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Към читателите
Тази книга е предназначена за:
• всички, които не познават достатъчно Стара Загора и ще останат
изненадани от това, което ще научат;
• старозагорци, които са любознателни, обичат своя град и се гордеят
с него;
• специалисти, които работят по описаните теми и вероятно ще намерят важни и полезни детайли;
• симпатични скептици, които казват: „Какво му е толкова интересното на миналото време, сега сме по-развити и по-модерни“.
Работата по книгата започна преди две години. Текстовете бяха завършени преди година, но различни обстоятелства забавиха издаването. Настоящата книга е своеобразно допълнение и разширение на друго наше издание,
отпечатано през 2009 г. със заглавие „На този ден… 130 години от живота на Стара Загора“. По същото време истории за музейни артефакти са
разказвани по страниците на „Старозагорски вестник“ в рубрика „Другата
история на експоната...“. Варианти на част от текстовете в книгата са публикувани по различни поводи в местни и централни периодични издания, в
сборници и в електронни медии. Но както „не можеш да влезеш два пъти в
една и съща река“ (Хераклит), така и разказаните тук истории са обогатявани и дописвани с нови факти и детайли. Текстовете придават допълнителен
колорит на богатата старозагорска история и са групирани тематично.
Ние, авторите, сме благодарни на всички, които ни подкрепят, съпричастни са към нашите търсения и успехи и ни помагат в събирането на информация. Отличаваме със специално внимание Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, Библиотека „Родина“ – Стара Загора, Държавен архив – Стара Загора, Библиотека „Искра“ в Казанлък, както и някои
изследователи, краеведи и колекционери, без да ги споменаваме поименно,
които безкористно са споделяли с нас своите открития. Те си знаят кои са!
Когато прелиствате книгата и я ползвате, добре е да не забравяте, че:
Тя не претендира за изчерпателност.
Описани са сюжети, за които са открити данни от различни източници.
Всяка статия може да бъде дописвана, ако споделите неизвестна на
авторите информация.
Датите са посочени в нов стил, като изключение е направено само за
някои много важни събития, за които в скоби е дадена и датата в стар стил.
Приятно четене!
Светла Димитрова и Снежана Маринова
8
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Въведение
Георги Вълчев
Родените около средата на миналия век читатели на тази увлекателна
„старозагорска енциклопедия“ със сигурност си спомнят за големия идеологически проект „1300 години България“, с който тогавашният политически режим навлезе в последното десетилетие от своето управление. На
уморилото се да чака обещаното „светло бъдеще“ , което така и не идваше,
българско общество бяха предложени цяла серия от мащабни културни събития, свързани с неговото бляскаво минало – поредица от телевизионни
лектории и документални филми, художествени романи и впечатляващи
игрални филми, импозантни паметници и реставрирани средновековни
крепости, ретроспективни изложби, луксозни албуми и какво ли не още…
Тогава лично аз, като току-що започнал обучението си по история студент,
очаквах с огромно вълнение и трепет появата на първите томове от академичното издание на българската история. Очаквах ги, тъй като за тяхното
написване бяха ангажирани водещите по онова време български учени, някои от които бяха светила в своите области и чиито достижения се радваха
на международно признание. По това време българската историческа наука
беше вече преодоляла до голяма степен идеологическите догми на марксизма-ленинизма и нашето поколение млади историци се надяваше, че ще
имаме възможността да се докоснем до един обективен и достоверен разказ
за българското минало.
Оказа се обаче, че надеждите ми не бяха оправдани. И то не защото
идеологията и някои стари митологеми отново бяха сложили своя видим
отпечатък върху това толкова представително издание на Българската академия на науките, а поради простата причина, че текстовете бяха написани
скучно, не вълнуваха и не успяваха да ни направят съпричастни към необятния и пленителен свят на миналото. Дори ювелирният полиграфски печат
и богатият илюстративен материал, както и репродукциите на множество
впечатляващи артефакти не бяха в състояние да преодолеят това усещане
за студенина, за хлад, което лъхаше от страниците на многотомната академична история. Продължих, разбира се, съвсем старателно да закупувам
всеки новопоявил се том и след настъпилите промени през 1989 г., тъй като
си давах сметка, че поредицата отразява един важен етап от развитието на
родната ни историография. И до ден-днешен те стоят по рафтовете на лич9
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ната ми библиотека, но откровено трябва да призная, че много рядко ми се
налага да посягам към тях.
Разказвам всичко това не за да сравнявам представения на вниманието ни нов текст за миналото на Стара Загора с многотомната история на
България. Добре съзнавам, че подобен паралел е напълно неуместен.
Позволих си обаче това лично откровение, тъй като тогавашното ми
младежко разочарование от подобен тип официални и прекалено дисциплинирани академични издания по парадоксален начин ми помогна да проумея сложното научно поле на историята. От една страна, тя действително
е научна дисциплина, която се занимава с реконструкция на миналото посредством позоваване върху достоверни факти и събития. От друга, историята е не само сухо хронологично изброяване на случили се в миналото
неща и придобива смисъл като професионално усилие единствено ако успее да достигне до хората. Ако успее да докосне всеки един от нас и ни
накара да я съпреживеем по свой уникален начин. Ето защо тя трябва да
бъде разказвана интересно, вълнуващо, понякога задъхано, с цветен език и
ако щете… с обич.
В този смисъл пъстрата мозайка от събития, личности, паметни места, забележителности и съдби, с които на читателите предстои да се срещнат, е един истински емоционален и увлекателен разказ за миналото на
Стара Загора. Неговите авторки Светла Димитрова и Снежана Маринова
са успели да изградят една чудна плетеница от множество малки истории,
които са така умело подбрани и подредени, че в своята цялост създават
една мащабна картина за различни периоди от историята на този красив
град. Дългогодишният им професионален опит, натрупан в Регионалния
исторически музей и Регионалната библиотека, им е позволил със завидна
лекота да се ориентират в привидния хаос на достигналите до нас отломки
на отминалото време и да ги организират по начин, който удивително наподобява нашето лично докосване до историята.
Избраната от Светла Димитрова и Снежана Маринова структура крие,
разбира се, много рискове, но за сметка на това, „очовечава“ поднесения ни
разказ, прави го едновременно убедителен и интригуващ. Подобно на личните ни спомени, които понякога съвсем внезапно, без конкретен повод или
причина, ни връхлитат в забързаното ни ежедневие и ни помагат да се справяме с поставените пред нас житейски изпитания, така и описаните от тях
без строг ред и последователност малки истории бавно и постепенно, щрих
след щрих, детайл след детайл всъщност ни дават възможност да сглобим
10
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собствената си представа за миналото на Стара Загора. Това безспорно е
несъмнен професионален успех на двете авторки, за който те трябва да бъдат специално поздравени и всеки непредубеден читател, когато приключи
запознанството си с предложения ни от тях текст, вероятно ще се убеди в
правотата на думите ми.
Читателският интерес навярно ще бъде допълнително стимулиран и
от още една друга характерна особеност на избрания от авторките начин на
разказване – почти във всяка своя отделна история те открехват врати към
други теми и събития, които по-нататък развиват допълнително в своето изложение. Поднесени по такъв майсторски начин, разказите им за миналото
на Стара Загора удивително напомнят на съвременен телевизионен сериал,
в който всяка отделна серия остава с отворен финал и зрителят с нетърпение очаква да научи какво ще се случи в следващата. Такова е и общото
усещане, с което ще останат читателите след затварянето и на последната
страница от този пъстър и едновременно с това напълно органичен текст.
Тази особеност несъмнено ще ги стимулира да потърсят други източници и
автори за историята на града, а защо не някои от тях да последват призива
на двете авторки и на свой ред самите те да дръзнат да създават свои разкази за миналото – своето собствено и на общността!
В тематично отношение тази своеобразна „енциклопедия“ за историята на Стара Загора е изключително разнообразна. Тя е нещо като исторически лексикон, като своеобразен паноптикум, който дава възможност както на самите си създателки, така и на своите читатели да са едновременно
в ролите и на странични наблюдатели, и на реални участници в този увлекателен разказ за миналото. Привилегия, на която, за съжаление, в днешно
време можем да се радваме все по-рядко. И това е другата голяма заслуга на
този текст. Светла Димитрова и Снежана Маринова имат професионалните
умения да работят с различен тип извори и майсторски успяват да превърнат всеки избран от тях сюжет в многопланов наратив. Така обикновената
вестникарска дописка се превръща в повод за пресъздаване на поредица от
събития и социални процеси, описанието на конкретно събитие пък дава
обилна светлина върху дейността на значими публични личности, а представянето на отделен артефакт ни запознава не само с контекста на епохата,
когато е създаден, но и с особеностите на времето, когато е открит и извикан за нов живот…
Разбира се, не всеки е длъжен да хареса избрания от двете авторки
подход и може да оспори качествата на техния колективен труд. Но дори и
11
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техните евентуални критици няма да могат да отрекат безспорния факт –
че разказът за миналото на Стара Загора, който те са създали, е плод на
искрената им, неподправена, дълбока и автентична свързаност със съдбата
на този прекрасен град! Отдаденост, която е достойна за уважение и която,
вярвам, ще спечели сърцата на всички непредубедени читатели!
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Есе за Стара Загора
Снежана Маринова

деца!

Златно слънце над Златна Тракия!
Златни ръце творят и съграждат любимия ни град!
Златни слънчеви зайчета играят в косите и очите на старозагорските

Златно и зелено е знамето ни!
Златен прах и дъх на липи – това са символите на пролетния град!
Отворете прозорците, поемете дълбоко дъх, затворете очи и ще полетите над Аязмото, носени от липовия аромат и омагьосващия припев на
оная вечна тракийска песен „Злато моме“!
Отдавна Стара Загора е прибавила към името си поетичното определение „град на липи“. Нежната зеленина на листата, изящната красота
на съцветията, дъхавият аромат и успокояващата мека сянка на дърветата
събуждат надеждата за възраждане, копнежа за любов, очакването за приятелство, вярата в собствените сили и чувството за единна общност. Където
и да бъде по света, старозагорецът носи в себе си спомена за липи.
Цветове, светлини и аромати се преплитат и завъртат, за да ни напомнят, че идем от древността и ще пребъдем във времето – докато заспиваме,
унесени от дъхавия аромат, и се събуждаме от нежното докосване на танцуваща Менада!
Докато сърцето ни бие в неравноделен такт!
Докато във вените ни тече червена кръв, примесена със зелено и златно!
Докато цъфтят липите на Стара Загора!
П.П. Някой ще каже, че златно в определени изрази трябва да е в
кавички. Да, но в Стара Загора – не! Нашето златно е истинско златно!
Който не вярва, да дойде и да види с очите си!
13
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Общ изглед на Стара Загора, началото на ХХ в.

Забележителности
„Бакаловата“ къща
Снежана Маринова
Бакалови е разпознаваема фамилия в Стара Загора. Не само защото издава занятието на основателя Иван хаджи Митев, но и поради факта,
че е от бележит възрожденски род и потомците Бакалови са играли важна
роля в обществения, политически, стопански и културен живот на града и
страната. Една от къщите на Бакалови е на бул. „Руски“ № 57. Сред старозагорци тя се е запомнила като „Бакаловата“, макар че има още три, на
другите братя. На ул. „Цар Освободител“ № 142 (днес бул. „Руски“), близо
до Военния клуб се е намирала къщата на адвоката Господин Бакалов. На
бул. „Патриарх Евтимий“, срещу църквата „Св. Богородица“, е къщата на
д-р Крум Бакалов. На ъгъла на улиците „Хаджи Димитър Асенов“ и „Св.
Княз Борис“ е къщата на д-р Стефан Бакалов. По-подробно проучване на
рода публикува през 2000 година историкът Лилия Филипова в сборник,
посветен на Георги Бакалов. В предоставен от наследниците оригинален
документ – Владало (нотариален акт) от 26 април 1884 година четем, че
Иван х. Митов придобива имот от 770 кв. м., чрез покупка. От приписката
на гърба на документа разбираме, че през 1925 година д-р Крум Иванов
Бакалов продава 385 кв. м. от този имот. Къщата е завършена през 1910
година. Не са запазени имената на проектанта и строителя, но по своята
14
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външна архитектура и вътрешно разпределение е типична за началото на
ХХ век: двуетажна, с мазе и таван, източна фасада и вход към улицата,
отделна двойна порта за вход в двора. Няколко стълби бележат достъпа в
къщата от южната фасада през двора. От малкия салон се влиза в четири
самостоятелните стаи на първия етаж и по вътрешни стълби – на втория. И
тук, както традиционно в старите градски къщи, има втори „черен“ изход
от кухнята към двора. И до днес са запазени оригиналните фризове на фасадата, дървената дограма и металните решетки. Очарователен е малкият
двор на две нива с характерните за Стара Загора чемшири, чешма и лятна
кухня. Къщата наследява единият от петте братя – Митьо Иванов Бакалов, роден през 1876 година. Той продължава и семейното занимание на
бакалин и търговец. Не успява да получи подобаващо образование, но със
своя труд и финансова подкрепа осигурява учението на братята си. Господин, Георги и Крум завършват в Швейцария, а Борис – право в Софийския
университет. Бакаловата къща е паметник на културата пета степен – „за
сведение“. В периода на социализма къщата е ползвана за офиси на Градския съвет за култура. След построяването на новата сграда на общината е
предоставена на Историческия музей – Стара Загора с намерението там да
се създаде къща музей „Георги Бакалов“. След 1989 година е реституирана
и е ресторант. А от 2020 година е обявена за продажба!
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Безистенът на Ески Заара
Светла Димитрова
Всички големи градове в Османската империя имат внушителни
сгради за търговска дейност, наричани безистени. Наименованието е с персийски произход и означава покрит пазар. В безистените са разположени
различни дюкяни. Стоката в тях обикновено е по-скъпа отколкото на Чаршията и изисква специална охрана. В наши дни добре запазени като сгради
са безистените в градовете Ямбол и Шумен.
Безистенът в Ески Заара е построен вероятно през XVII век. Османският пътешественик Евлия Челеби при посещението си града отбелязва,
че в него има солиден безистен. Обяснения за вида на сградата се откриват
в спомените на старозагорския кмет Минко Минев и в дописка на българския седмичник „Цариградски вестник“. Постройката е изградена от камък
и е с дебели стени и сводове. Дълга е 30 м, широка – 20 м и висока – 15 м.
Прозорците са в горната част на сградата, почти под покрива. За по-голяма
сигурност са препречени с дебели железа. В безистена се влиза през четири
тежки врати, които първоначално са били дървени и обрамчени с масивен
железен обков. Непосредствено преди Освобождението те са вече изцяло
железни, вероятно заради честите пожари в града. Покрай всички стени на
безистена са разположени дюкяни. Такива има и в средата, но между тях
има достатъчно място за преминаване. Покривът на дюкяните е изграден от
дъски. Всеки дюкян се заключва от търговеца, а за четирите външни врати
отговаря човек, специално натоварен с тази задача. В безистена се продават
изделия от кожи, сукно, кашмир, златни бижута и друга скъпа стока, изискваща по-специална охрана и защита.
През февруари 1858 година „Цариградски вестник“ съобщава, че двама
търговци евреи предизвикват пожар в безистена, за да не се налага да обявят фалит. Изгарят всички дюкяни и стоки. „През нощта, както бе заключен, избухна от вътре огън от един еврейски дюкян. Като се затекоха
на помощ и отвориха вратите, не можаха нищо да помогнат от задушливия дим, освен да извадят малко от стоките си, които се нахождаха
около вратите. Най-подир затвориха вратите, гледаха с прискърбие 24
часа, догдето всичко стана на пепел и останаха само напукани стени.
Повредите се считат до един милион гроша.“
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След пожара безистенът постепенно загубва предишното си значение. Броят на търговците значително намалява. Сградата се вписва в историята на града и като затвор за участниците в Старозагорското въстание от
1875 година. Минко Минев описва, че търговците са принудени да изнесат
стоките си, а в сградата са натъпкани около 360 души, повечето от селата.
Източната, южната и западната железни врати не само че са заключени, но
и са зазидани с камъни, за да не избягат „комитите“. На северната врата е
направена дървена решетка. В долния ѝ край има вратичка, през която влизат и излизат затворниците или им се подава вода и храна. Пред нея стоят
двама часовои. До източната врата отвътре е изкопан трап, в който от дъски
е скована тоалетна. До западната врата на около 50 – 60 см над земята е
поставена каца с вместимост около 700 – 800 литра. В нея с големи гюмове
се доставя вода за пиене и миене. Тази работа я вършат пак затворници, но
турци. Тъй като около източната страна миризмата от тоалетната е непоносима, затворниците спят в средата или около западната стена. Мястото е
малко и затова те се редуват – до полунощ спят едни, след полунощ други.
Връзка с външния свят затворниците поддържат чрез къси бележки, навити
и поставени в тенекиени цевички с капаче, обикновено използвани за съхранение на игли за шиене. Отвън ги слагат в храната.
По време на опожаряването на Стара Загора през 1877 година безистенът оцелява. Според градоустройствения план на Либор Байер сградата
обаче разделя главната чаршийска улица на две и възпрепятства свободното движение по нея. Освен това много търговци изграждат нови дюкяни
на чаршията и не наемат помещения в безистена. По това време той се
използва за склад на газ и други лесно запалими стоки. Това принуждава
Общинският съвет около 1890 – 1891 година да вземе решение за събарянето му. Днес местоположението на първообраза на днешните молове може
да се види върху градоустройствения макет на възрожденска Стара Загора,
експониран в музея.
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За куклите,
кукления театър,
Пиеро и часовника!
Снежана Маринова
На 5 септември 2017 година в Художествената галерия на Стара Загора отваря врати за посетители изложба, посветена на 60-годишнината от
началото на кукленото изкуство в града. Експозицията включва различни
по вид експонати от емблематични спектакли от създаването на театъра
през 1957 година до наши дни – кукли, скици, сценографски проекти, фотографии, плакати, видео презентации. Изложбата е уникална по своя мащаб, обхват и разнообразие на изразните средства. Но… да се върнем назад! Както е казал народът – нищо не расте на празно място! Настоящото
събитие е повод да припомним за една друга изложба, състояла се преди
повече от 35 години. Първата… Открита на 25 септември 1979 година в
пространствата на сравнително новата оперна сграда в Стара Загора (от
14 март 1971 г.). И тъй като все още няма документи, свързани с тази изложба, ще цитираме журналистическите материали в издавания тогава в.
„Септември“. В брой 117 от 27 септември 1979 година, на първа страница,
под рубриката „III национален преглед на държавните куклени театри“ е
публикувано съобщение за новооткритата изложба, определена като „първа
национална ретроспективна изложба на куклена сценография“. В изложбата са представени 13 театъра, 25 автори от три поколения с общо 350
творби – проекти на кукли и сценография, реализирани кукли, снимки на
моменти от спектакли. На откриването слово произнася заслужилият художник Димитър Механджийски – зам.-председател на Съюза на българските художници. Присъстват граждани, актьори, специалисти, официални
лица, сред които – Златка Михова, зам.-председател на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет – Стара Загора. В заключение на дописката се прави изводът: „Цялостният вид на изложбата дава основание да
се говори за един чисто български стил в нашата куклена сценография.“
И още нещо важно – тогава е показан за първи път Пиеро. Същият този
Пиеро, дело на скулптора Емил Иванов, който става знак на съвременния,
толкова популярен, чакан и обичан фестивал!
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Часовникът на Кукления театър в Стара Загора

