записано, че във фонда липсват биографични 
документи и сведения за служебната му дейност. За себе си той не е написал нито дума, 
за да си остане духовно непознатият Никола Жалов с литературен псевдоним Николай 
Хвойненски. Скромно и всеотдайно, с безукорна чистота, освен служебните 
отговорности, той посвещава себе си на едно голямо народополезно служение. 

Липсващите данни получих от сина му, проф. д-р Константин Жалов, завършил 
Висшия институт по физкултура, работил като ръководител на катедра „Лека 
атлетика”, заместник декан и декан във ВИФ, както и от дъщеря му Маргарита Жалова, 
завършила руска филология и работила като научен сътрудник в Научно-
изследователския център за Азия и Африка към БАН. Родственикът му, Стойчо Жалов, 
от с. Хвойна с особена емоционалност допълни пропуснатото за произхода му. На 
всички горещо благодаря! 

Макар и продължително време далече от родното място, Никола Жалов не 
престава да мисли и пише за него. Той използва ваканциите и тръгва по пътеките на 
планината, влиза в къщите, с любознателност и уважение се отнася към срещите си с 
хората и със завидна търпеливост и обич записва стотици случки, събития, събира 
впечатления, от които в ръкопис се ражда „Историята на с. Хвойна и Рупчос”. Мисълта 
му е насочена към съграждането на още един родопски мост, свързващ миналото с 
настоящето и бъдещето.  
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От всичко, което искрено и с блестяща грамотност сътворява неговото перо, ще 
откроя няколко по-важни момента. 

С удивление, граничещо със страхопочитание, той описва тайните на 
нашата прародителка Природата във времето, когато чудесата на света са плашили 
тогавашния човек – особено светкавицата и гръмотевицата, слънцето, нощите, 
болестите. Когато настъпвал мор, уплашените люде се събирали по много из тъмни 
пещери и непроходими гори, за да бъдат повече и по-силни... 

Огънят тогава бил на почит, той ги плашел, но и бранел. Огньове палели на 
Пашалийца, Глухи връх, Зареница, Цирикова черква, Модър, Башмандра и Бяла черква. 
Около тези жертвени места се издигали светилища, които хилядолетията не са могли да 
заличат. Така се явил Дионисий с жреците прорицатели. На едно от тези светилища са 
дохождали Александър Македонски и Октавиан Август, за да узнаят своето бъдеще. 

Жалов задържа вниманието си върху връзката на планината с древни божества, 
поети и философи: Омир, Херодот, Плиний, Клавдий, Птоломей, Резос и отваря 
сърцето си за Орфей и Евридика... 

Описва картина, която сякаш очите му са видели и пръстите са рисували! 
„Вятърът спира, месецът и звездите прекъсват неспирния си ход из модрото рупско 
небе. Птиците спират своето дихание. Зверовете забравят своята пища и глад. Дори 
и юдите и самодивите замръзват в лунните сенки на разпенени горски водоскоци, 
оросяващи цветни поляни, упоени от родопски здравец... Събужда се друг мир, който 
не позволява да се нарушат звуците от невидимата лира и дивната песен на Орфея – 
певецът на мировата любов, на истината, светлината и красотата!” 

Специално внимание отделя на заселването край големия храст хвойна, висок 
над 6 метра, чието име носи повече от 250 години село Хвойна. Природата е благодатна 
към пътниците кираджии, овчари и дюлгери за отмора. Авторът изследовател минава 
през местностите, прави обстойна топонимия, търси корена на наименованията, като 
художник описва природните красоти. Не отминава легендарното, съхранявано от 
вековете за „Зареница” и „Челевешката пещера”. Отпива по глътка студена вода от 
трите кьошка – чешми със зидан подслон за пътници: „Варадет”, „Синевица” и 
„Кьошка на Червена”. Бръква по-дълбоко в пластовете на земята, за да потвърди с 
уважение казаното от другите родопски книжовници, че Рупчос е образуван през 
архаичната ера и че името му напомня „рудник” и „рудари” (според проф. Иван 
Шишманов). В писанията си отделя внимание на един много важен факт – по искането 
на рупци, когато околийското управление е било в Хвойна, Стефан Стамболов е 
назначил комисия, възглавявана от д-р Пискюллиев, която да търси лековити места в 
Рупчос. В доклада му Хвойненската котловина е призната за много лековито място (БП 
1894). 

