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1.0 Настоящето изследване се основава на материали, събрани от теренни експедиции в 
Източен Рупчос, осъществени от Асоциация за антропология, етнология и 
фолклористика „ОНГЪЛ” през 1991 ‒ 1996 г.1 Изводите за сакралната топонимия и 
сакралното пространство на селата в района са валидни преди всичко за втората 
половина на ХХ век.  
2.0 Районът на Източен Рупчос (съвпадащ с днешната община Лъки) днес се състои от 
град Лъки, селата Балкан махала, Белица, Борово, Дряново, Джурково, Крушово, 
Лъкавица, Манастир и Югово, както и някои махали2. Теренът е високопланински, 
селата са разположени на височина от 700 до 1 300 м. надморска височина. 
2.1 Източен Рупчос е сложен в етнокултурно отношение. В него от векове съжителстват 
представители на две конфесии ‒ християнство и ислям. Районът е заобиколен от 
големи и за двете конфесии култови средища: за християните ‒ Бачковския манастир, а 
в по-ново време Кръстов и строящия се там манастир; за мохамеданите ‒ Енихан тепе. 
Важно е да се подчертае, че тези култови средища имат утраквистичен характер3. Това 
днес е особено характерно за Кръстов. 
2.3 Важна особеност на Източен Рупчос и на селищата в него е, че в края на миналия и 
началото на сегашния век те са съставени от махали. Може да се предположи, че в 
района е имало движение от пръснати махали към събрано (повече или по-малко) село 
и обратно към махали. Вероятно стимул за това са били и Освободителната Руско-
турска война от 1877-1878 г., и последвалият я Сенклеров бунт, в който 
българомохамеданите от Източен Рупчос вземат участие. 
3.0 Обща особеност на всички села в района е, че те са разположени предимно на един 
планински склон, а рядко една махала е на срещуположния склон. Вероятно 
особеностите на терена правят много по-значима вертикалната организация на 
пространството, отколкото хоризонталната. 
3.1 Село Дряново. Населено е изцяло с българомохамедани. Разположено е на един 
склон. Доминиращо над селото е билото на Гергя (вероятно старото име на билото е 
било „Свети Герге”). На същото било са фиксирани топонимите Димовица, Килия и 
Тюрбятя. На Гергя има останки от тракийски гробове, християнски параклис и 
мюсюлманско тюрбе. След като се окосят ливадите (края на юли), на Гергя се извършва 
общоселският курбан. Джамията (днес разрушена) се е намирала в центъра на селото, 
до нея е било и гробището. Много е вероятно селото да се е намирало между джамията 
и Гергя (под Гергя днес са най-старите къщи в селото, вече изоставени). Село Дряново 
се е разрастнало до Дряновската река, зад която се намира днес гробището. Във 
вертикален план най-високото място е Гергя, след това е селото, в средата на което 
(днес!) е била джамията с гробището и най-долу, но и зад реката ‒ гробището. 
 

1 Материалите от теренните експедиции се съхраняват в Архива на Асоциация „ОНГЪЛ” (ААО) и 
Общински поселищен архив ‒ гр. Лъки (ОПА). 
2 Днешният град Лъки не е обект на изследването, защото той е конституиран едва през 50-те години на 
ХХ век. 
3 За съвместното участие на християни и мохамедани от района в курбана на Енихан тепе ср. Дичев, 
Хайтов 1965: 27-28. 

295 
 

                     



3.2 Село Белица. Населено е изцяло с българомохамедани. Единственото село в 
Източен Рупчос, което е разположено на относително равно място ‒ само на десния 
бряг на Белицка река (Чая). Съставено е от две махали ‒ Горна и Долна. Между двете 
махали е центърът с мястото на джамията (днес разрушена). Над Горната махала, но до 
реката на десния бряг, е гробището. Във вертикален план най-високото място е 
Кръстов, след това е селото с джамията в центъра и гробището над Горната махала. 
Най-долу, но зад реката, е полянката, на която се правят мевлюти и общи курбани.  
3.3 Село Лъкавица. Населено е изцяло с българомохамедани. Разположено е на един 
склон, доминиран от върха Кокальев чукал. Над селото се намира топосът Черквата. 
Джамията се намира в днешния център на селото, някога ‒ в долния му край. 
Непосредствено над и до джамията се е намирало гробището: днес новото е под селото, 
на другия склон към Мешовската махала. Курбаните се правят до джамията. Във 
вертикален план най-високото място е Кокальев чукал и под него, но над селото, 
Черквата, следва селото и в долния му край джамията с гробището. 
3.4 Село Борово. Населено изцяло с българи християни, основно преселници от село 
Момчиловци. До края на 30-те години в Борово е имало българомохамедани, които се 
изселват в Турция. Селото е разположено на един склон, който завършва с върха 
Кръстов. Всичките десет параклиса на селото: „Свети Илия”, „Свети Костадин”, „Свети 
Герге”, „Света Неделя”, „Свети Дух”, „Свети Спас”, „Свети Петър”, „Света Летения”, 
„Свети Димитър” и „Свети Никола”, са разположени  спрямо Кръстов и селото в 
посока север ‒ изток ‒ юг. Част от параклисите са конституирани от преселниците 
непосредствено след заселването им в Борово, като сакралните им места са били 
показани от местните българомохамедани. Останалите параклиси са известни само като 
топоси, посочени от един българомохамеданин непосредствено преди изселването на 
последните боровци в Турция през 30-те години. Черквата „Света Богородица” е 
построена в долния край на селото, а старото и новото гробище също са в долния му 
край. През 30-те години започва конституирането на Кръстов като мощен култов 
център, който доминира не само в село Борово, но вече има и национални измерения. 
„Кръстов се осветява от Ерусалим, а „Свети Дух” (параклис в с. Борово) се осветява от 
Кръстов.”4 Във вертикален план най-високото място е Кръстов, след това са 
параклисите на Борово, селото с черквата в долния край и накрая под селото е старото 
и новото гробище. 
3.5 Село Джурково ‒ махала Надежда. Населена изцяло с българи мохамедани. 
Формирана е през 60-те години на ХХ век от жители на 15 махали. Може да се 
предположи обаче, че доминираща махала е била Мутьовска, ситуирана на Мутьовска 
бърчина5. Махала Мутьовска се намирала на западния склон на рида Манастирище с 
доминиращ връх Кокальев чукал и седловината Батурица. Над махалата, на около 200 
м, се намира местността Курбаните, където са ставали всички курбани на петнадесетте 
българомохамедански джурковски махали. До 20-те години на ХХ в. в махалата е 
имало джамия, а непосредствено под нея са гробищата. Във вертикален план най-
високото място е местността Курбаните, под нея е Мутьовска махала с джамията и 
най-долу ‒ гробището. 
3.6 Село Джурково – „Селото”. Населено с българи християни, преселници предимно 
от село Момчиловци. Разположено е на западния склон на рида Манастирище. 
Доминиращ връх над селото е Свети Герге. Селото има три параклиса: „Свети Илия”, 