Куклено-театралният фестивал за възрастни „Пиеро“ е създаден в
Стара Загора през 2000 година по инициатива на Сдружение с нестопанска
цел „Пиеро“. Провежда се на всеки две години. От 2003 година театърът
организира като биенале Международна творческа лаборатория – ателие.
Организатори на фестивала са Община Стара Загора, Министерство на културата, Куклен театър – Стара Загора и Сдружение с нестопанска цел „Пиеро“. Фестивалът има конкурсен характер. Голямата награда за най-добър
спектакъл е статуетката „Пиеро“ на скулптора Емил Иванов. Присъждат се
още награди за режисура, сценография, музика, актьорско майсторство и
експериментални и нови форми в куклено-театралното изкуство.
Преди по-малко от половин година, на 31 май 1979 година, старозагорци получават реконструирана и обновена сграда на Кукления театър.
Двадесет и две години след началото, след 75 постановки пред 1 млн. и 200
хил. зрители!
През януари 1981 година отново местният вестник „Септември“ (бр.
7 от 17 януари) съобщава за единствената в България постоянна експозиция на кукли, сценография и снимки, разположена в пространствата на
новата сграда на Държавния куклен театър. С това събитие е продължена
идеята от изложбата по време на Третия национален преглед 1979 година,
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двеста от показаните кукли и фотоси да станат основа на новата експозиция в Стара Загора. И в края на дописката журналистът споделя: „А може
би не е „грях“ да помечтаем и за един бъдещ музей на кукленото изкуство
в Стара Загора?“.
И още веднъж да припомним началото на кукления театър в Стара
Загора. Преди 60 години! Започва като самодейност през 1957 година! И
както може да се очаква за онова време… с решение (директива). „През
септември 1957 година профорганизацията на ГНС взе решение за създаване на самодеен куклен театър. Той използваше помещенията на стария
театър (Градския културен дом). После стана държавен и се настани в
читалището на улица „Гурко“ до VI основно училище“ – пише в спомените
си Йордан Капсамунов, кмет на града по това време. Сградата е на читалище „Съгласие“ и е построена през 1959 година. Е, няма нищо лошо в такива
решения, особено когато са в обществена полза, за изкуството, красотата
и любовта. И тъй като няма (засега) намерен документ, се оставяме на информацията от в. „Септември“. В брой 852 от 16 октомври 1957 година,
на стр. 4 има малка дописка със заглавие „Куклен театър в Стара Загора“:
„В навечерието на 40-годишнината на Октомврийската социалистическа революция малките любители на театъра в Стара Загора ще бъдат
зарадвани от първите представления на самодейния куклен театър при
Градския народен съвет. Артистите самодейци, под ръководството на
Петър Александров, артист от Старозагорския народен театър, подготвят пиесата „Мечо турист.“ След по-малко от месец – на 2 ноември
същата година, в брой 857 на първа страница отново напомняне: „В неделя
на 3 т. м. новосъздаденият самодеен куклен театър в Стара Загора ще
представи за първи път пиесата „Мечо турист“. Представлението ще се
даде в малкия салон на театъра“.
И на 13 ноември 1957 година, на четвърта страница (която е определена във вестника за културни новини) в брой 860 четем подробна рецензия (и снимка от спектакъла) с автори М. Събев и П. Минчев. Появяват се
и имената на участниците в творческия екип: Баба Меца – Катя Загорова, Заю-баю – Добринка Василева, Мечо – Георги Димитров и още Коста
Вълков, Лидия Александрова, Добринка Петрова, Сийка Иванова, Мария
Венцеславова, Марин Павлов, Денка Димова, Петър Добчев. И още – художествен ръководител – Петър Александров, музикален ръководител – Иван
Димов, художник – Стефан Ножаров. В заключение на своята статия авторите отбелязват: „Пред зрителите е едно интересно представление и те
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му се радват… Нещо повече, пред публиката е един нов театър, който
бе създаден в резултат на усилията от страна на самодейците от младежкия колектив „Никола Вапцаров“ и профорганизацията при Градския
народен съвет в Стара Загора.“
Едва през 1962 година в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ се открива специалността „Актьорско майсторство за куклен театър“. Едно десетилетие
по-късно – и „Режисура за куклен театър“. Първи преподаватели, които
полагат основите на специалностите в тази област, са вече изявените режисьори Атанас Илков и Николина Георгиева. За преподавател е привлечен и
арх. Иван Цонев. По-късно броят на преподавателите се увеличава.
Отново по информация от в. „Септември“ през 1959 година Градският народен съвет в Стара Загора изпраща предложение до Министерството
на просветата и културата театърът да стане професионален. В статия от
23 януари 1960 година, брой 11, се съобщава, че Кукленият театър преминава на издръжка от държавния бюджет и се преобразува в професионален.
Подготвяната пиеса е „Клан-клан-недоклан“, представена през месец февруари същата година. От 1 януари 1962 година се обособява като Държавен
куклен театър.
И… както съобщава вестникът по повод експозицията в Кукления театър от 1979 година, за 6 месеца е посетена от 10 хил. души. Подобен успех
постига и изложбата от 2017 година с куратор Силва Бъчварова в рамките на
Десетия международен куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО“.
Но още нещо привлича малки и големи към Кукления театър в Стара
Загора. Часовникът! Той е създаден през 1977 година при преустройството
на сградата, строена през 1959 година, когато е изместен входът и е осигурено допълнително пространство. Монтиран е на мраморната северна фасада в навечерието на 1 юни 1979 година при откриването на обновената
сграда. Представлява електронен часовник с циферблат, а под него прозорец с медна завеса – слънце. На всеки кръгъл час под звуците на музика,
написана от известния детски композитор Петър Ступел, завесата се отваря
и в прозорчето се показват 12 кукли, детски герои, познати от постановки
на кукления театър. Това са Ян Бибиян, Дяволчето Фют, Дядото и Бабата
от „Рибарят и златната рибка“, Вещицата и Войникът от „Огнивото“ на Андерсен, Златка златното момиче, Юнакът от „Юнакът и златната ябълка“,
Червената шапчица, Буратино, Михаил Мишкоед и Арлекин. Такъв часовник по онова време има само на сградата на Кукления театър на Образцов
в Москва. Старозагорският е единствен в страната ни.
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Директор на театъра тогава е Васил Апостолов. Часовникът е изработен по проект на старозагорския художник Любомир Цакев (който става директор на Кукления театър през 1981 година) и на скулптора Емил
Иванов. Куклите са направени също от старозагорец – художника Веселин
Неделчев.
Механизмът е изработен в завод „Берое“ – Стара Загора, а електрониката – от инж. Благой Иванов. Такива механизми има само на шест места
в света.
През юни 2020 година директорът на Кукления театър съобщава, че
часовникът е спрян за ремонт. След месец отново радва малки и големи в
Стара Загора и с основание е признат за един от символите на града.
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Ловният дом в Стара Загора
Снежана Маринова
Красива, невисока сграда в централната, най-оживена част на града.
По чудо съхранила се в метежните години на промени. Намира се срещу
пощата, до градския пазар в Стара Загора. В наши дни, притисната между
кубовете на нови блокчета, остава незабелязана и скромна с красотата си.
Първото дружество на ловците и риболовците в България е създадено
в Търново през 1884 година. През 1890 година възниква такова дружество и
в София. През 1895 година започва издаването на списание „Ловец“.
В Стара Загора началото е поставено от 10 души през 1896 година с
пръв председател запасния полковник Васил Айрянов. Полковник Айрянов
е роден през октомври 1859 година в Сливен. Випусник с чин прапорщик от
първия випуск (дата на производство 3 май 1879 г.) на Военното училище в
София. През септември 1893 година полковникът служи в Стара Загора. Тогава е роден и първият му син Димитър, известният по-късно генерал-майор.
От 1894 до 1896 година Васил Айрянов е командир на Петнадесети пехотен
Ломски полк, с чин подполковник. После отново се връща в Стара Загора.
По сведения от книгата на Иван Сокачев „История на ловнострелческата организация „Сокол“, през 1938 година дружеството наброява 679
редовни членове.
От 1924 до 1930 година председател на дружеството е Стефан Георгиев Кюмюрев, който е и кмет на града от 1924 до 1928 година. С негово съдействие общината отпуща място в центъра на Стара Загора за изграждане
на Ловен дом. А реализирането става с доброволни вноски на членовете и
заем от Популярната банка.
И се започва една сага с търгове и строителство, която проследяваме
чрез публикации в старозагорския вестник „Дума“.
В Обявление № 26 от 9 август 1927 година в брой 33 на вестника, Ловно дружество „Сокол“ – Стара Загора обявява за провеждане на търг чрез
тайно наддаване за направата на Ловния дом (без дограма и мазилка),
основите на който са вече готови. Първоначалната цена, според сметката
към тръжните книжа, е 442 000 лева. Срокът за реализация е два месеца
от деня на сключване на договора. На 20 август с ново Обявление № 30 е
уточнено, че ще се проведе търг за втори път. След няколко месеца, през
октомври 1927 година, същият вестник съобщава, че „Ловното дружество
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„Сокол“ е започнало строежа на своя клуб, първият етаж на който е почти издигнат. И по-нататък пише: „Клубът ще бъде триетажен, с локал,
музей, библиотека, читалня и добре мебелирани стаи с легла за гости –
ловци, които посещават града“. Информират се читателите, че стойността
на строителството ще е една сума над 650 000 лева.
В брой 109 от 7 август 1928 година вестникът публикува следващо
обявление на Ловно дружество „Сокол“ – Стара Загора за провеждане на
търг с тайно наддаване за довършване на старозагорския Ловен дом – дограма, мазилка, водна и електрическа инсталация и др. Първоначално обявената цена е 385 000 лв. Срокът за работа е три месеца. Специално е отбелязано: „Конкурентите ще се съобразяват напълно със закона за бюджета, отчетността и предприятията“.
На втора страница в същия брой, в рубриката „Хроника“, с едно изречение се информират читателите, че „през есента ще бъде открит новопостроеният дом на Ловната организация „Сокол“ в Стара Загора“.
По-късно обаче, в брой 146 от 22 декември 1928 година, редакцията
публикува кратка статия „Кога ще бъде открит Ловният дом?“. От текста
става ясно, че организацията вече наброява 800 членове, предполагаемата
стойност на строителството е 1 мил. 200 хил. лева (почти двойно от първоначално обявената сума) и след един месец ще бъде открита новата сграда
с подобаващо тържество. Интересни са и уточняващите последвали изречения: „Домът е построен в кв. около Пипинерата. Единствената най-висока
триетажна постройка. В тоя квартал ще бъдат построени в бъдеще телеграфо-пощенска станция, военния клуб, модерна баня и др. постройки“.
Свидетелство за завършения вече дом са една снимка, предоставена
от Божидар Анев Генчев, и пощенска картичка, издание на Григор Пасков
от 1932 година. Сградата е на три високи етажа, в стила на обществените и
частни постройки през първата половина на ХХ век. Елегантна, с премерена
украса по фасадата, с така характерните за стила балкони с ажурни решетки, с издължени прозорци, заоблени фасадни ъгли и красив купол на единия
ъгъл. През март 1934 година отново във в. „Дума“ е публикувана реклама
за откриване на първокласно питейно заведение с два салона в Ловния дом.
Съдържател е известният на старозагорци (поне така се рекламира) Атанас
Георгиев, доскорошен наемател на локала „Златен лъв“. Отбелязва се, че салонът на втория етаж може да се наема за вечеринки и балове.
И днес Ловният дом е една от малкото съхранени сгради и напомня
романтичната атмосфера в Стара Загора преди почти сто години.
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Музеят
Светла Димитрова
В своето вековно развитие Старозагорският музей обитава различни
сгради. В тях са подреждани експозиции, които представят моменти от богатото историческо минало на града и неговите околности.
Първата сбирка на музея е уредена през есента на 1907 година в една
класна стая, помещавала се в сградата на Първа мъжка прогимназия. В нея
е показана пред публика откритата през същата година ценна археологическа находка, състояща се от бронзови лампи, самовари, камбанки, казанчета, езически и християнски атрибути. Експозицията скоро е затворена,
а предметите са предадени на Народния археологически музей в София,
заради претенции на предприемача, чиито работници откриват предметите
в глинен питос. През март – април 2009 година част от тези уникални експонати след сто и две години са показани отново в Стара Загора по време
на гостуваща временна изложба на Националния археологически музей.
Отнетата находка става повод в града да се учреди Археологическо
дружество, което се нарича „Августа Траяна“. То бързо набира културни
ценности от различни епохи и ги подрежда в нова музейна експозиция в
класната стая на Първа прогимназия. През 1909 година общинската управа
решава, че не може експозицията да е затворена в училището и предоставя
за музейната сбирка салона на общинската сграда. Но и това помещение
не е много удобно. Постепенно се оформя идеята, че е най-добре да се построи специална сграда за музей и градска библиотека. Избрано е място в
централната част – в непосредствена близост до новостроящата се сграда
на театъра. Постройката е на два етажа и е завършена през 1912 година.
Запазена е и до днес, но е трудно различима, защото е присъединена към
театралната сграда. Ясно може да се види само на стари снимки на града.
В нея днес се провеждат репетиции на ансамбъл „Загоре“.
В първия си самостоятелен дом музеят остава от 1912 до 1958 година.
Първоначално той е разположен само на първия етаж. В една зала са подредени за разглеждане от публика част от сбирките на музея – предимно
археологически експонати, а останалите се съхраняват в една стая и две
тесни помещения. До тях е канцеларията на уредника. Над музея, на втория
етаж, е разположена общинската библиотека. През 1945 година тя се слива
с библиотеката на читалище „Родина“ и в освободените площи се подрежда
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музейната картинна сбирка. В тревните площи около сградата са изложени
обемисти каменни и глинени предмети. Музеят се посещава от ученици,
граждани, екскурзианти, войници. В златната почетна книга са запазени
посланията и подписите на видните гости – царица Елеонора, професори
от Германия, Австрия, Великобритания, генерал Стефан Тошев, министри,
народни представители, политици и стопански дейци. Известният български нумизмат Никола Мушмов пише през 1925 година: „От провинциалните музеи при археологическите дружества по богатство и уредба на
сбирките старозагорският музей стои на предно място...“.
С годините броят на експонатите нараства и музейната сграда отеснява. През 1957 година Градският народен съвет решава да предостави
на музея няколко помещения, намиращи се на бул. „Руски“ № 42. Те са
по-просторни и позволяват откриване на нови тематични експозиции. Започват ремонтни дейности, които се проточват почти цяла година. На 30
април 1959 година новата експозиция е открита. Оформлението е дело на
художника Злати Чалъков. На първия етаж са подредени в две зали археологически експонати – от праисторията до Средновековието. На втория
етаж в южното крило е разположена темата „Националноосвободителни
борби“, а в северното – „Работническо революционно движение“. В малкия
двор на музея е уредена изложба на открито с каменни и глинени старини.
През втората половина на 60-те години на ХХ век в сградата е направено разширение, с което експозиционната площ се увеличава почти двойно.
Старата тоалетна е превърната във фотоателие, а санитарният възел е изграден в мазето. Но и тези пространства се оказват недостатъчни за непрекъснато обогатяващите се фондове на музея. И започват едни преписки за
ново разширение... Архитект Йордан Тангъров изработва проект за нов музей – археологически, който да бъде изграден над останките на Античния
форум. Макетът на този проект се пази и до днес. Проектът е интересен, но
реализацията му не започва.
През 1983 година, повлиян от сполучливия варненски опит (музеят
във Варна е настанен в бившата сграда на девическата гимназия, обявена за
паметник на културата) ,тогавашният директор Христо Буюклиев предлага
на местната власт да се преустрои за музей сградата, в която е настанен
Строителният техникум. Тя е построена за нуждите на мъжка гимназия
няколко години след Освобождението. Проектът за преустройство на гимназията в музей е готов през 1985 година и окончателно е приет през септември 1986 година. През 1987 година музеят се пребазира в училището,
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макар да не е направен ремонт, защото част от сградата му пропада в изкоп,
направен за нов младежки дом.
Въпреки многобройните срещи, разговори и докладни записки до преустройство на Строителния техникум в музей не се стига и през ноември
1990 година сградата е върната на училището. Безплодна остава и идеята за
трансформиране на бившия Партиен дом в Дворец на културата, в който да
се разположат музеят, галерията, библиотека „Захарий Княжески“ и Клубът на дейците на културата. През 1991 година кметът Антон Андронов,
представител на новата политическа сила Съюз на демократичните сили,
взема решение да се построи нов музей. В последните месеци на 1992 година е изготвено планово задание. Постъпват 6 проекта. Първа награда не
е присъдена, а „завишена“ втора премия получава проектът на архитектите Георги Чернев и Николай Вътев. По първоначален замисъл сградата на
музея включва три относително самостоятелни тела – експозиция, администрация, фондохранилища. Заради нуждата от намаляване на средствата за строителство, сградите се намаляват на две – експозиционна част и
административна сграда с фондохранилища. През 1993 година проектът е
утвърден от Градоустройствения съвет на Общината и започва изготвянето
на работни чертежи. Към колектива от двамата архитекти се присъединява
и арх. Петър Киряков. На 28 май 1995 година е направена „първата копка“
на новата сграда. Строителството върви трудно не само поради сложните
конструктивни решения, но и заради финансови проблеми. Кметът Цанко
Яблански влага в изграждането пари от общинската приватизация, а Евгений Желев – от нарочно теглен заем. Сградата е завършена окончателно през 2009 година от екипа на следващия старозагорски кмет – Светлин
Танчев. Приемствеността в работата на четиримата градоначалници – Ан.
Андронов, Ц. Яблански, Евг. Желев и Св. Танчев, дава на старозагорци така
дългоочаквания музей, а на България – пример, че пари за култура могат да
се отделят и по време на криза.
Следват заслужени награди. Екипът, проектирал Регионалния исторически музей в Стара Загора, става победител в конкурса „Архитект на
2009 г.“ в категория „Нежилищно строителство“. Принос в конструирането
на сградата имат и инженерите Румен Драганов, Ивайло Драганов, Стефко
Драгов и Ивайло Терзиев (конструкции), Тодор Михайлов (ВиК), Иван
Грънчаров и Виолета Витанова (елчаст), Веселин Николов, Стефан Пачников и Слави Каличков (част ОВК). Главен изпълнител е сдружение „Трейс“.
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Извън светлината на прожекторите и наградите остава трудът на музейните специалисти и на екипа от художници, реализирал новата постоянна експозиция на музея. Министерството на културата награждава колектива със „Златен ритон“ за реализиране на постоянната експозиция. Тя
става факт благодарение на директора Светла Димитрова, на музейните
специалисти Петър Калчев, Димитър Янков, Мариана Минкова, Мария Камишева, Ваня Донева, Донка Колева, Евгения Иванова, но и на консултантите – бившия директор Христо Буюклиев и някогашния завеждащ отдел
„Възраждане“ Величка Койчева. Многобройни стъклени и глинени съдове,
реставрирани от Нина Турлакова, са ефектна част от музейната експозиция.
В трудоемката работа по подготовката и реализирането на експозицията
участват още Мариана Гинзарова, Делка Кръстева, Мария Ангелова, Стефан Тенев, Георги Илиев, Стойка Кайракова, Елена Георгиева, Ростислава
Койчева, Марио Цветков, Виолета Костова, Катя Спиридонова. Художествено-пространственото оформление е дело на художниците Михаил Косев,
Димо Генов и Стефан Баев, на фотографа Цветан Четъшки, на Златан Дрянов. Картите в експозицията са изработени от Румен Съртонев, а копия на
експонати от бронз са направени от Пламен Григоров.
В книгата за впечатления се откриват определения като „световен
музей“, „силно съм впечатлен“, „чудесна експозиция“, „невероятно пътуване във времето“, „има яки неща“, „страхотни и уникални експонати“,
„изключителен музей“, „вълнуваща среща с културната история“, та чак
хвалебствия като „музеят в Стара Загора е като Националния кралски
музей в Брюксел“!
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Областната девическа гимназия
Светла Димитрова
Сградата на днешното Второ основно училище „Петко Р. Славейков“
в Стара Загора някога е строена за областна девическа гимназия.
Изграждането ѝ става по предложение на видния лекар и културен
деец Начо Планински. Идеята му, родена през 1879 година, споделят и други интелигентни старозагорци, някои от които са представители в Първото
областното събрание на Източна Румелия. Областното събрание е законодателният орган на автономната област и работи от 1879 до 1884 година.
Самият д-р Н. Планински е народен представител в него, но от Нова Загора. Благодарение на застъпничеството на Димитър Наумов (народен представител от Стара Загора) и д-р Тодор Стоянович (народен представител
от Мъглиж) Областното събрание приема предложението за създаване и
построяване на Областна девическа гимназия. Според градоустройствения
план на Либор Байер, девическата гимназия е трябвало да бъде издигната
на мястото, където през 20-те години на ХХ век е разположен хотел „Звезда“. От изток теренът се огражда от бул. „Митрополит Методий“, от юг от
ул. „Княз Борис“, от запад от ул. „Захарий Княжески“ и от север от една
безименна уличка, намираща се срещу сградата на театъра и свързваща
„Захарий Княжески“ и „Митрополит Методий“. На това място днес е радио Стара Загора. В миналото, преди изграждането на хотела, там е имало
стара паянтова къща, собственост на една туркиня. С малко средства Общината е можела да я отчужди. Управителният орган на Източна Румелия
обаче застъпва мнението, че мястото, отредено за гимназията, е малко и
настоява местната власт да намери и осигури по-голям парцел. Причина за
това искане е, че се предвижда гимназията да бъде втората по големина девическа гимназия в Източна Румелия. Тогава Общината започва преговори
с Турската религиозна община в Стара Загора. Тя отстъпва парцел (6000 кв.
м), където впоследствие е изградено училището, а в замяна получава предвиденото по плана на Л. Байер място (4000 кв. м.). Според Минко Минев,
тогава финансист в Общината, сделката е неравностойна, защото турската
религиозна община получава по-доходно и по-централно място.
Търгът за изграждането на гимназията печели някой си грък Михалос, който предлага най-ниска оферта. Градежът започва през 1880 година.
За първообраз е използван Ришельовският лицей в Одеса, построен по на29
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Девическата гимназия – Стара Загора, 1908 г.