Никола Жалов отдава голямо значение на срещите си с хората за изучаване 
на къщите в Хвойна, които разглежда като наследство, което не бива да угасва в 
небитието. Първата къща, построена на най-видно място, е Ганюската къща на 
родоначалника на селото. След нея се построяват: Пандуровата къща, Лилковската 
къща от Шоповския род, Минковичината къща, Чолаковата и Будювската къщи, 
построени на ачиклък.  

Първите заселници българомохамедани са Шахънови, Саидови, Кюмюрджията, 
Карамехмедьови, Бекирови, Караасанови. Къщите им са построени близо до „Варадет”. 

Помни се, според оставената „Автобиография с по-важни събития за Хвойна и 
Рупчос” от Костадин Златанов – виден обществен деятел, че около заселването на 
селото се е проявил дядо Янаки – Чолакът. Той е запомнил селото с 16 къщи, вероятно 
строени около 1800 година. Бил е старейшина на селото, към когото са се допитвали 
всички без разлика на вяра. 
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Поминъкът на заселниците основно е слабо земеделие (главно 
тютюнопроизводство), скотовъдство (предимно овцевъдство) и кираджилък (пренасяне 
на стоки с мулета). Други занаяти са зидарство, кацарство, самарджийство, 
катранджийство, златарство. 

В центъра на Историята си Жалов поставя родоизследването. С вещина и 
точност търси корените и разклоненията на нашите отци и праотци, описва 
същностните им характеристики, кара ни да потръпваме от жестокостите по време на 
помохамеданчването на българите в Рупчос. Не случайно авторът пише: „Към това 
минало трябва да се отнасяме внимателно и честно”. Вълнува се от разказаните му 
достоверни случки, съхранени в личния му архив: за братските чувства между хората 
от двете верски групи, за общите празници, за тайните обряди. В запазената негова 
кореспонденция открих едно писмо на Никола Тарашев – мой чичо, от 14 февруари 
1960 г., написано със старание и задълбоченост: „... Слушал бях нашенци – горски 
работници, при Тъмрашкото горско стопанство, какво – там работели хора от с. 
Осиково, Девинско, които се именували Тарашеви. Взех го като съвпадение, но ето, че 
миналата година чета статия в „Родопска правда”. Имало голям събор от околните 
села, където изнесъл доклад Ариф Тарашев. Същият може и сега да е секретар при 
Общината в с. Михалково. Взех, че му писах, той беше любезен, че ми отговори в скоро 
време. Чистосърдечно призна своя произход и че нееднаквата ни вяра не трябва да ни 
дели, че сме с еднаква кръв и ме покани да му ида на гости.” 

Род Тарашеви от двете села – Хвойна и Осиково – осъществи желанието си и се 
събра на 31 август 1986 г. в местността „Таушана” – с. Хвойна на родов събор, за да 
възкреси родовата си памет. 

Като връх на своите исторически изследвания Никола Жалов определя 
Апостола на свободата Васил Левски. В „Забележителни случки и събития...” той 
пише: „Едно лято на 1938 г. дядо Златанов – живата история на Хвойна и Рупчос, 
дойде на Бяла черква да се видим. Нас ни интересуваше главно Левски – до къде е ходил 
из Родопите и кои от апостолите са ходили. Дядо Андон – слепият ни каза накрая, че 
е възможно, както Левски, така и Захари Стоянов да са посрещали своите доверени 
хора и в Рупчос, но те само са разузнавали положението там и нищо повече. Но 
знайте, че всички легенди за Левски и неговите съмишленици са верни...” 