4 Елена Костандинова Бедрова, р.1931 г. в с.Борово, обр.VI кл., земеделие. 
5 В изследването се разглежда преди всичко тази махала, поради очевидно доминиращото ѝ значение ‒ м. 
Курбаните, джамията. 
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„Свети Герге” и построеният през 1993 г. „Свети Дух”. И трите параклиса са 
разположени над селото в посока изток ‒ югозапад. Черквата „Света Богородица”, 
която има и костница, е разположена в долния край на селото. Непосредствено под 
черквата се намира гробището. Във вертикален план най-високото място е параклисът 
„Свети Герге”, под него е селото и в долния му край е черквата с гробището. 
4.0 Както става ясно от направеното по-горе описание на сакралното пространство в 
изследваните села от Източен Рупчос, моделът за организиране на пространството е 
един и същ. Доминиращо значение за организиране на сакралното пространство има 
посоката горе-долу. Хоризонталната организация на пространството не е релевантна за 
селата в района. Във вертикала моделът има следната йерархия: култов топос ‒ 
населено място ‒ култова сграда ‒ гробище. Очевидно е, че тази организация на 
пространството следва митологичната триделна пространствена схема: Сакрално 
(високо, култов топос), Профанно (среда, населено място) и Отвъдно (гробище). 
4.1 Важно е да се подчертае, че тази вертикална организация на пространството е 
характерна както за българите християни, така и за българомохамеданите в района. 
Това се потвърждава от двата топонима Малката черква и Голямата черква, които се 
ситуират под вече несъществуващите махали на село Джурково – Себиовска и Фезовя 
извор – конфигурация, характерна за епохата преди помохамеданчването на Източен 
Рупчос. 
4.2 Вертикалната организация на сакралното пространство на селата в Източен Рупчос 
се различава коренно от организацията на сакралното пространство в други райони на 
България, където е характерна хоризонталната, индоевропейска космография със 
значими център и периферия. Въпреки наличието и на хоризонтален, и на вертикален 
модел за организация на пространството в българската митология, по-древният е 
вертикалният. 
5.0 Настоящето изследване на сакралното пространство в селата от Източен Рупчос 
показва, че за региона е характерна вертикалната организация на пространството, което 
е типично славянско явление6. Но от друга страна, разделянето на сакралното 
пространство на три и неговата нарастваща степен на сакралност по вертикала е 
характерно както за прабългарите, така и за българския етнос в периода до ХIV век 
(Калоянов 1995). Всичко това дава основание да се предположи, че вертикалната 
организация на сакралното пространство в селата от Източен Рупчос е архаична и 
характерна за времето преди падането на България под османска власт в 1396 г. За 
съхраняването ѝ вероятно е допринесъл и силно развитият култ към Слънцето в 
Родопите (Начева, Калайджиева 1991: 69-79), проследим до началото на I хил. пр.РХ. 
(Стоева, Мъглова, Гиндева, Радославова 1988: 86-97). 
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6 А това всъщност потвърждава изказваното твърдение (Иванов 1987: 32) за вертикалната отнесеност на 
славянската космография.  
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Abstract 
 

This article examines the structure of the sacred space and moreover its vertical form 
established in the villages of the Upper Rupchos area, which is not only typical for this 
region, but also represents a Slavic phenomenon. The division of the sacred vertical space into 
three subordinated levels is on the other hand characteristic of the Proto-Bulgarian mentality 
as well as of the mentality belonging to the Bulgarian ethnos in the 14th century. In this 
context it could be suggested, that the vertical division of the sacred space established in the 
villages of the Upper Rupchos area occurred before the Ottoman conquest of the Bulgarian 
regions in 1396. This vertical structure lasted probably in connection with the well developed 
solar cult in the Rhodope Mountain traced back to the first millennium BC. 
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