реждане на новорусийския генерал губернатор Арман Емануел дьо Плеси Ришельо през 1817 година. Проектант е италианският архитект Пиетро
(или Паоло) Монтани, който е главен архитект на Източна Румелия от 1879
до 1885 година и автор на редица емблематични сгради в Пловдив, Садово,
Харманли, Айтос.
Сградата на Девическата гимназия е строена през 1880-1883 година.
Типична е за училищните постройки от края на ХІХ век. Централната част
е с увеличен фронтон, а входът е подчертан с двуетажна арка. Челната фасада е украсена с пропорционални засводени отвори, типичен стилизиран
детайл. В двора на училището има малка сграда, в която първоначално се
провеждат часовете по рисуване и ръкоделие. Дворът е засаден с рози, а
около оградата – с дървета.
Училището е официално обявено с решение на Областното събрание
на Източна Румелия на 1 (13) септември 1881 година като Областна девическа гимназия. За първа директорка е назначена видната учителка Анастасия Тошева. Учебната година започва със 128 ученички и петима преподаватели. По това време Стара Загора наброява 13 279 жители. Сградата на
гимназията е тържествено открита на 16 (28) септември 1882 година. В нея
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има обособени кабинети по физика, химия, биология и учителска библиотека. Те са обзаведени с апарати, помагала и сбирки по естествена история,
изпратени от дирекцията в Пловдив. Съдържанието на оборудването е подробно описано в първия отчет за дейността на гимназията.
През 1882 – 1883 година е открит пансион при гимназията, тъй като
има голям наплив на ученички от цялата страна. Той се помещава първоначално на последния етаж в новопостроеното областно здание и се ръководи
от частен съдържател. След тържественото откриване на гимназията и пренасяне на учебния процес в нея, пансионът се настанява в намираща се в
близост турска къща. Там се провеждат занятията, докато се довърши училището. В пансиона живее и директорката на гимназията Анастасия Тошева. От 1883 – 1884 година в него се настанява и учителката Евгения Танева.
По време на Сръбско-българската война (1885) в гимназията се събират волни помощи за войниците по инициатива на клона на Червения
кръст в Стара Загора. Там след обяд ученичките шият бельо за войниците,
а пансионерките – нищят „корпие (тевтек за рани)“. Със събраните горни
дрехи се обличат заминаващите за фронта доброволци.
След Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1885)
гимназията преминава на подчинение към Министерството на просвещението и пансионът става държавен. За отговорник е определена надзирателка, която е на подчинение на гимназиалното управление.
През 1904 година санитарният инспектор д-р Георги Золотович прави
инспектиране на Пловдивски и Старозагорски окръзи. Впечатленията си
той описва в специална публикация, оформена като самостоятелно книжно
тяло със заглавие „Отчет по инспектирането на Пловдивский и Старозагорский окръзи през 1904 г.“. Книжката е публикувана през 1906 г. и екземпляр
от нея се съхранява в Пловдивската народна библиотека „Иван Вазов“. В
нея докторът отделя специално внимание на девическата гимназия в Стара Загора. Долният етаж, според него, е с малки, влажни и ниски стаи.
Коридорите са големи и широки, но много студени през зимата. Подовете
са стари, изгнили, а таваните са дъсчени и нямат каратаван. Стаите лесно
изстиват през зимата. На долния етаж отоплението става с железни печки,
а на втория – със зидани порцеланови печки. През 1904 година към гимназията е проектирано допълнително помещение за гимнастически салон,
чието изграждане възлиза на 12 000 лв.
В един Алманах за Стара Загора от началото на ХХ век е описана интересна случка, свързана с изграждане на гимназията. При изкопни работи
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за основите, на дълбочина 2 – 3 метра под повърхността, строителите намират няколко турски монети, сечени при първите турски султани. На 4 метра
дълбочина те откриват монети от Византийската империя, мраморни украшения, вероятно от християнска църква и бронзов кръст. По-надолу, на дълбочина около 6 – 7 метра, попадат на стари гробове, част от мраморна глава
на статуя и монети от Римската империя. Каква е тяхната съдба не е ясно.
От място в близост до сградата на училището е предадената и експонирана в Старозагорския музей мраморна розета. Тя е подарена от наследници на Мехмед ага, управител на Ески Заара преди Освобождението. Розетата е сред първите дарения, направени на музея при Археологическото
дружество „Августа Траяна“.
По време на Първата световна война, през есента на 1915 година,
сградата на гимназията е превърната във военна болница. Занятията на ученичките се водят на смени в мъжката гимназия или в частни сгради.
През април 1941 година девическата гимназия отново е временна полева болница, но този път за немските войници. Това налага ученичките да
провеждат занятия на две смени с учениците от мъжката гимназия.
През 1944 година, във връзка с необходимостта да се направи противобомбено укритие, в източния ъгъл на двора на гимназията е разкрита
антична зидана гробница. Тя остава непроучена, защото времето не е подходящо за археологически разкопки.
През 1965 година към училището е пристроено ново крило от североизток. Там на три етажа се разполагат 9 класни стаи и 2 хранилища. От
юг стената на новото крило е декорирана с пано в стил сграфито с мотив
от произведението „Изворът на Белоногата“ от П. Р. Славейков. Творбата е
дело на проф. Никола Хаджитанев, родом от гр. Чирпан.
През 1989 година сградата на гимназията е декларирана като паметник на културата от местно значение. Двадесет години по-късно (2009)
екип от специалисти изготвя проект за реконструкция на училището, за
да може то да отговаря на новите нормативни изисквания. Разработката е
публикувана през 2011 година в кн. 4 на списание „Наука и технологии“.
През септември 2020 година започват разкопки в двора на училището.
Археолозите предполагат, че са достигнали до една от основните улици на
античния град Августа Траяна, минаваща северно от мозайката със сърничката. Проучванията се налагат заради строителство на столова и физкултурен салон, както и на още един корпус, за да се въведе едносменен режим на
обучение. Открити са средновековни зърнохранилища и останки от антични
жилища.
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Парк „5 октомври“
Светла Димитрова
През есента на 1879 година на обиколка из окръзите в Източна Румелия, автономна провинция в Османската империя, създадена след Берлинския договор (1878), тръгва главният ѝ управител Алеко Богориди. Местната власт използва пристигането му в Стара Загора и организира тържество,
по време на което да бъде положен основният камък за възстановяване на
града след опожаряването му по време на Руско-турската освободителна
война (1877 – 1878). На площада в центъра на града, който според видния
старозагорец Атанас Илиев „представляваше тогава неразчистени още
дворни места“, се отслужва молебен от търновския митрополит Климент и
се полага основният камък. Кметът Стефан Салабашев иска разрешение от
Алеко Богориди площадът да бъде наречен на неговото име. Така централният площад на Стара Загора се именува площад „Богориди“. През 1880
година Общината подписва договор с Боню Драгошинов от Трявна, ученик
на Кольо Фичето, за изграждане сграда на Градски съвет. Планът ѝ е начертан от градския инженер. Сградата на Общината е първата обществена
постройка след Освобождението, която е построена в центъра на града, на
площада. Представлява двуетажно здание със седемнадесет стаи. Строена е
от май до ноември 1880 година. В нея по онова време се помещават всички
административни учреждения на града, както и земеделската каса. Строителството ѝ струва 4 000 турски лири. От всички служби, които използват
сградата, Общината събира наем, възлизащ ежегодно на 156 турски лири.
Каквато е практиката и на други места в страната, на централния площад е построена чешма. Това се случва през 1882 година. За нея Общината
харчи 18 000 лв. Една не особено ясна фотография от онова време е запечатала чешмата с един стражар до нея. От снимката се вижда, че върху
чешмата има антична статуя. Някои специалисти допускат, че това е бог
Аполон или героят Херкулес. Според местни предания, при едно голямо
засушаване, свещеник нарежда статуята да бъде унищожена, защото голотата ѝ е богохулна и е причина, според него, за продължителното безводие
в града. Твърде вероятно е върху чешмата да е стояла статуя, украсявала
античния град Августа Траяна, но за нея липсва друго описание.
Ще минат още десет години и през октомври 1892 година в първия
брой на новопоявилия се Старозагорски общински вестник е анонсирано
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Градската градина – парк „5 октомври “ – Стара Загора,
централната алея, 1940 г.

желанието на мястото на площада да се направи хубава градска градина.
В предложението е записано: „Уморени от дневната си работа, хората
търсят почивка, разходка на чист въздух. Полето по своята самота и глухост, частния двор по еднообразието си често омръзват. Всякой търси да
се поразходи, да се поразхлади, като днес се види с едного, утре с другиго
и поразмени мисли, а това може да стане само в една публична градина.“
Идеята допада на Общинското управление и то наема градинар, който да
започне уреждане на градината. Името не е известно, но е предпочетен
заради професионалната си подготовка, тъй като в продължение на 10-12
години работи в Пловдивската княжеска градина. Сигурни данни има, че
през 1902 година Общината подновява тригодишния договор с озеленителя
Марин Пенчев, което означава, че той вече е работил в града, но не е ясно
дали преди него има друг градинар. Марин Пенчев е роден в Килифарево
през 1858 година. Изучава декоративно изкуство в Унгария и преди да дойде в Стара Загора работи като озеленител в София и Хасково. Липсват обаче достатъчно доказателства, за да се твърди, че създаването на Градската
градина е негово дело.
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Градската градина – парк „5 октомври “ – Стара Загора,
40-те години на ХХ в.