Авторът изследовател продължава диренето си с истинското убеждение, че вече 
върви по пътеката на историческия факт: „Историкът Никола Деков от София бил 
поканен да изнесе сказка за Васил Левски. На сказката присъствал Ив. Узунов, бивш 
столичен адвокат, родом от с. Павелско. Сказчикът между другото казал, че 
хвойненски кираджия по нечия поръка докарал Левски от Пловдив до Хвойна със 
своите мулета. Кираджията научил, че след тях идвала голяма потеря, та побързал 
да скрие Левски. При мисълта, че потерята сигурно идва само заради неговия клиент, 
толкова се изплашил великият Апостол да не загине, че получил удар и умрял веднага. 
Потерята наистина дошла, но даже не спряла в Хвойна, а си заминала по друга 
работа! Повече нищо! Горното сказчикът научил от случаен спътник, отиващ за 
Смолян.” 

Перото му не подминава и Априлското въстание. Подготовката в Хвойна е 
свързана с името на дядо Тодор Губера. Като добър керванджия и търговец, той имал 
връзки с всички влиятелни люде в Пловдив, Карлово, Габрово, Калофер. На него му 
било известно всичко онова, което знаят еснафите, а те не са знаели малко. Не скрил от 
по-твърдите хвойненци, че трябва да се поснабдят „кими с пушчица, пищоле...” Всеки 
ден се шушнело от ухо на ухо – какво е станало и какво ще стане. Скоро се разбрало, че 
Перущица гори, а горели и други села – виждало се заревото нощно време от 
Пашалийца, Червена и другаде. Хората често си говорели за Ахмед ага Тъмрашлията – 
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хвойненски зет. Когато видял палежите, се прибрал в Тъмраш. Но той не бил същият... 
Станал мълчалив, не дружал с никого, странял от брат си Адил и други участници „без 
негово знание” в зверствата при Перущица. Хвойненци, както и останалите рупци, със 
страх излизали на работа. Но те криели в себе си нещо светло, близко и радостно!... И 
мало и голямо знаело, че Русия, Русия на дяда Ивана ще дойде. С тая мисъл лягали и 
ставали нашите деди!.. 

Никола Жалов не е безучастен към всички исторически събития, вързани като с 
пъпна връв за Хвойна и цялата Рупчоска околност, разположени на кръстопът: Руско-
турската освободителна война, Съединението, Деветоюнския преврат. 

Съзнавайки важността на административно-управленческата дейност, той 
отделя специална глава, в която записва имена на кметове, секретари и служители в 
общината, воински началници, съдии, директори на училища и учители, свещеници и 
митничари. Прави задълбочено проучване на най-добрите занаятчии: кираджии, 
зидари, терзии, обущари, самарджии, делачи на греди, кацари, касапи-месари, 
кавалджии. С тези данни той придава по-голям завършек на административно-
стопанския облик на селото и Рупчоска околия. 

Преди Освобождението като добър кмет, за когото се говори много, е известен 
Карашикът. След Освобождението първите управници – кметовете, ги назначава 
селото. Пръв кмет е Васил Кюсето, а негов помощник – Иван Газенски (м. март 1878 
г.). След тях са кметували: Янко Губеров, Атанас Арнаудов, Костадин Златанов. 

Първият кмет на съставната Хвойненска община е Костадин Згуровски от с. 
Малево. Той въвежда канцеларски ред и се проявява като образцов общественик, от 
когото се учат следващите управници на общината. 

Близо 10 години Хвойна е седалище на Рупчоска околия. Първият околийски 
началник е Гъчо Митов със секретар Бойчев, а по-късно околийски началник е Янко 
Икономов. Околийски лекар е д-р Пасманик – руснак. Съдии са: Стоян Брадинов, 
Петко Разсулников, Деньо Манев. 

Никола Жалов проявява голям интерес към тяхната народополезна дейност и 
лично ги посещава. Ето какво пише в записките си: „В свободното време потърсих 
Гъчо Митов. Имахме двудневен разговор, в който са живи неговите спомени: „Ние, 
всичките чиновници бяхме подкупени от вашето родопско гостоприемство. Бяхме на 
голяма почит, без да давахме да се разбере, че искаме това. Уважението бе искрено, 
непринудено и се подчертаваше из улиците, кръчмите, черквата, съборите и даже на 
хорото.” 