През 1902 година по инициатива на Старозагорската община с волни
пожертвования на старозагорци, събрани от обществената организация „Паметник“, в новосъздадената градина е изграден паметник на защитниците
на Стара Загора по време на Руско-турската освободителна война. Избрано
е централно място, където преди това в специално издигнат павилион два
пъти седмично гражданите са развличани от военната музика. Паметникът
е изработен от камък и мрамор и има форма на пресечена пирамида. Той е
повторение на типовия проект на истанбулския архитект Вокар, по който са
издигнати „Паметници на победата“ в 12 населени места в страната. Един
от тях е посветен на Джуранлийския бой и се намира на „Шакова могила“
между селата Дълбоки и Калитиново. Този в градската градина е издигнат
във връзка с отбелязване 25-годишнината от боевете за Стара Загора и освещаването му става на 19 юли 1902 година (дата на боевете по стар стил).
Паметникът е изграден върху мястото, където на 5 октомври 1879 година е положен основният камък, който да бележи началото на възстановяването на Стара Загора. Под камъка в специално издълбано място е поставен
документ с информация за събитието. Текстът е изписан върху медна плоча
с кратко изложение за освобождението, разоряването и подновяването на
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града. Той е публикуван в първия отчет на Археологическото дружество
„Августа Траяна“ през 1912 година и гласи: „Днес двадесят третий септемврий хилядо осемстотин седемдесят и девета година след Рождество
Христово ся положи от собствената ръка на Негово Сиятелство княза
Александра Богориди, главний управител на Источна Румелия, този основний камък за възобновление на града Стара Загора в царуването на
Всеросийский император Александра ІІ-й Николаевича, в князуването на
българский княз Александра І-й Батембергски и в дните на Негово сиятелство княза Александра Богориди, главний управител на Южна България,
наречена Источна Румелия, на директора на земеделието, общите сгради
и пр. Доктора Вълковича, на Старозагорский префект Нестора Марков,
на председателят на Старо-Загорский градский съвет Стефана Стойков
Салабашев. Възобновляемия този град Стара Загора ся разсипа, оплени и
изгори във времето на Руско-Турската война на 19-ий юли 1877 година от
Рождество Христово при нашествието на Турските войски предводителствувани от Сюлейман-паша, при което нашествие ся избиха, исклаха и
изгориха до 7850 Българи: мъже, жени и маловъзрастни детчица. Преди
разсипването, града Стара Загора броеше до 4419 домове с 25460 души
жители, после разсипването останаха 1089 домове с 10650 души. Това ся
написа и положи на съхранение в този основний камък за възпоминание на
потомството.“ В малка книжка, посветена на живота на свещеник Стефан
Петков, отпечатана през 1924 година (Живот и дейност на иконом Стефан
Петков, Стара Загора, 1924), се съдържа информация, че освен плочата с
надпис, по време на първата копка е поставен план на града, руски и други
монети.
Интересни детайли за градската градина разказва в своите спомени
Стефан Минков, син на старозагорския кмет Минко Минев, управлявал
града от 1912 до 1915 година. Стефан Минков, учител в Стара Загора, предава спомените на баща си в музея, като към тях прави допълнения със
свои наблюдения върху града и неговите околности. Той описва, че на няколко метра северно от паметника се намира шадраван (басейн с диаметър
6 – 7 метра). Той има кръгла форма и е направен от пясъчник с височина
около 70 см. Над пясъчника е поставена телена мрежа с две вратички. Такава мрежа покрива басейна и отгоре. В средата на съоръжението има зидана
четвъртита колона с чучури от всички страни. На Богоявление в шадравана хвърлят кръста. Над колоната е поставен слънчев часовник, изработен
също от пясъчник във формата на тристенна пирамида и с циферблат само
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от южната страна. Възможно е този часовник да е същият като изложения
на второ експозиционно ниво в Старозагорския музей. Според музейния
специалист Петър Коев пясъчният часовник е постъпил в институцията
през 40-те години. Говорело се, че е от турско време, но никой не бил сигурен откъде е. Към южната ограда на шадравана Стефан Минков разказва
за зидана чешма с постоянно течаща вода. Тя идва от изворите Беш бунар.
Чешмата се нарича „на площада“, по името на първоначалното предназначение на мястото. Учителят съобщава, че по-късно в градината са направени още два по-малки басейна – по един на югоизточния и на югозападния
ъгъл, но скоро след това са премахнати. На северозападния ъгъл се намира
„салашът“ – дървена постройка за бюфет. На дъсчена естрада пред бюфета
лятно време свири оркестър с „арфянки“, както наричали певиците от оркестъра. Оркестрантите са обикновено „чехи, сърби или ромъни“. Бюфетът
и масите са оградени с жив плет. Около него се събират онези, които искат
да послушат оркестъра, но нямат възможност да седнат на масите. Бюфетът
е премахнат през 1907 – 1908 година, когато се решава на това място да се
построи сградата на днешния театър. Тази идея първоначално среща голяма съпротива от страна на видния старозагорец Атанас Илиев, но въпреки
това е реализирана. Сградата на театъра е открита през 1915 година. Източно от нея е построена двуетажна сграда за музей и градска библиотека.
През 40-те години на миналия век музейната сграда е присъединена към
помещенията на театъра и днес е трудно различима. До театъра се намира
казино, което се превръща в едно от предпочитаните от старозагорци място
за развлечения. В градското казино през 1923 година свири оркестърът на
Георги Байданов (музикант, диригент, автор на учебници по музика).
В средата на 20-те години на ХХ век на вниманието на Общинския
съвет е поставен въпросът за подобряване оградата на градската градина.
Първоначално тя е направена от обикновена тел и жив плет. Любопитно
съобщение в Старозагорския общински вестник разкрива една от причините за необходимостта от намесата на местната власт. В него се приканват
старозагорци да не пускат прасетата си в градската градина, защото по тревата са разпръснати хапчета ваксина и домашните им животни могат да пострадат. Написаното във вестника разкрива, че градината отдавна вече не е
място за разходки, удоволствия и срещи с близки и познати. За изграждане
на нова ограда през декември 1926 година Общината заделя 212 000 лева.
През пролетта на следващата година тя отпуска нови 80 000 лева за прокарване на вода от пехотинските казарми (тези около Военния клуб), която да
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се използва не само за поливане, но и за нуждите на намиращата се наблизо
пожарна команда. Цялата градина е опасана от масивна желязна ограда,
разположена върху бетонна основа и с по една врата на всяка от четирите
ѝ страни. Сменени са и плочите на тротоарите около нея. Освен грижи за
разкрасяване и опазване на градината, Общината се ангажира да осигури
и развлечения за старозагорци. Всеки четвъртък на специално определено
място започва да свири музиката на 12-и пехотен полк. През лятото всеки
вторник има изпълнения на училищния оркестър при Търговската гимназия, а в събота – този на Мъжката гимназия.
От 1930 година Стара Загора е електрифицирана. В тази връзка в югозападния ъгъл на градската градина се изгражда първият трансформаторен
пост в града. По време на тържеството кметът Васил Карагьозов произнася
реч, а специален Акт е зазидан в основата на сградата. Липсва информация
дали при разрушаването на трансформаторния пост в по-късно време актът
е прибран и съхранен. В началото на 30-те години на миналия век в североизточния ъгъл на градската градина започват изкопни работи за построяване на градски хали. Те са тържествено открити на 4 февруари 1934 година.
Година преди това (1933) за градинар в Стара Загора Общината назначава Асен Събев. Той успява да обогати градския цветарник с много и
различни видове растения, да разкраси градската градина, но и да продава
евтин разсад на гражданите. През 1934 година по негово разпореждане се
прави нова планировка на градината. Същата година е поставен бюст-паметник от мрамор и чугун на видния старозагорски общественик Димитър
Наумов (1851 – 1884). Паметникът е дело на скулптора Васил Вичев от София, който по това време се установява да живее в Стара Загора. Открит е
по повод 50-годишнината от смъртта на Димитър Наумов. През 1937 година
е изграден бюст-паметник на Кольо Ганчев, виден старозагорски революционер, съратник на Левски и един от организаторите на Старозагорското
въстание през 1875 г. Убит е през май 1876 година. Автор на паметника е
скулпторът Васил Радославов (1908 – 1969).
Насищането на градската градина с паметници продължава и през
следващите години. През 1944 година е построен паметник костница на
загиналите в борбата срещу фашизма в периода 1923 – 1944 година. Първоначално костницата е направена от камък и тухли, а после е облицована
с мраморни плочи. През 70-те години на миналия век скулпторът Валентин
Старчев я оформя като Братска могила и място за поклонение.

38

Мозайка от миналото на Стара Загора

През 1972 (или 1962) година в североизточната част на градската градина е поставен бюст-паметник на Неделчо Николов, секретар на старозагорската окръжна организация на БКП, участник в Септемврийското въстание, убит на 28 септември 1923 година. Паметникът е дело на скулпторите
Петър Куцаров и Любен Петров.
Във връзка с отбелязване на 110-годишнината от възстановяването
на Стара Загора (1989) на мястото, където е положен основният камък на
града, е поставена паметна плоча.
Градината периодично променя своя облик. След като на 3 януари
1945 година е опожарена сградата на Общината, на следващата година
градското ръководство решава на мястото да създаде лятно кино и дансинг,
а влизането в градината да е свободно през цялото време на денонощието.
През 1948 година са засадени нови дървета и са оформени нови цветни
алеи. Ангажирани с тази дейност са работещите в службата „Паркове и
градини“ при Градския народен съвет. Около паметника на защитниците на
Стара Загора са засадени софории от Китай и Япония с пендулна форма на
короната. В цялата градина се разполагат различни екзотични видове: пауловня от Китай с огромни мъхести листа и сини цветове, кипариси, гинко,
декоративни смърчове и ели. По това време за парковете и градините в града отговаря Асен Ив. Попов, родом от Белене и специализирал в чужбина.
През 1967 година е извършена реконструкция на градината по проект на арх. Надя Пиперова. Тогава е преустроен и фонтанът. Окончателно
е премахната оградата и достъпът до градината става свободен от всички
страни и посоки.
През пролетта на 2000 година започват нови ремонтни дейности в
градската градина. Асфалтирана е наново детската площадка и е обзаведена с нови люлки, катерушки и пързалки. Започва ремонт на алеите, подменят се бордюрите, досипва се пръст в градинките. Слагат се нови осветителни тела. Подготвят се и се монтират нови пейки. Голяма част от тези
дейности са по проекта „Красива България – ІІ“. Новите осветителни тела
са дар от завод „Прогрес“. Дарение от същия завод са и 120 нови пейки.
Главен проектант и изпълнител на шадравана е „Пътинженеринг“. Цялата
подземна инфраструктура е изпълнена и са осигурени ток и вода за тревните площи, хигиената и осветлението.
През 2012 година в градината са осигурени зони за ползване на безплатен интернет, а в южната ѝ част са монтирани табла за уреждане на
тематични фотоизложби. Тогава се извършва и ремонт на чешмичката като
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с цел пестене на водата се поставят фотоклетки. Проектът се нарича „Капка по капка“. Разработен от местна неправителствена организация и финансиран от дарителската програма на „Загорка“ АД. По същото време е
направена и възстановка на фигурката на момченцето, която е открадната
преди години. Няколко години по-късно е обновен и фонтанът в центъра на
градината.
Градската градината носи различни имена през годините. От 1892 до
1895 година тя се нарича Парк „Богориди“. След това е прекръстена на
Княз Борисовата градина във връзка с раждането на престолонаследника
през 1894 година. От 1948 до 1990 година се нарича парк „Максим Горки“.
През 1990 година с решение на Общинския съвет е преименувана на парк
„5-и октомври“, датата (по нов стил), на която е положен основният камък
за възстановяване на града. От 1987 година тази дата е избрана за празник
на града и голяма част от многобройните инициативи, свързани с ежегодните чествания, се случват именно в парк „5-и октомври“.

40

Мозайка от миналото на Стара Загора

Парк „Бедечка“ – парк „Загорка“
Снежана Маринова
Парк „Бедечка“ е проектиран през 1957 – 1958 година по идея на тогавашния кмет Йордан Капсамунов, ръководил града ни от декември 1952 до
март 1962 година. Намира се на север от Стара Загора, в местността „Беш
бунар“ (Пет кладенци), в началото на Змейовския (Дервентския) проход.
Природната красота, изобилната вода и приятният климат на мястото са
известни и ценени от старозагорци още преди столетия. На това обръща
внимание и Димитър Илков в книгата си „Принос към историята на град
Стара Загора“, издадена през 1908 година. По време на управлението на
Хаджи Мехмед-ага Капуджибашията като старозагорски войвода в края на
XVIII и началото на XIX век оттам е докарана вода в града. В началото на
ХХ век Илков пише за тогавашното ѝ състояние и значение:» Тази местност и днес е доволно красива и очарователна, при гърлото на прохода
за Казанлък, ала вече не е лесиста. Отстояща само около 2 км северозападно от града и пресечена от равното казанлъшко шосе. Беш-Бунар е
станала местност най-любима за разходки на днешните старозагорци.
Прохладена лете от шумливата Бедечка и от сладководната три чучурна
Беш-Бунарска чешма, построена от Хаджи Мехмед-ага, тази местност
примамва вечерно време доволно посетители, едни дошли за хатъра на
живителния и прохладен средногорски вечерник, а други просто да се порадват на красотите и на извивките на Дервента».
Тези достойнства на местността са оценени от далновидния Капсамунов и неговия екип. Първият градоустройствен проект на езерото е на арх.
Велчо Велчев и ВиК инж. Д. Терзиев. Строителните работи започват през
1958 – 1959 година, продължават и до 1964 година. През 1967 година е приет нов проект за залесяване и оводняване на парка. На изток парк „Бедечка“
се свързва с парк „Чадър могила“, по-късно наречен „Българско опълчение“
(изграден от 1965 година). Площта на парк „Бедечка“ е около 1060 дка.
В спомените си (издадени в Стара Загора през 2007 година) Йордан
Капсамунов подробно описва идейните проекти и етапите по създаването
на парка: „…имах предвид, че и ние бяхме решили да направим нещо подобно на Кайлъка, само че избрахме място по течението на река Бедечка,
където е просторно и има хубав изглед. Паркът „Бедечка“ започваше по
план от местността под село Змейово, там където дерето, което идва
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Езерото в парк „Загорка “ и ресторантът, 1963 г.

откъм селото, се съединява с реката, извираща под село Борилово и е карстов извор – в сушави години водата изчезва; той стигаше до линията
Стара Загора – Казанлък. Прегледахме всички дерета, водещи до река Бедечка, и особено това, което идва от село Змеево и взехме мерки да се
почистят замърсените места и самата река. Планирахме прагове по нея
(около 10 – 11). След това срещу Бирената фабрика, където имаше направен бент, планирахме да направим езеро. По реката, особено на север от
езерото, има естествени дървета, но по-късно насадихме и нови. Още по
на юг по реката, след Капитановата мелница, планирахме още един бент,
където щяхме да правим плаж. От там надолу реката щеше да тече в
канал. От двете страни на водата планирахме залесени места като там,
където земята беше частна или на ТКЗС, щяхме да я изкупим. Около Капитановата мелница планирахме да направим панаирно градче, а на юг от
плажа – футболно игрище. Ходихме до Русе да огледаме техния младежки
парк, където имаше различни съоръжения за забавление.
До езерото построихме ресторант. На север от околовръстния
път, който щеше да се изгражда по течението на река Бедечка, имаше
изоставени стари воденици, които мислихме да превърнем в малки заведе42
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ния, като оставим и една действаща (по подобие на „Етъра“ в Габрово).
По пътя срещу Беш бунар щеше да се строи мотел.
След като планът беше направен от отдел „Градско благоустрояване“ при ГНС (Градски народен съвет), започнахме с праговете на реката
от север на юг. В тази дейност се включи Министерството на земеделието, като построи един голям праг. То щеше да участва и в изграждането
на езерото, но се отказа, защото техните проучвания показваха, че там
няма да се задържи вода.
Тогава ГНС се зае сам да направи езерото. Нямахме булдозери (по
това време те бяха редки машини). След преговори с ДЗС взехме няколко машини и хора (на които дадохме старозагорско жителство) и те се
заеха с изкопа. След много трудности изкопът и стената бяха готови.
Направихме и остров, до който се отиваше по дървено мостче. След като
облицовахме стената отвътре, посадихме големи плачещи върби. На северния край на езерото, под шосето, издигнахме ресторант за около 1000
души (доп.: На 7 август 1962 година е открита бирария „Загорка“. Проектиране и изграждане от екип: арх. Васил Братанов, инж. Атанас Каличков,
инж. Лальо Пиперов, инж. Тенчо Чернев и строителния техник Недялка
Белчева.) На север от моста на шосето местата бяха облагородени. Мостът беше изграден така, че водата на езерото и канала можеха да се съединяват. Зарибихме езерото с мрена и карабалък – ресторантът щеше да
сервира предимно риба. Водата, след като излезеше от езерото, отново
се ползваше за напояване.
Според плана водните площи щяха да се разширят с още едно по-голямо езеро (около 200 дка) на изток от сегашното. Двете езера щяха да
се съединяват, да има лодки и даже малко параходче, което поръчахме в
град Мичурин (Царево). През моя мандат то не беше докарано, след това
го използваха в пионерския лагер на ГНС в „Каваците“ край Созопол, а после било продадено на някого в Бургас. Второто езеро също не се направи,
докато бях в съвета, а моите приемници впоследствие не се заеха с него,
те не се интересуваха от парк „Бедечка“ и планът за благоустройство на
тази част на града беше изоставен. Чак когато се организираха две световни първенства по корабомоделизъм, почистиха езерото от тинята“.
През 1977 година е Европейското първенство по корабен моделизъм
и тогава се изгражда специален кръгъл басейн с диаметър 40 м. През 1983
година в Стара Загора се провежда Третото световно първенство по корабомоделизъм. Тогава е реконструиран ресторантът и е построен нов рес43
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торант с хотелска част. През юни 2012 година на мястото на рушащия се
комплекс се открива частен такъв – петзвезден парк-хотел „Стара Загора“.
Растителността в парка е от вечнозелени масиви и солитери от кипариси, кедри, туи, ели и смърчове, както и от ясен, явор, чинар, пауловия,
каталпа, върби и тополи, конски кестен, елша и различни декоративни храсти. Изключителна ценност в района на парка е най-старото дърво в Старозагорски регион – старият чинар на възраст над 650 години.
През 90-те години на ХХ век проектант на реконструкцията на ресторанта и хотела при езерото е арх. Иван Василев Георгиев.
Крайречният парк „Бедечка“ през 1977 година носи името парк „Септемврийци“.
На 18 октомври 2011 година с решение № 1333 (протокол № 60 от заседание на ОбС – Стара Загора), на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА
е преименуван парк „Бедечка“ в парк „Загорка“. Предложението е внесено
от кмета на Стара Загора проф. Светлин Танчев (прил. Вариант 2). Гласували „за“ – 27, против – 2, въздържали се – 6.
В началото на 2000-та година, във връзка с реституиране на земи и
възможности за строителство, казусът „Бедечка“ предизвиква спорове. Със
свои мнения в местния печат излизат архитекти, кметът на Община Стара
Загора, журналисти.
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Парк „Митрополит Методий“ (Аязмото)
Светла Димитрова
Ахмак баир и Казлера, двата хълма, на които е разположен днешният парк „Митрополит Методий“, някога изобилствали с буйна растителност. По време на османското владичество, поради липса на строги мерки
в тогавашното законодателство за горите, дърветата са изсечени. Височините оголяват и по склоновете остават да виреят само няколко дребни дъба.
Сред старозагорци паркът е известен като Аязмото, заради извора с лечебна вода, който се намирал близо до върха.
Видният старозагорец Димитър Наумов на страниците на вестник
„Земледелец“, първия в страната земеделски вестник, през 1883 година
пръв повдига въпроса за залесяването на голите баири. Идеята му е реализирана десет години по-късно.
През 1894 година старозагорският митрополит Методий основава
благотворителен комитет „Св. Йоан Милостиви“, който да започне залесяване на Аязмото. Първите дървета са засадени на 28 февруари 1895 година
по повод 25-годишнината от възстановяване независимостта на Българската православна църква с ферман на турския султан. Същата година през
месец май е положен и основният камък на параклиса „Св. Теодор Тирон“,
въздигнат за възпоменание от първото празнуване на Свети Борис, българския княз-покръстител.
Комитетът „Св. Йоан Милостиви“ успява да набави семена от Испания, Италия, Франция, Гърция и Германия и създава разсадници. През първото десетилетие на ХХ век са построени старата митрополия и фонтанът
на върха на Аязмото. Бароковият фонтан е подарен на митрополит Методий от австрийска фирма, от която е закупен посадъчен материал.
В началото на 20-те години на ХХ век паркът се разширява и върху хълма „Казлера“. Активна дейност през 30-те години за залесяването и
благоустрояването му развива директорът на търговската гимназия Слави
Абанозов, който е председател на Комитета по поддържане на Аязмото. По
това време е изградена и централната алея с гранитни стъпала и каскада
от водни ефекти по проект на арх. Христо Димов, а в южната част на алеята се поставят бюстовете на Христо Ботев и Хаджи Димитър. Автор на
паметниците е скулпторът Васил Вичев, който прави техни паметници и в
градовете Пловдив, Бургас и Сливен. По идея на проф. Рачо Казански през
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„Жабките “ и входната арка, 1961 г.

1937 година арх. Стефан Тодоров проектира на главния вход на Аязмото
арка от гранит с надпис върху нея: „Хвала Митрополиту Методию“. Рачо
Казански (1909 – 2006) е полиглот, преподавател, автор и преводач на научни трудове. Той е от с. Казанка, откъдето идва и фамилното му име. Баща е
на певеца Константин Казански.
През 1938 година е открит паметникът на гроба на митрополит Методий,
погребан до църквата „Св. Теодор Тирон“ през ноември 1922 година. Негови
автори са професор Никола Кожухаров и архитект Георги Стойков. Арката и
паметникът ознаменуват 100-годишнината от рождението на архиерея.
С приемането на Закона за горите от 1948 година и ликвидирането
на комитета „Св. Йоан Милостиви“ общината в Стара Загора става стопанин на „Аязмото“. През следващите години по решение на Общинския
съвет е изготвен подробен план за бъдеща системна залесителна дейност.
Особени грижи в това отношение полага кметът Йордан Капсамунов по
време на своите почти три мандата (1953 – 1962). На площ от 300 декара се
изгражда разсадник за декоративни дървесни видове. През 1959 година в
него се отглеждат над 500 000 дръвчета от 160 вида. Това позволява масово
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Водоскока на върха на Аязмото

залесяване на парка, което се извършва с доброволния труд на старозагорското гражданство. Общината успява да се споразумее с ръководството на
дивизията и военните освобождават значителна част от заеманите дотогава
площи от парка като в замяна получават други терени. В тяхно владение
обаче остават още територии от парка.
Залавянето на един елен лопатар в покрайнините на града през 1956
година поражда идеята Стара Загора да има зоокът. За най-подходящо място е определено Аязмото, където има необходимите условия за отглеждането и развъждането на животните. Първите обитатели на новия зоопарк
стават две мечета, хванати край с. Шипка, вълк, лисица, лъв и лама, последните изпратени от зоологическата градина в София по молба на общината. По-късно няколко зайци, сърни, гълъби и фазани допълват животинското разнообразие. Зоокътът е разположен на върха на Аязмото и е открит
през 1957 година. След решение за разширяването му през 70-те години е
пренесен в друга част на парка, където е до днес. Там са осигурени по-добри условия за отглеждане на животните. В зоопарка се отглеждат около
400 екземпляра от приблизително 80 вида бозайници, птици и земноводни.
През октомври 2019 година е подписан договор за обновяването му с пари
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от европейските фондове. Целта е да се подобри сградният фонд, да се
направят зони за отдих, забавления, образование, научно-изследователска
дейност и други атракции.
В пределите на зоопарка, в южната част, се намира Аул Бага-Тур.
Това е демонстрационен атракцион на площ от 3 дка, открит на 18 октомври 2015 година.
През 50-те години на ХХ век започва бетонирането и асфалтирането
на основните алеи в парка. На централната стъпаловидна алея се поставят
каменни плочи, между които се засаждат цветя калдаръмчета. Централният
вход се разширява, а долу в ниското се изгражда шадраван с жабки. Автор на проекта за пространственото оформление е арх. Велчо Велчев, а на
скулптурните фигурки – жабки и лотос, проф. Валентин Старчев, тогава
още студент в Художествената академия.
От средата на миналия век са и по-важните застроявания по Аязмото.
По настояване на туристическото дружество, което още през 1936 година
има намерение да изгради туристически дом на хълма, кметът Й. Капсамунов се съгласява да отстъпи терен в парка. Проектът е възложен на арх.
Йордан Тангъров. Строителството на хижата започва през 1959 година, когато доброволци подравняват терена, прокарват път до определеното петно,
а от кариерите край с. Християново докарват каменни плочи за външно облицоване. Градският народен съвет предоставя част от средствата, събрани
чрез самооблагане на старозагорци. Проектът предвижда изграждането на
хотел (13 стаи и апартаменти и голяма туристическа спалня), ресторант и
туристическа кухня. Първоначално Туристическото дружество не е съгласно ресторантът да е част от туристическия дом, защото това противоречи
на намеренията му комплексът да е за почивка. Градското ръководство обаче успява да го убеди, че Хижата ще се посещава не само от гости на града,
но и от старозагорското гражданство.
Почти по същото време на върха на Аязмото започва изграждането на още един ресторант. За целта се приспособява и достроява старата
митрополитска сграда. Избеното ѝ помещение се оформя като пещера със
сталактити и сталагмити и става част от ресторанта. Отвън от камък бигор се изгражда чешма с постоянно течаща вода. През април 1970 година
Изпълнителният Комитет на ГОНС предоставя стария ресторант „Горски
кът“ на ДСП „Балкантурист“ за изграждане на нов ресторант, който получава името ресторант „Аязмото“. Проектът е дело на арх. Иван Попов от
ДСО „Турист“ – София. Сградата има ориенталски вид и е добре съчетана с
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околната природа. По време на приватизационните
процеси през 1996 година
ресторантът става частна
собственост, а по-късно е
закупен от старозагорския
бизнесмен Стойчо Кълвачев, известен с прозвището Кълвача. Той решава
на негово място да си построи дом. Намерението
предизвиква остра реакция от страна на старозагорското гражданство.
Старозагорският митрополит Галактион дори заплашва с анатема бизнесмена и всички участвали
в
покупко-продажбите.
След дълги преговори
сградата става отново общинска собственост. През
2018 година е предоставена на старозагорската
митрополия с цел да се
Разходка из Аязмото, 1928 г.
превърне в Център за православно историческо наследство с природо-научна сбирка и музей на митрополитите.
Архитект Йордан Тангъров става автор и на още един проект, свързан
с Аязмото. Това е летният театър. За изграждането му особено подходяща се оказва каменната кариера, разположена в югоизточното подножие
на хълма. Театърът е построен през 1959 година. Побира 3 000 души и има
модерна за времето си сцена и четири гримьорни. През март 2021 година
започва ремонт на летния театър по проект на арх. Явор Янулов и ландшафтен арх. Корнелия Маторова. Предвижда се сградата да бъде изцяло
обновена, да се направи нова козирка, да се изградят амфитеатрално седалки за публиката.
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В непосредствена близост до парка, в котловината северозападно от
хълма, през втората половина на 50-те години на ХХ век започва изграждането на най-крупното спортно съоръжение в града – стадиона. Първата
копка е направена на 15 април 1955 година. Проектът предвижда на площ
от 200 дка стадион за 30 000 души – футболно игрище, писти, сектори за
леко и тежкоатлетически дисциплини, баскетболно и волейболно игрище
и два басейна. Те трябва да се пълнят с вода от канала, идващ от язовир
„Копринка“, и да се използват за летни къпални. Предвижда се естествено
свързване на комплекса с останалата част на града чрез широка алея, украсена от двете страни с мраморни скулптури. Проектът е широко популяризиран сред старозагорското гражданство, за да може градското ръководство
да отдели значителни средства от самооблагането за неговото изграждане.
Мащабите и сроковете за този обект се оказват несъобразени с реалните възможности на местния бюджет. Безработицата, породена от големите
миграционни процеси в края на 50-те години на миналия век, налага отклоняването на значителни средства за изграждането на нови индустриални
предприятия. На 4 април 1959 година от целия комплекс тържествено е
открит само стадионът.
През 60-те години парк Аязмото продължава да се благоустроява. Изготвен е проект за изграждане на зоопарк от арх. Надя Пиперова и проект
за озеленяване от инж. Тенко Дянков. Зоопаркът се разполага на площ от 80
декара и по големина е на второ място, а по видове животни – на трето място в България. По това време се извършва и реконструкция на т.н. Малък
парк при Митрополията. На мястото на някогашния разсадник на върха на
хълма е изградена „Зала на смеха“, детски площадки, кътове за отдих и др.
През 1970 година е изготвен проект от инж. Тенко Дянков за паркоустрояване на хълма Казлера, където преди това са започнали залесявания. На
върха му е построена Обсерватория, тържествено открита на 27 май 1967
година.
През 70-те години в парка се изграждат водопроводи за поливане с
непитейна вода и започва почистване на старата растителност и подмяната
ѝ с нови декоративни видове. По това време там е построена приемна на
Окръжния народен съвет. След демократичните промени в началото на 90те години тя става частна собственост.
През 1995 година по повод 100-годишнината от първото залесяване
на Аязмото е възстановена арката на входната алея по макет, запазен в Старозагорската митрополия. Изпълнители на проекта са арх. Веселин Беров,
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инж. Петров и инж. Т. Дянков. Наново се отливат откраднатите бронзови
релефи на паметника на гроба на митрополит Методий и на Алеко Константинов в Алековия кът. Този кът се ремонтира и отново става любимо място за много старозагорци. През 1996 година по проект на проф. Валентин
Старчев на входа на парка е построен паметник на митрополит Методий.
Днес паркът разполага с 3 500 дка площ, в която са засадени над 200
вида местни и екзотични дървета и храсти. Особено интересни са кедрите, дървото гинко, бор култери, вергинианската смрика, всички те представители на иглолистния екзотичен вид дървета. Дървесната и храстовата
растителност заемат 90% от площта на парка, в който има много зони за
разходки и отдих.
През 1998 година паркът е обявен за паметник на културата с национална значение с решение на Националния Съвет за опазване паметниците
на културата. През 2018 година по проект с европейско финансиране „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ в парка започват
ремонтни дейности. Направените промени предизвикват доста спорове.
Журналисти твърдят, че изпълнението не е качествено, но работата е приета и претенциите им остават без последствия.
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По следите на една снимка
Снежана Маринова
Годината е някъде около 1936. Старозагорски двор. И естествено, на
преден план много цветя (с това са уникални старозагорските дворове)! Зад
цветната композиция подредени достолепни мъже и жени с ведри усмивки.
И две деца!
Фотографията представя няколко поколения от две старозагорски фамилии. Живеят в две долепени една до друга къщи – къща „близнак“, както
я наричат на разговорен език. Наследничките на двата рода, Марина Бояджиева и Елена Димитрова, остават приятелки цял живот. На снимката тях
още ги няма! Елена вече не е между живите, но Марина помни детските и
юношеските години.
Мястото е в западната част на бул.“ Цар Симеон Велики“ срещу казармите (днес парк „Артилерийски“). Къщата е неголяма, двуетажна, типична
за градската архитектура на средната класа в Стара Загора по онова време.
Източната от двете сгради е собственост на Тодор Димитров Гърдевски (на
снимката – първият отдясно) от с. Медово, народен учител, един от инициаторите за построяването на днешното Пето основно училище в Стара
Загора. Подпомага издаването на вестници и списания. Оставя в ръкопис
тетрадки със съвети към учителите и децата. Къщата, макар че сега е в руини, пази спомена за своите необикновени обитатели и техните не по-малко
интересни роднини и приятели. Синът на дядо Тодор – Димитър (на снимката вторият отдясно), е юрист, а съпругата му Мата (на снимката – пред
него) – учителка. И по служба и по душа Димитър се сприятелява с Атанас
Тотев Крачолов (1894 – 1965), също юрист, адвокат, чирпанлия, най-малкият брат на поета Пейо Яворов. При своите идвания в Стара Загора Атанас
Крачолов често отсяда в къщата на колегата и приятеля Димитър.
На снимката е още едно интересно семейство – Райна и Георги (прави
в центъра). Райна, родена през 1905 година, е дъщеря на Тодор Гърдевски и
сестра на Димитър. Учителка в с. Медово, деветнадесетгодишна се запознава с младия лекар, руски емигрант, Георги Цукровский. Георги, възпитаник
на Медицинския университет в Киев, пристига в България през 1924 година
след седемгодишно митарстване от Русия през Турция. Със съдействието
на Комисията за настаняване на бежанците е назначен за завеждащ медицинската служба в с. Медово, Чирпанско. На 2 август 1925 година Райна и
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Георги се женят в Стара Загора и приемат фамилията Цукровски. Раждат
им се три деца: Нина (1927 г., права на първия ред), Владимир (1931 г., на
снимката в скута на баба си) и Светослав (1937 г.). Живеят в различни села
и градове на Южна България, но окончателно се установяват в Свиленград.
Там докторът е общопрактикуващ лекар, а Райна се занимава с отглеждането и възпитанието на децата. Съвременниците помнят д-р Цукровски като
ерудиран, възпитан, изключително трудолюбив и отзивчив човек и специалист.
Времето отрежда различна съдба на всеки един от хората на снимката. Свързват ги къщата, дворът, приятелството и Стара Загора.
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„Светът на Загорка“
Светла Димитрова
През 2022 година пивоварна „Загорка“ навършва 120 години. Развитието ѝ преминава през четири ясно разграничени етапа: като пивоварна
„Бъдещност“ (1902 – 1912), пивоварна „Тракия“ (1917 – 1927), държавно
предприятие „Загорка“ (1958 – 1993) и пивоварна „Загорка“ като част от
семейството на Heineken (1994 – до днес). В епохата на социалистическия
етап от развитието на България пивоварната е едно от водещите предприятия не само в Старозагорски окръг, но и в системата на пивоварната индустрия в страната. През 1977 година по идея на тогавашния директор Моньо
Марков в запазената още от времето на пивоварна „Бъдещност“ административна сграда е създадена музейна сбирка. Негативна лента, съхранявана в РИМ – Стара Загора, е запечатала основните елементи от експозицията. Тя е разположена в една стая и се състои от табла с черно-бели
снимки и витрини. Показани са лични вещи на Андрей Брашованов, първия
български майстор-пивовар; бутилки и чаши; портрети на орденоносци и
отличници към Министерството на хранително-вкусовата промишленост;
грамоти, медали, получени на международни изложения; ордени, връчвани на пивоварната при отбелязване на кръгли годишнини; спортни купи и
флагове, спечелени от отборите на завода; табла със снимки на детската
градина, помощното стопанство, профилакториума; моменти от прегледи
на художествената самодейност и др. Неизменно присъства портретът на
дългогодишния български държавен ръководител Тодор Живков, както и
снимки с получени Знамена на трудовата слава.
В началото на 90-те години на ХХ век с настъпването на демократичните промени заводската музейна експозиция губи своята привлекателност,
защото отразява успехите на една епоха, която много хора се опитват да отхвърлят или забравят. Тя е затворена за посещение, но създателят ѝ Моньо
Марков вярва, че отново може да бъде възстановена и отказва да предаде
експонатите в музея. Той прибира в директорския кабинет ордените на пивоварната – „Георги Димитров“ и „Народна република България“, както
и отличията от международните изложения. През 1992 година М. Марков
е отстранен от работа, макар да остава година и половина до излизането
му в пенсия. През 1994 година пивоварната става част от семейството на
холандския пивоварен гигант Heineken за сума от 21 700 000 щатски дола54
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ра. Влиза в историята на бранша като най-скъпо продаденото предприятие
заради модерното си технологично оборудване, правилна производствена
програма, висококвалифициран персонал.
Новите собственици започват преустройства и модернизации, защото по силата на подписаните договори трябва да направят инвестиции за
41 млн долара до 1999 година. Скоро те купуват и софийската пивоварна
„Ариана“ (1997 г.) и без ликвидация я вливат в „Загорка“ АД.
През 2007 година бизнес процесите в „Загорка“ вече са адаптирани към
тези на Heineken. Тогава маркетинговият отдел започва да мисли за по-атрактивно представяне на българската пивоварна. В Амстердам Heineken
има музей, разположен на огромни площи в халетата на бивша пивоварна. Холандските мащаби не могат да се приложат в български условия.
Мениджърите решават да уредят музейна експозиция на територията на
действащата българска пивоварна. Провеждат консултации със Светла Димитрова, директор на Старозагорския музей. Заедно одобряват четири експозиционни места. Започва кампания за набиране на експонати чрез мощно
разгласяване на идеята в медиите. В музея, Градската галерия и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ желаещи да участват в създаването
на новия музей предават вещи, снимки и документи, свързани с развитието
на пивоварна „Загорка“. Междувременно е обявена награда за онзи, който
успее да открие жената, станала рекламно лице на „Загорка“ през 60-те
години на ХХ век върху получил широка популярност цветен плакат. След
приключване на кампанията е сформирано жури, което с представители на
пивоварната, библиотеката, музея и галерията определя най-атрактивния
постъпил експонат. Това са оригиналните рисунки за изработване на етикети на старозагорското пиво от 60-те и 70-те години на ХХ век. Те са дело на
старозагорския художник Петър Русев, който налага специалното изписване на името на пивоварната и го превръща в бързо разпознаваем символ на
бирата. През 2009 година П. Русев е вече покойник, а дъщеря му, която предоставя рисунките, не желае да получи наградата – пътуване до Амстердам
и разглеждане музея на Heineken. След дълги разговори с представители на
„Загорка“ тя отказва да предостави и оригиналите на рисунките. За музея
на Heineken все пак заминава старозагорски представител – журналистът
от 24 часа-местен Ваньо Стоилов, който успява да идентифицира рекламното лице върху следващия цветен плакат на „Загорка“. Оказва се, че жената е старозагорка и тогава работи като перукерка в операта.