Разравяйки историческата жарава на родното си село и околните села на 
Рупчос, Никола Жалов води кореспонденция десетилетия наред с видни духовни 
личности, от които черпи изворов материал и същевременно се учи от тяхното 
апостолско дело. Той издига в култ учителя и книжовника Костадин Златанов, на 
когото посвещава 61 страници. Пишейки за всестранните му интереси, подчертава 
големия му принос за откриването на Нареченската минерална вода. Особено ценни са 
за него писмата на Апостол Бобоцов и Димитър Кръстанов от с. Павелско, на Никола 
Тарашев и Елен Въргулев от с. Хвойна, на Апостол Даскалов от Асеновград, на Ангел 
Паскалев от с. Косово, който завършва едно от тях с думите: „Довиждане, родолюбецо! 
– батко ти Ангел от Косово”. Апостол Бобоцов му пише за високата оценка на 
забележителния поп Нойко – свещеник и учител в с. Орехово и селата на Рупчос: „Да 
бъде благословено Божието име на Вас!...” 

Никола Жалов – по-скромен от скромните, историк и книжовник на Рупчос с 
неиздадена история, живя възторгнат от духовната мисъл на планината. 

В неговата благородна душа нито за секунда не са намирали място злобата, 
завистта, високомерието и властолюбието. Ето какво пише той за родопските 
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книжовници: „Васил Дечев бе за мен главен стълб, непоклатим и чепат, неподдаващ се 
на цепене, нито на оглаждане, да не говорим за прогниване. Той използваше голямата 
ми и луда обич към Хвойна и Рупчос и ме обработваше майсторски и настойнически.” 

Специална почит и признание отдава на хората, от които се е учил: Петър 
Маринов от с. Проглед, с когото се родеят като братя и перата им вървят в една впряга; 
Христо Попконстантинов, Стою Шишков, Анастас Примовски (Тасо Примо), Тома 
Попратилов (Садукей), Станислав Сивриев. 

Той не отминава и следващото поколение. За „Миналото на село Яврово” и 
незаменимата книга „Петко войвода” пише: „Николай Хайтов изскочи изведнъж 
високо, много високо на родния хоризонт и ние заслужено дочакахме и ще очакваме 
Николай Хайтов да ни поднася с изключителна чаровност и красота – хубостта на 
нашите Родопи.” 

История и литература – тази връзка в духовната същност на Жалов прави 
писанията му по-чувствителни и емоционално обагрени. Още през 1930 г. той решава 
да покаже родната планина, Хвойна и Рупчос на националния хоризонт, като 
организира издаването на илюстровано списание „Родопски преглед”, в което 
сътрудничат родопските книжовници и най-вече – Тома Попратилов (Садукей). Със 
съдържателната страна на списанието Никола Жалов запознава големия български 
писател Антон Страшимиров, който се включва в редакционната колегия и трайно 
свързва живота си с Родопите. По-важни заглавия, които намират място на страниците 
на списанието са: „През мъглите на миналото”, „Подвигът на родопчанката”, „Сън”, 
„Христо Попконстантинов”, „Картини от Рупчос”, „Добристе”, „Сватбарски обичаи – 
напеви, Борово”, „Калугерица”, „През сърцето на Централните Родопи”; „Родопци от 
старо време – Петър Гаралията” др. Целта на Никола Жалов е да превърне списанието в 
обществена трибуна за поставяне важните проблеми на родопчани.  

„Мечтателят от Рупчос” – с това име го свързва най-значимата му творба – 
повестта „Един сън – Рупчос през лято 1999 г.”, издадена през 1934 г. Минало, 
настояще и бъдеще, мечтание и реалност са дълбоко свързани. Прочитайки книгата, си 
мислиш за умението на автора да вижда много рано за времето, далеч в бъдещето. И 
отново с него е известният Костадин Златанов – дядо Диньо като месия, с когото от 
мечтания манастир на Бяла черква водят диалога: „Ние харчехме своите сили на 
халост: за безцелни междусемейни, междуселски и междупартийни борби, в които 
човекът бе станал най-опасният звяр на света. А гдето звярът вилнее – няма мир, 
няма благоденствие... Ние убихме звяра у нас си: очовечихме се!” И още: „Нахрани 
човека, облечи го, създай му работа, тогава искай всичко от него!... Стопанският 
живот – това е най-висшата философия сега!” 