55

Мозайка от миналото на Стара Загора

Събраните експонати са степенувани по важност. Най-интересните
са записани в инвентарна книга, а останалите са прибрани за сведение. За
съжаление никъде в административните офиси не са открити трите ордена
на пивоварната, както и части от библиотеката на Андрей Брашованов, експонирана в първата музейна експозиция.
Пространствата, определени за музейните експонати, са разположени в няколко цеха: пивоварене, ферментация, бутилиране и дегустационна
зала. Това налага избиране на тематичния подход при изготвяне на експозиционния план. В пивоварене музейният кът е на втория етаж, което е
още една особеност в традиционното представяне. Чрез експонати във витрини посетителите научават за д-р Константин Кожухаров, дал идеята за
създаване на пивоварна „Бъдещност“, за Андрей Брашованов, предложил
възстановяване на пивоваренето в Стара Загора през 1949 година, за някои
съоръжения от миналото. Показани са основните съставки, използвани за
производство на бира и схема на целия производствен процес. Посетителят може да види „на живо“ огромните варки, специалния майшфилтър и
да дегустира пивна мъст. На първия етаж са разположени уреди, с които
някога са извършвани различни проби в лабораторията на завода. В цеха
за ферментация екскурзоводът показва съвременните съдове и съоръжения
(цилиндрично-конични танкери и електронни пултове), а използваните в
миналото процеси се обясняват чрез метода на сравнение. В сградата за бутилиране посетителите имат възможност да се запознаят с две от пълначните линии. Обиколката също започва от втория етаж, където са разположени
витрини и манекени, облечени с работно облекло от 70-те и 80-те години на
миналия век. Показани са бутилки за бира и етикети от различните етапи в
развитието на пивоварната. В дегустационната зала, където посетителите
имат възможност да опитат „жива бира“, историята на пивоварната е разказана чрез 10 минутно филмче. Там са експонирани и отличията, получени
от участие в международните бирени изложения „Монд селексион“.
„Светът на Загорка“ е единственият в България музей, който е разположен в цеховете на действащо предприятие. Това решение дава предимство на посетителя да се запознае не само с миналото, но и да види
съвременните съоръжения и пивоварните процеси. Недостатъчните експозиционни площи се компенсират чрез разказа на екскурзовода. Илюстративният материал върху специални табла е поставен на всички възможни
за наблюдение места по ходовата посетителска линия. Онова, което не е
забелязано или не е разказано по време на обиколката, се допълва от филма
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в залата за дегустации. Там екскурзоводът разказва и любопитни факти,
свързани с цялата история на пивопроизводството в света и конкретно в
Стара Загора. Друга особеност на музея са точно фиксираните часове за
посещение – петък, събота и неделя от 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, а през летния сезон и от 18:00 часа. Те са съобразени с обстоятелствата, че не трябва
да затрудняват производствените процеси, да осигурят достатъчно време
за разглеждане и дегустация, както и да изпълнят изискването за предлагане на алкохолни напитки след 12:00 часа. Осигурени са екскурзоводи,
които изнасят беседи на български и английски език и получават почасово
заплащане. Заявките за посещение стават по специално регламентиран начин, посочен в сайта на пивоварната. Той съдържа подробна информация
за самата обиколка, виртуален тур на основните експозиционни места и
кратка историческа справка за пивоварната.
През 2014 година музейната експозиция е преустроена и обновена.
Разказът се осъществя на две основни места – неизползвана варилна инсталация и цеха за бутилиране. „Светът на Загорка“ е добър пример за съчетаване на миналото с настоящето и опитът на пивоварната може да бъде
използван и от други промишлени предприятия.
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Сградата на старозагорската опера
Светла Димитрова
Вероятно не са много онези, които знаят, че един от най-известните
градоначалници – Йордан Капсамунов, за първи път предлага изграждане
на оперна сграда в Стара Загора. Той е кмет на града от декември 1952 до
март 1962 година. Обича операта, кани известни изпълнители и води дългогодишна битка за реализиране на мечтата си – голяма представителна оперна сграда в Стара Загора. По онова време представленията на операта се
изнасят в стария театър. Там колективът е принуден да репетира заедно със
състава на Драматичния театър и често между тях „прехвърчат искри“. Помещенията са малки и неудобни. След многократни разговори с министри в
София кметът издейства разрешение да започне строителство на нова сграда. То е запланувано за 1955 година. Проектът е изработен от старозагореца
арх. Драганов, работещ в Главпроект – София. Той използва за образец сградата на прочутата Ла Скала, оперния театър, построен в Милано през 1776 –
1778 година. Идеята на арх. Драганов получава одобрението на тогавашния министър на културата Рубен Аврамов Леви. В старозагорския вестник
„Септември“ е публикувана рисунка на бъдещата сграда. Дълго време обаче
не се отпускат необходимите средства, въпреки че ежегодно Й. Капсамунов
пише писма до Държавната планова комисия. Тя има за задача да разработва
стопанските планове на национално ниво, но също така да одобрява и контролира изпълнението на плановете в отделните сектори и региони. През
1955 година старозагорският кмет изпраща изложение до зам.-председателя
на Министерския съвет Антон Югов, през 1957 – до министъра на просветата и културата Вълко Червенков, през 1958 – до Тодор Живков, тогава
секретар на ЦК на БКП. До края на кметуването си през 1962 година Й.
Капсамунов не успява да уреди финансиране. Междувременно проектантът
Драганов заминава на работа в Тунис и комуникацията с него става трудна.
По-късно новото местно градско ръководство възлага на друг колектив изработване на проектно задание по модел на оперна сграда от т. н.
„социалистическа“ част на Германия. Главен проектант е арх. Михаил Соколовски (1927 – 2010), а проектанти – арх. Борис Камиларов (1932 – 2004)
и арх. Цанко Стефанов Хаджистойчев (1927). Конструктор е инж. Любомир
Събев. Последните двама участват в реконструкцията на оперната сграда
след опожаряването ѝ през 1991 година.
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Операта – Стара Загора, 1979 г.