И една колкото минала, толкова и настояща тема. Нека я погледнем с очите на 
мечтателите от миналото: 

„Дядо Диньо: Какво стана с помаците в Чукуркьой (дн. Забърдо – бел. Е.Б.)?... 
Никола Жалов: Помаци ли? – тонът е гневен заради обръщението, може би. 

Тези добри хорица са наши братя, наши кръвни братя; да си призная, ние не знаем кои 
са по-добри българи днес – те или ние!...” 

В предговора на книгата директорът на основното училище в с. Павелско 
Христо Калинов на 15.04.1934 г. пише: „В нея са прокарани здрави и дълбоки мисли 
против много обществени злини, а като червена нишка – триумфа на 
християнството. Отначало до край доминира нравственото в живота. Дадена е 
преднина на три главни клона в стопанско отношение. Първо, залесяване на оголените 
от дървеса чукари... Второ, прокарване на железницата по река Чая, която ще донесе 
на населението от Рупчос максимум духовни и материални блага. А с разработването 
на мините ще се създаде истинският български Рур. И трето, да се извика 
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кооперацията в помощ на всестранния икономически напредък на Рупчос, като на 
преден план се застъпят овощарството, пчеларството и млекарството.” 

Наближавайки залеза на живота си, на 30 януари 1965 г. Никола Жалов участва в 
обсъждането на книгата „Време разделно”, в присъствието на бележития писател акад. 
Антон Дончев. По този повод той изтръгва от сърцето си думите: „Време разделно” е 
нашата хубава Родопияда, разкриваща ни страшни страници от историята с 
невиждани досега краски и образци. Психологичното вглъбяване в тайните на 
родопската душа ни е дадено в романа – тъй ясно, философски обосновано, че 
страниците се превръщат в песен! (подпис Н. Жалов – Рупец)” (РУ 1965, 12) 

Само след 4 месеца той постъпва в държавната болница в гр. Пловдив. Разбрал, 
че здравословното му състояние е тежко, не с обичайния си красив почерк, а 
бързешком, сякаш някой да не разбере истината, написва своя Пролог, в който отразява 
обичта си към всичко, което са видели очите му, почувствало е сърцето и е написала 
ръката му. Ето малък откъс: „Гнездо на моите деди! Пред твоите останки времето не 
може да заличи ни една жива следа... Колко често аз, малката прашинка, ваше дете, 
се срамувах да се допра до Вас... моят глас се губеше пред Вашите страшни гугли, от 
които не думи, а гръмотевици летяха на възбог и които Персенк още помни и 
заобикалящите го гори разнасят далече!...” 

Нарекох го „Пролог към безсмъртието!” Умира на 7 май 1965 г., като оставя 
незаменимо книжовно богатство за Хвойна и Рупчос, не дочакал осъществяването на 
бленувания си сън, влюбен в своя роден край, в баирите, местностите, къщите, 
преданията и легендите! Влюбен в хората, за които големият български писател и негов 
личен приятел Антон Страшимиров написа: „Хората от Рупчос са златото на 
Родопите”... 

Отиде си тихо, но остави безценно богатство. Синът му проф. д-р Константин 
Жалов пише за интелектуалците от София, които са споделяли и насърчавали неговата 
литературно-творческа и историческа мисия и са имали близки, приятелски отношения 
и сърдечни връзки с него: акад. Михаил Арнаудов, акад. Николай Хайтов, акад. 
Александър Теодоров-Балан, Екзарх Стефан, ген. Константин Лукаш, проф. Стефан 
Младенов, проф. Христо Вакарелски, проф. Симеон Велков и др. Голямата научна 
мисъл на България достойно оценя скромния хвойненец и изтъкнат книжовник 
родоповед Никола Жалов.  

Творчеството и изследователската дейност на Жалов са все още твърде оскъдно 
проучени. Време е вече нашата историческа памет да ни върне към златните негови 
страници, за да се роди в недалечно време една великолепна История на Рупчос и 
родното ни село Хвойна. Тя ще бъде най-достойният поклон към делото на родоповеда 
мечтател Никола Жалов и неоценим дар за следващите поколения! 
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