Строителството на новата сграда на операта започва през 1964 година
с първоначална сметка от 1 200 000 лв. Пет години по-късно тя е коригирана на 2 508 000 лв. Инвеститор е Градският народен съвет. Ориентир
за смелостта на начинанието може да бъде размерът на средната работна
заплата в страната през 1969 година, която възлиза на 117 лв. Сградата е построена в центъра на града и привлича вниманието с различните си обемни
форми и пластични решения.
Фасадната украса на сградата е дело на скулпторите Галин Малакчиев (1931 – 1987), Крум Дамянов (1937) и Валентин Старчев (1935). И
тримата тогава са все още млади, но талантливи и нестандартни творци.
През следващите десетилетия те се утвърждават като едни от най-големите
имена в своите области. Крум Дамянов продължава връзката със Стара Загора като автор на паметника „Бранителите на Стара Загора“, а Валентин
Старчев, за когото градът е родно място, оставя почерка си върху паметника
на Митрополит Методий и монумента Братска могила. Тримата скулптори
изработват и емблемата на главната фасада, наречена „Лира и звуци“, която
е от алуминиеви пластини. Те получават 12 000 лв. за проект, изпълнение и
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монтаж на фасадната украса. Други 22 000 лв. тримата вземат за декоративните портални врати, украсени също с алуминиеви пластини, свързващи
касовия с гардеробния вестибюл.
В новата оперна сграда е доставено кристално витринно стъкло от
Чехословакия на стойност около 4000 долара. Вносни са и огледалата,
разположени в гардеробния вестибюл, оформени подобно на колони. Осветлението във фоайето около зрителната зала се осъществява от кълба,
изработени от кристални пръчки, които разпръскват светлината и придават тържественост. Те са закачени за тавана поединично, върху изпъкнали
пирамиди. На други места, но във вдлъбнати пирамиди са монтирани светлинни розетки. Таванът е тъмносин, а подът е с бежов мокет. Фоайето е определено от специалисти като „великолепие от тържествени багри, форми
и линии“. За това определение допринася и връзката между главното фоайе
и галерията към балкона на залата, свързани със свободно стояща стълба.
Монументалната украса вътре се състои от шест големи гоблена, изтъкани от вълна в Държавния вълнено-текстилен комбинат „Димитър Благоев“ в Казанлък. Автори на сцените върху гоблените са големият български творец, тогава доцент, Марин Върбанов (1932 – 1989) и неговата съпруга китайската художничка Сун Хуай Куей (1937 – 2006). Марин Върбанов е преподавател по текстил в художествената академия „Н. Павлович“,
един от основателите на Катедра по текстил в художествената академия в
Ханджоу в Китай, преподавател в Парижката академия по изкуства, първият артист, извел изкуството на текстила от стандартните две измерения в
триизмерно произведение. Гоблените красят гърбовете на фасадните пана.
Композициите са посветени на историята на града и на изкуството. За работата си двамата творци получават хонорар от 49 000 лв. Журналисти,
влезли в сградата след пожара през 1991 година, виждат, че гоблените по
стените не са изгорели, а само са опушени и провиснали. После обаче те
изчезват. И до днес не се знае съдбата им.
Друг елемент на вътрешната украса е декоративно-монументално керамично пано на тема от античната история на Стара Загора по проект на
проф. Дечко Узунов (1899 – 1986). За проектиране, изработване и монтиране той получава 11 000 лв.
На държавното предприятие „Съби Димитров“ в гр. Сливен е възложено за вътрешното обзавеждане да изработи 1700 м памучен черен плюш и
300 м копринен плюш. Предприятието е негов най-голям производител, но
работи още филц, кадифе и килими. ДП „Съби Димитров“ получава задача
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да произведе и нужния мокет – 1400 кв. м в зелена разцветка и 700 кв. м –
в синя. Столовете в залата са поръчани в Трудово-производителната кооперация „Тонет“ в София, която е специализирана в производството на
специфична мебелировка. Текстилът за дамаската на столовете е осигурен
от НИК по текстилна промишленост в София. Вентилаторите са внесени от
СССР, долното сценично оборудване и оркестрината – от ГДР, светлинният
регулатор – от Полша. Родно производство е горното сценично оборудване,
което е изработено в кооперация „Освобождение“ в София. С Научно-изследователския институт по кинематография и радио е сключен договор за
разработка, изработка, монтаж и настройка на електроакустичната апаратура. Сцената, макар и не много голяма , е модерна за времето си. Снабдена
е с подвижни платформи от двете ѝ страни и въртящ кръг в дъното с диаметър 12 м, който заема и наклонено положение до 10 градуса. Освен главната
сцена с височина от 22 м и почти квадратна основа с размери 19/18 м, има
малка задна сцена и две странични сцени. Монтирана е голяма завеса и
още осем завеси, които могат да се спускат, когато е необходимо. От двете
страни на сцената – източно и северно, се намират репетиционни зали, гримьорни и административни помещения. Оркестрината също е с подвижен
под. Тя се издига на две нива – до сцената или до нивото на залата. По този
начин има възможност сцената да се разширява или местата в залата да се
увеличават. Изброените по-горе факти показват, че не са жалени средства
за оборудване на сградата и се търси най-доброто в ограничения в рамките
на социалистическия лагер пазар. Местното ръководство кани за проектанти и изпълнители едни от най-добрите художници и скулптори. Според специалистите обаче големите творчески постижения при изграждане
сградата на операта се откриват в „обемното третиране, пространствено
изграждане и декоративно оформяне“.
Покривът на сградата е изработен от медна ламарина, която е изпълнена в Комбината за цветни метали „Димитър Ганев“ в гара Искър. За облицоване е използван масован и полиран гранит и полиран мрамор.
Новата сграда на операта е тържествено открита на 14 март 1971 година. Лентата прерязва зам.-председателят на Министерския съвет и председател на Държавния комитет за планиране Тано Цолов. Операта разполага с 830 места, от които 250 са на балкона. Тя е оборудвана и съоръжена в
духа на последните постижения на техниката. За времето си е най-голямата
и най-модерната сграда за опера и театър на Балканите. Интересно нейно
описание и анализ на отделните ѝ части прави доц. Матей Матеев, главен
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архитект на гр. Пловдив през 1974 – 1977 година. Статията му в списание
„Архитектура“ от 1972 година е богато илюстрирана със снимки и чертежи,
чрез които се подчертават всички интересни елементи в сградата.
През 1991 година, точно на празника на Стара Загора – 5 октомври,
пожар изпепелява сградата на операта. След продължителни възстановителни дейности тя е отворена отново за публика през 2010 година. Укрепени са стоманобетонните конструкции, покривните плочи и греди, изградени са нови стоманени конструкции на осветителните мостове и галерии и
горната сценична механизация. За по-добра защита на покрива е направена
нова топло и хидроизолация. Извършени са промени в зрителната зала като
отново е изграден амфитеатърът на балкона. Заради промените местата в
операта са намалени на 605. От вътрешната украса, останалото след пожара пано на Дечко Узунов е реставрирано. Специалисти от гр. Дрезден в
Германия възстановяват долната сценична механизация. Доставено е ново
художествено осветление с модерна система за управление. Изпълнител е
софийската фирма „Вахс“ ЕООД.
На 18 март 2021 година, по повод 50-годишнината от откриване на
сградата на операта, в непосредствена близост до южния вход е поставена
паметна плоча. Тя е посветена на един от създателите на старозагорската
опера – Златан Станчев (1877 – 1949). Изработена е от скулптора Наско
Настев.
В градинката около сградата на операта от 2013 насам всяка година
в рамките на международния кинофестивал „Златната липа“ се засажда по
едно дръвче от известна кинолегенда – Джанкарло Джанини (Италия), Татяна Лолова, Васил Михайлов, Гинка Станчева, Мария Статулова, Васил
Банов, Ян Енглерт (Полша), Владимир Пенев.
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Станционната градина
Светла Димитрова
Преди години един музикант възпя старозагорската гара. Именно гарата е причината да бъде създадена Станционната градина, най-желаното
място за разходка и най-представителният парк в града в началото на ХХ
век. Станционната градина е само един от градоустройствените елементи
в Стара Загора, но историята на нейното създаване и развитие разкрива
стремежа на старозагорци да станат европейци. Тя се вплита в живота им и
става свидетел на превратни политически събития.
През 1897 година започва строителството на важната железопътната линия Нова Загора – Пловдив – Саранбей. Тя трябва да свърже Ямболско-Бургаските и Цариброд-Саранбейските линии. Две години по-късно,
въпреки големите трудности, отсечката Нова Загора – Чирпан е завършена.
Предстои официалното откриване на старозагорската гара, което трябва да
стане в началото на месец септември 1900 година. По това време мястото
между гарата и града е заето от турски гробища. През май 1899 година за
кмет на Стара Загора е избран Христо Кожухаров, член на Народно-либералната партия. Той предлага гробищата да бъдат преместени другаде, а
на тяхното място да се оформи станционна градина. Общината купува от
някой си дядо Първо една нива и там устройва гробищата. За изграждането на парка не са необходими много средства. Управлението на Източните
железници обещава помощ и на няколко пъти безплатно пренася с вагони
дръвчетата, необходими за залесяването. И както често става в България,
Хр. Кожухаров не успява да присъства на откриване на гарата в качество
си на кмет на града, защото по политически причини подава оставка през
януари 1900 година. За кмет, втори мандат, е избран Димитър Начев. На
него се пада честта да открие гарата.
Оформянето на градината е дело на градинаря Марин Пенчев, поканен в града от общинската управа. През април 1902 година Градският
съвет решава да бъдат направени каменни настилки на алеите в Градската
и Станционната градини. Градският инженер обаче успява да убеди общинските съветници, че турският калдаръм е отживелица – скъпа и нетрайна
технология, която трябва да бъде заменена с чакъл. Снимка от 1905 година
показва, че М. Пенчев оформя няколко зелени площи и засажда в тях цветя
и дръвчета. Но те имат нужда от специални грижи. Въпреки че до градина63
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та е прокарана вода, тя не може да бъде използвана за поливане и растителността в Станционната градина започва постепенно да съхне. Градинарят
пише няколко рапорта до Общината за нуждата от тръби (300 – 400 метра),
с които да бъде спасена градината. Най-после през 1907 година Общинският съвет взема решение да отпусне сума за закупуването им. Обаче кметът П. Славов се възпротивява, макар да става дума само за 800 – 900 лв.
Поведението му е подложено на унищожителна критика в местната преса.
Вероятно въпросът е решен положително, още повече, че същата година
Общината търси средства и за довършване на водопроводната мрежа в града. През следващите години Станционната градина се превръща в райско
място „с най-добра растителност, цветя и уредба почти в цяла България“.
През 1904 година в единия ѝ край е изграден колодрум. Той е направен от земен насип и има писта дълга 260 метра с ниски виражи. Така
Стара Загора реагира бързо на повика на учредения през 1902 година Български колоездачен съюз да създаде благоприятни условия за развитие на
този спорт. На 28 октомври 1907 година местното колоездачно дружество
провежда събрание с една единствена точка в дневния ред: разкрасяване
на колодрума. Членовете на дружеството събират 1200 лв. за цветя и други
необходими неща за оборудване на съоръженията. Първата голяма проява
е на 8 юни 1909 година, когато дружеството организира надбягване с участници от Сливен, Карлово, Казанлък, Пловдив и други градове от страната.
В състезанието „20 тура на колодрум“ първа награда печели Ст. Иликиев от
Стара Загора, а в шосейното надбягване – И. Дечев от Сливен.
В началото на века Станционната градина е най-хубавото място в града. Ето защо там общинското управление организира тържествен митинг,
на който тогавашният кмет Йовчо Хитров прочита телеграма за обявената в
Търново от Цар Фердинанд Независимост на България. Датата е 22 септември 1908 година. Кметът предлага в поздравлението до царя да се запише,
че от този ден Станционната градина ще се нарича „Цар Фердинанд“. Три
дни по-късно царят пристига в Стара Загора и дава съгласието си. Така тя
става вторият обект в града (след преименуваната през 1902 година улица
„Нова Загора – Чирпан“ на ул. „Фердинанд“), който носи царското име.
Градината е не само място за разходка и социални контакти, но и за
развлечение. Всеки празничен ден в нея свири военната музика, с което се
цели и „сближаване на народа с войската“.
По време на войните (Балканските и Първата световна) градината е
силно занемарена. Хората от бежанския квартал, устроен в близост до нея,
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секат дърветата през студените зимни дни, за да се отопляват. Във вестник
„Зора“ през 1920 година се появява съобщение, че кражбите в Станционната градина са зачестили. Откраднати са няколко канапета (вероятно пейки),
задигнати са копачи и сечива от стаята на градинаря. Вестникът посочва,
че неведнъж е напомняно на властите да сложат поне три фенера и да осветят пътя от гарата до изхода на градината. Има сведения, според негова
вътрешна информация, че канапетата са били задигнати от селяни от околните села, които са ги отнесли с кола. И макар да не е така красива, както в
първите години, Станционната градина продължава да бъде привлекателно
място за старозагорци. В непосредствена близост до нея С. Тонев и Н. Конкилев откриват „Семейна бирария“, за която местната преса пише: „Цени
умерени, обслужване бързо, образцова чистота, отлични закуски и пива.
Военна музика свири 2-3 пъти седмично“. В края на 20-те години на ХХ век
в североизточния край на градината се изгражда специална сграда за Ветеринарно-бактериологичен институт в Стара Загора. Тя е проектирана от
архитект Чардафонов. Институтът е открит официално на 1 ноември 1931
година и задачата му е да обслужва цяла Югоизточна България.
През септември 1926 година започва ограждането на градината с бодлива тел, за да може тя да се съхрани, тъй като крайните алеи са силно занемарени и замърсени. Вестник „Юг“ предлага общината да се заеме сериозно с нейното благоустрояване, защото много старозагорци търсят отдих
и развлечение на това място. На редовна сесия на общината в началото на
1927 година се разглежда въпросът за построяване на казино-хотел, но тази
идея така и не се реализира. През 1936 година се подема кампания за възстановяване на градината. Главната алея се застила със сгур. Предвижда се
засаждане на много цветя и зеленина, поставяне на пейки. Общината има
намерение цялата площ да се огради, като се направят врати на четирите
посоки. Две от страните да бъдат от камък, а другите – с мрежа, опъната
около циментови колове. С озеленяването е натоварена градинарката Улянова. Възстановяването на градината е част от цялостната политика на общинската управа по озеленяването на града, започнало през 1936 година,
когато много улици се залесяват с липи, кипариси и други дървета.
След навлизането на германските войски в Стара Загора през 1941 година, част от въоръжението им е разставено в градината. Тя отново е грозна
и пуста. През 1943 година на мястото на стария колодрум започва изграждането на нов. Пистата се разширява и вече е с дължина 332 м. Виражите
стават по-високи и по-стръмни.
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В навечерието на националния конгрес на демократичната младеж,
предвиден за май 1946 година, старозагорските младежи се амбицират да
възстановят градината в предишния ѝ вид. Главната алея е бетонирана.
През пролетта на 1947 година Временната управа при Старозагорската община решава Станционната градина да се преустрои в парк за почивка,
който получава името „Петко Енев“. Във връзка с уреждането на градските
паркове и градини е направено предложение през лятото на същата година
в Стара Загора да бъде поканен Асен Ив. Попов от с. Белене, Свищовско,
специализирал в чужбина паркоустройство. През 1948 година градината е
почистена. Засаждат се нови дървета и се оформят цветни алеи.
През 1951 година в югозападната част на градината започва изграждането на колодрум с олимпийски размери. Първоначално е направен земният насип и след четири години, когато той е добре слегнал, се започва бетонирането му. То е извършено от трудови войски за 70 дни. През
пролетта на 1956 година службата „Местни строежи“ изгражда специална
сграда към колодрума, в която има зала за зимни тренировки, съблекалня,
лекарски кабинет, ремонтна работилница, баня, складове и др. Върху нея
е построена трибуна с 1200 места. Официалното откриване на съоръжението става на 10 – 11 ноември 1956 година. В южната част на парка, там
където са били порутените сгради на разсадника, през 1960 година се поставят основите на Културен дом на железничаря. Проектант е архитект
Стефан Гайдарджиев. Лицевата страна на дома гледа към гаровия площад
и към централната алея. През 1962 година са монтирани от двете страни
на централната алея бюст паметници на Петко Енев и Кънчо Чамов, едни
от ръководителите на Септемврийското въстание през 1923 година в Новозагорския край. Те са арестувани след атентата в църквата „Св. Неделя“,
отведени са в Стара Загора за разпити и късно през нощта на 27 април 1925
година са разстреляни в Станционната градина. Паметникът на Петко Енев
е дело на Вълчо Кадиев, а този на Кънчо Чамов – на Иван Желев.
През 1965 година по проект на арх. Бинева, арх. Пиперова и инж.
Дянков е осъществена реконструкция на алейната мрежа. Направен е оригинален плочник. Засаждат се нови дървесни видове: бросунеция от Китай
и Япония, албиция от Северна Африка, гинко и кедри от Ливан и Африка,
кипариси от Средна Азия. В градината има и два вида вечнозелени храсти –
странджанска зеленика и фотиния.
В южния край на градината, близо до Дома на железничаря, в навечерието на 9 септември 1974 година е експониран парният локомотив, кой66
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то с два фургона изтегля въстаническия отряд с командир Даньо Василев,
влязъл в Стара Загора на 20 септември 1923 година. Локомотивът е открит
предната година в рудник „Александър Миленов“ в гр. Перник от членовете на историко-краеведския кръжок към училище „Гео Милев“ в Стара
Загора. Днес малко старозагорци знаят подробности за него. Те го приемат
като символ на една отминала в техническо отношение епоха, когато движещата сила е парната тяга. В зелените площи са изложени скулптурите на
участници в международните симпозиуми по камък, проведени в Стара Загора. За известно време Домът на железничаря приютява изгорялата (1991)
старозагорска опера, след което сградата е приватизирана и в част от нея се
настанява печатница „Дъга“.
И отново градината се вписва в политическата история на Стара Загора. На 2 декември 1989 година на колодрума се провежда първият опозиционен митинг, организиран от неформалните организации „Екогласност“
и Независимия профсъюз „Подкрепа“. На него присъстват множество
граждани, пред които речи държат Динко Динев, Николай Колев – Босия,
Тодор Кавалджиев, Константин Тренчев и др.
Днес градината е отново обновена и разкрасена. На какво ли ще бъдат
свидетели в бъдеще вековните ѝ вече дървета?
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Старият театър
Светла Димитрова
Първите театрални представления след Освобождението в Стара Загора се организират в салона на общинската сграда. Кабинетът на префекта
на горния етаж се превръща в гримьорна за мъжете, а този на кмета – за
гримьорна на жените. От всички стаи на долния етаж на общината се вземат
столовете и се подреждат места за първи ред. За втори ред се слагат дървени
талпи. Определя се и трети ред – непосредствено пред вратата, но за правостоящи. За бюфет служи външният салон на общината, където свири военната
музика, а за гардероб на зрителите са приспособени две западни стаи.
На 12 ноември 1907 година Градският съвет гласува решение да се
отпусне парцел на Културно-просветно дружество „Театър“ от 1250 кв. м
за построяване на театрална сграда в Градската градина. На 28 февруари
1911 година е сформиран строителен комитет. Неговата задача е да проведе
конкурс за избиране на архитектурен проект. Той е спечелен от арх. Никола
Лазаров. Основният камък е положен на 12 април 1912 година. По този повод е изработен специален акт-послание към старозагорци от Атанас Илиев
и Минко Минев и е зазидан в основите. Сградата е строена от 1911 до 1914
година. Поради ограничените средства, предвиденият в проекта покрив от
медна ламарина е заменен с двускатен покрив, покрит с керемиди. Строителните дейности приключват през януари 1915 година, а официалното
откриване става през май.
В източна посока от театъра е построена двуетажна сграда за градски
музей и библиотека. В градинката отпред е оформена експозиция на открито с каменни и глинени артефакти.
При изкопните работи за полагане основите на театралната сграда
строителите попадат на два успоредни зида. Те са част от крепостните съоръжения на античния град Августа Траяна. Вътрешният зид е с дебелина
3,60 м, а външният – с дебелина 2,50 м. Първият зид е добре запазен не
само заради големите каменни блокове, но и поради здравината на хоросана, който е с по-хубаво качество. Специалистите установяват, че е направен
от вар, пясък и начукани керемиди или тухли. Около вътрешния зид на
дълбочина 7 метра строителите откриват няколко бронзови монети. Тази
находка позволява на археолозите да направят сравнително точна датировка на крепостта и да определят, че тя е изградена през ІІ – ІІІ век.
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Театърът – Стара Загора, 1922 г.

В процеса на работа се правят и други интересни открития. В югоизточния ъгъл на строящия се театър, на три метра навътре от споменатите
крепостни стени, работниците намират няколко глинени делви (долиуми).
Три от тях са много добре запазени, а четвъртата – на парчета. Всяка от
делвите е висока 1,80 м и има диаметър 1,20 м. Тъй като предприемачът
разполага с малко време, музейните специалисти не успяват да направят
разкопки и да ги приберат на съхранение в музея. Друга причина за решението да останат на място е, че сбирката вече има два подобни долиума.
Пак на около три метра от вътрешния зид, но в друга посока, са намерени
три глинени лампи, наредени почти една до друга, а върху всяка една от тях
са поставени по една или две бронзови монети. Наблизо до тях са изкопани
други бронзови монети, но в много лошо състояние, което не позволява
точната им датировка. Едната от тях все пак дава възможност на специалистите да установят, че е сечена в Августа Траяна и то в началото на ІІІ век.
Интересни паметници в хода на строителството са открити и между
двете крепостни стени. Впечатляващи са останките от бойна кула, от която
са извадени каменни блокове, някои с гръцки надписи по тях. Вероятно те
са пренесени от други места на античния град и са вторично използвани
още в далечното минало. През 1915 година ръководителят на музея Атанас
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Кожухаров публикува надписите в отчета на Археологическото дружество.
Особено интересен е един от тях, който е бил под статуя на Аврелий Фронтон. Той е известен атлет и победител в олимпийските игри, проведени в
Елида (Пиза). Победител е и на игрите на остров Родос, провеждани в чест
на слънцето. Аврелий Фронтон е атлет с превъзходна подготовка, защото
участва като бегач, като борец и състезател в юмручен бой. Всички надписи стават част от сбирките на музея.
Първият голям ремонт на сградата на театъра е осъществен през 1945
година. Тогава настоятелството на читалище „Родина“ заплаща разширяване на сцената, създаване на 4 нови гримьорни и 2 стаи за почивка на актьори и оркестранти. Настоятелството има намерение да изгради и киносалон в сградата, но архитекти и проектанти не могат да намерят подходящо
място и тази идея не се реализира. По време на ремонта сградата на музея
е присъединена към сградата на театъра, което нарушава архитектурно –
композиционния облик на постройката.
През март 1954 година започва нов ремонт на сградата на стария театър. Предвидено е той да се извършва поетапно, за да не пречи на работата
на двете културни институции – театъра и операта. Ремонтът е възложен
на строителната организация „Местни строежи“, но върви бавно поради
липса на квалифицирана работна ръка. Водеща роля имат арх. Й. Тангъров
и арх. В. Велчев. Първоначално започва преустройство на сцената, която
е малка и неудобна. Подобряват се и някои от помещенията, ползвани от
артистите. Кметът Йордан Капсамунов разказва в спомените си, че пристъпва към ремонта на салона, без да получи необходимите разрешения от
София. Похарчен е един милион лева, за които той е наказан, но и тези
пари се оказват недостатъчни. През 1955 година в Стара Загора се провежда национално съвещание по памукопроизводство. На него присъства
министър-председателят Вълко Червенков. В една от почивките Й. Капсамунов го развежда из града, показва му и сградата на театъра. Обяснява му,
че е започнал ремонт на салона и споделя всички перипетии около него. В.
Червенков му обещава още един млн. лв., с които салонът да бъде довършен. Предприемчивостта на Й. Капсамунов е пословична, но дори и той не
успява да осигури ползването на салона изцяло от операта и театъра. Поради липса на друга подходяща зала,през 50-те и 60-те години на миналия
век там се провеждат тържествени събрания, конференции, сесии на ГНС,
концерти на самодейни колективи и др.
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Междувременно пред сградата на театъра е изградена лятна естрада,
която е проектирана от арх. Петко Близнаков. През 1968 година в сградата
е открита и камерна сцена.
През 1988 година арх. Ваня Тончева предлага да се събори пристройката, в която тогава е настанен окръжният ансамбъл „Загоре“, за да се открие по-голямо пространство между театъра и сградата на халите. Според
нея сцената трябва да се преустрои. Някои от фоайетата тя предлага да
се използват за камерни постановки, а сутеренът да се превърне от клуб
на артиста в кафе-театър. Предвижда се ремонтните дейности да започнат
през 1989 година. По това време сградата е декларирана като паметник на
културата с местно значение.
През 1992 година започва нов ремонт на сградата на театъра по време на кметуването на Антон Андронов. Първоначалните намерения са
подмяна на покривната конструкция и смяна на някои от тръбите в сградата. Предвижда се и козметично освежаване на фасадата и на сцената.
След направата на пълен оглед на сградата специалистите се произнасят, че
трябва да се направи цялостен ремонт. След спечелен конкурс започва изпълнението на проекта на арх. Елена Нейкова. Инвеститор е Община Стара
Загора. Предвижда се изливането на стоманенобетонни плочи, поставянето на допълнителни носещи греди и колони, нови облицовки, въртяща се
сцена и обзавеждане с материали, отговарящи на тогавашните стандарти.
За изпълнители на всички дейности са привлечени 20 фирми от страната.
Част от ремонтните работи се спонсорират от Мини „Марица-Изток“ и ТР
„Далекосъобщения“.
Сградата е изцяло ремонтирана през 1997 година.
През 1999 година бирхалето в сградата на театъра е предоставено за
база на Клуба на дейците на културата. Десет години по-късно то е обявено за отдаване под наем на търг, въпреки съпротивата на някои общински
съветници.
През 2021 година е предвиден поредният ремонт на сградата на стария театър. Собственикът Община Стара Загора решава да кандидатства
за заем, с който да укрепи конструктивно театъра. В сградата ще бъдат
внедрени нови съвременни инсталации за отопление, климатизация и вентилация. Ще се обнови и дворът от юг и изток на сградата.
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Старозагорската пощенска палата
Светла Димитрова
Днешната пощенска палата в Стара Загора е построена през есента
на 1932 година. Намира се на ул. „Св. княз Борис“ в самия център на града.
Общината има намерение да изгради нова поща още в началото на 20-те
години на миналия век. Изображение на първата старозагорска пощенска
сграда след Освобождението е запазено върху пощенска картичка от началото на ХХ век. В местния вестник „Зора“ има информация за наводнение
в пощенската служба, намираща се до църквата „Св. Богородица“, което
указва нейното местонахождение. На пощенската картичка се вижда, че тя
е едноетажна постройка, с вход, маркиран от няколко стъпала и със симетрични помещения от двете страни. С времето размерите ѝ стават недостатъчни за разнородните служби и техническите съоръжения, а с разрастването на града тя остава встрани от центъра му. Затова през 1923 година с
решение на Общинския съвет на Дирекция на пощите е отстъпено безвъзмездно място за строеж на нова сграда в югозападния ъгъл на градската
градина. Така Общината спазва едно Окръжно на Главна дирекция на пощите от края на XIX век, в което се препоръчва да се заделят централни терени за нови сгради. Самите пощенски станции, според документа, е трябвало да бъдат не само „удобни за службата, но да служат и за украшение
на градовете“. До 1927 година, въпреки многото покани от местната власт,
Дирекцията не започва строежа. Това се случва не само в Стара Загора, но
и на други места в страната. Причината е, че на Дирекцията на пощите и
телеграфите не се отпускат средства, с които тя да започне строителство
на нови пощенски палати. Тогавашните управляващи недооценяват значението на съобщенията и необходимостта пощите да са в нови помещения и
обзаведени с модерни технически средства. И докато се чака позволителното за строеж, Старозагорската община получава изгодно предложение
за отстъпения по-рано парцел. Тя започва за него преговори с Народната
банка. След няколко години банката се отказва от намерението си и това
спасява част от градската градина от застрояване. През 1928 година Народното събрание най-после гласува средства за изграждане на нова пощенска
палата в Стара Загора. Във връзка с това решение общината е принудена
да определи нов терен и това е мястото на днешната Пощенска палата. На
следващата година е обявен конкурс за архитектурен проект. Постъпват 15
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предложения. Журито не
присъжда първа награда,
но раздава втора и трета.
Втора награда печели проектът „Загора“ на архитект
Ангел Момов, построил
пощите във Варна (1929)
и Русе (1930). Трета награда е за проект „Плац Билдунг“, разработен от архитектите Ст. Велковски и
Ив. Данчов. Откупени са и
три други проекта: „Фунг“
на архитектите Ел. Варакаджиева, П. Цветков и Г.
Скордев, „Експедитор“ на
архитектурно бюро „Обнова“ и „Берое“ на арх. Хар.
Тодоров. Местната преса
още от началото на 1930
година информира периодично читателите си за бъдещата пощенска палата.
От нея научаваме, че през
януари в Стара Загора е
Пощата – Стара Загора, 1934 г.
на посещение директорът
на пощите. През февруари
пристига архитектът на Главната дирекция на пощите, телеграфите и телефоните Христо Атанасов с готовия план на сградата, за да проучи цените
на строителните материали. В края на май директорът на пощите отново е
в града и информира гражданите, че до няколко дни в София ще се проведе
търгът за избиране на изпълнител на строежа. През юни пресата съобщава,
че той е спечелен от арх. Въльо Тенев.
Въльо Тенев е роден в с. Опан, Старозагорско. Фамилията му е Малкочев, но в архитектурните среди е известен с първите си две имена. Завършва архитектура в Германия и през 1930 – 1934 година е завеждащ областната „Архитектурна“ служба в Стара Загора. Според юбилейното издание,
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посветено на 60-годишнината на пощите в България, автор на проекта на
пощата в Стара Загора е арх. Христо Атанасов. Ако това твърдение е вярно, тогава остава неясно защо е проведен архитектурен конкурс и защо са
откупени още три проекта освен класираните на второ и трето място. Арх.
Живка Кирчева, в книгата си, посветена на емблематични старозагорски
сгради и архитекти, също изказва съмнения, че арх. Хр. Атанасов е автор
на проекта на пощата в Стара Загора. Възможно е съобщението в местната
преса за пристигането на архитекта с готовия проект да означава, че той е
контролирал процеса по изграждането на пощата, тъй като тя се строи със
средства от „Фонд за построяване на ПТТ-сгради и набавяне на пощенски
вагони“. Фондът е създаден през 1922 година, благодарение усилията на
началника на отделението за пощенски съобщения Недю Бошнаков. С пари
от него са изградени пощите в Бургас, Варна, Габрово, Казанлък, Златица,
Русе, Ямбол, В. Търново, Сливница и на гарата в София. В подкрепа на
твърдението, че арх. Хр. Атанасов е вероятният проектант на старозагорската поща, може да бъде и следното обстоятелство. Архитектът е автор на
пощенската палата в Габрово, която се изгражда почти едновременно със
старозагорската. При внимателното вглеждане в снимки на двете сгради
ясно се виждат прилики в някои от архитектурните елементи, използвани
за украса на обектите – часовникова кула с колони, макар и различно разположени, ажурни парапети и арки над прозорците. Те говорят за еднакъв
стил и подход. Освен това юбилейната книга от 1939 година „60 години
Български пощи, телеграфи и телефони 1879 – 1939 г.“, издание на Главна
дирекция на П. Т. Т., е най-сериозният и близък до годините на строежа
източник и би трябвало да ѝ се има доверие, още повече, че липсват други
архивни документи по въпроса. Изясняване авторството на проекта на пощата може да се стори маловажен за някого проблем. Той обаче отключва
разсъждения в няколко направления. Първо, когато се строят обществени
сгради, защо не се поставят табели с имената на архитектите и изпълнителите? По този начин ще е ясно кой заслужава или не заслужава адмирации
за работата си. Второ, защо старозагорската община е обявила архитектурен конкурс за пощенска сграда, раздала е награди, а не се е възползвала
от резултатите? Трето, какво е необходимо да се направи, за да се опазва
по-добре нематериалното наследство в строителството – в случая идейната
разработка на проектите за пощенски сгради? Поставянето на тези въпроси
е първа стъпка по пътя на разрешаването им.
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През 1930 година строителството на пощата започва. Теренът се намира в югозападния ъгъл на пепиниерата (градския разсадник). Един служител в пощата, работил там през 50-те години на ХХ век, разказва в местната преса, че при изкопните работи за основите, строителите откриват останки от стари магазини. В тях все още имало чували с овъглено жито и се
намират турски монети. Вероятно магазините изгарят по време на опожаряването на града през Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878
година. Друг източник твърди, че част от мястото е заето от стара сграда с
купол, в която се намира склад за боеприпаси. Тя се нарича „джепането“ и
пред нея винаги стои на пост въоръжен войник. Тази информация, за някои
незначителна, за град като Стара Загора има значение. Причината е, че реконструкцията на миналото на града е много трудна, тъй като при споменатото опожаряване и изгарянето на архива на Общината през февруари 1945
година са унищожени ценни документални и веществени свидетелства. Събирането на оцелели, дори и откъслечни данни, позволява на историците
по-пъстро да възстановят картината на отминалите епохи.
През април 1933 година започва пренасяне на всички служби в новата
сграда. Не е ясна причината за забавянето от близо година, но местната
преса обвинява дирекцията на пощата за мудните действия. През месец
май е павирана улицата пред новата сграда и са направени малки цветни
градинки. Пощенската палата е модерна за времето си постройка и една от
красивите обществени сгради в града. За нея са похарчени 2 762 000 лв.
Инвестицията не е малка, ако се има предвид, че бюджетът на старозагорската община през 1932 година възлиза на 13 279 033 лв. Сградата е на два
етажа с каменна облицовка в основата, красив вход с широко стълбище, обрамчено с каменен ажурен парапет отдясно, когато фасадата се гледа фронтално. На втория етаж всички прозорци са украсени с табли и полуколони
с флорални капители. Официалният вход е в основата на часовникова кула,
втъкната в сградата и издигаща се над нея с още три етажа. Всеки ъгъл
на кулата е украсен с полуколона. От трите видими страни са поставени
часовници. Кулата завършва с открита тераса с ажурен каменен парапет
като този на стълбището. Подобни часовникови кули са част и от други
постройки – халите в Стара Загора, общината в Хасково, търговската гимназия в София от времето преди Втората световна война, пощата в Ямбол и
др. Покривът на часовниковата кула е използван и за наблюдения. Снимка
от 30-те години на миналия век е запечатала изображение на войник, а до
него голяма камбана, част от часовниковия механизъм, с която се отброяват
75

Мозайка от миналото на Стара Загора

часовете на кръгъл час. От надписа върху нея се разбира, че камбаната е
направена във фабрика „Гномон – Братя х. Николови“, където са изработени и циферблатите. Фабриката е основана през септември 1934 година
и е първата часовникарска фабрика в България, която се специализира в
изработването на големи часовници за сгради и съоръжения. По време на
Втората световна война на часовниковата кула, като една от високите точки
в града, е монтирана сирена. Тя предупреждава за въздушните нападения
от страна на Великобритания и САЩ.
Непосредствено до входа на пощата, на осемметрова колона се извисява скулптура на орел с писмо в клюна си. В архитектурния проект въпросната скулптурна група само е маркирана, без да е подробно разработена.
Видният старозагорски архитект Христо Димов (1890 – 1983) разказва, че
има доста спорове какво точно да се постави на колоната. Едни предлагат
да е гълъб, но колоната е висока и голяма, поради което фигурата трябва да
бъде неестествено увеличена. Други искат да се постави бронзова пощенска кутия, но и тя ще е несъразмерна, съотнесена към постамента. Накрая
се решава да е орел с разперени крила. С реализация на идейното предложение е ангажиран Драган Лозенски, завършил специалност „Скулптура“ в
Художествена академия в София през 1930 година. Според разказа на друга
емблематична за Стара Загора личност – художника Димитър Караджов,
проектът на Д. Лозенски е изпълнен в старозагорския затвор. През 1984
година в окръжния вестник „Септември“ се появява публикация, целяща
да провокира спомени, за да се съберат повече подробности около орела
на пощата. Именно там е напечатано споделеното от Д. Караджов. Години
по-късно синът на Д. Лозенски предоставя на музея в Стара Загора снимка,
на която се вижда орелът преди монтажа върху колоната. Част от дарението
са и два оригинала на възлагателни писма за изработката му, подписани от
архитект В. Тенев. В първото писмо от 28 октомври 1931 година скулпторът получава задача да направи два орела от гранит, които да бъдат монтирани на южната и западната фасада на пощенската палата. Д. Лозенски
трябва да получи за изпълнението 13 000 лв., като превоза и закрепянето на
статуите се поема от проектанта на сградата. По-късно до София е изпратено друго писмо, с което се възлага изработването само на един орел, от
изкуствен гранит, който изпълнителят трябва сам да монтира върху колоната, чрез използване на специално скеле. Орелът, държащ писмо в клюна си,
монтиран върху колоната и до днес краси пощенската палата. Както и на
колоните върху Орлов мост в София, той е с разперени крила и внушителни
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размери. Като обект на пластичното изкуство и като символен знак орелът
е използван от античността до днес. В Старозагорския случай е нетипично
писмото, което орелът държи в клюна си. Досега не е известна друга фигура на орел с писмо и старозагорци могат да използват тази особеност при
популяризиране на града като туристическа дестинация.
На 8 септември 1935 година пощата в Стара Загора добива национална известност с монтирането в нея на първата автоматична телефонна централа. По това време градът е областен център и наброява 29 857
жители. Изглежда напълно възстановен след опожаряването. Изградени са
множеството обществени сгради, училища, магазини, хотели, банки, паркове, градини, красиви частни домове. Старозагорци имат междуградска и
международна телефонна връзка, добре уреден железопътен и автомобилен транспорт до Казанлък и минералните бани в околностите. Културните потребности на гражданите се задоволяват от няколко читалища, кино,
театър, музей, симфоничен оркестър, хорови състави, културно-просветни
дружества. През 1925 г. в Стара Загора е създадена първата извънстолична опера, а две години по-късно гражданите успяват да видят знаменития
филм на Чарли Чаплин „Треска за злато“. През 1931 година на сградата на
дружество „Театър“ е поставена първата светлинна реклама в България. От
февруари 1936 година в ефир звучи първото извънстолично радио.
Монтирането на първата автоматична телефонна централа в България
в старозагорската поща допринася за дооформяне иновативния облик на
града. Първоначалната идея на ръководството на българските пощи е за
първи път автоматизирана телефонна централа да се постави във Велико
Търново през 1931 година. В Южна България с такава техника трябва да
бъде снабдена пощата в Пловдив. Тъй като и на двете места се чака изграждане на нови сгради, Стара Загора получава своя шанс да бъде първа
в страната. За правото градът да получи първи финансиране за новата пощенска сграда заслуга вероятно има и тогавашният министър на железниците, пощите и телеграфите Петко Стайнов, който е от Казанлък. В местната преса по повод откриването на пощата се изказват благодарности и към
него. Първата автоматизирана телефонна централа е внесена от немската
фирма „Сименс-Халске“. С нея българската държава работи още от 1902
година. За конкретната доставка е направен концесионен договор през 1934
година. Поръчани са 10 централи за столицата с капацитет 6050 номера и
4 за градовете Стара Загора, Варна, Бургас и Габрово с общ капацитет от
4600 номера. Целта на нововъведението е да се усили телефонната мрежа
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на далечни разстояния и да се осигури връзка по всяко време. Дотогава
телефонните централи в страната са тип „номератори“, ръчно обслужвани
от телефонистки. Всяка служителка използва слушалки и микрофон. В миналото длъжността телефонистка е била престижна и правилата за подбор
са доста строги. Изисква се висок ръст, за да има голям размах на ръката.
Само по този начин може да се достигат всички свързващи гнезда. Освен
това телефонистката трябва да бъде с добра памет и възпитание. Служителките нямат право при никакви обстоятелства да напускат работното си
място, недопустимо е да са груби с клиентите и да показват безпомощност,
ако обажданията са многобройни. Централата, монтирана в Стара Загора,
позволява автоматично обслужване на 600 номера. Същата година подобни
устройства са доставени в пощите във Варна и Русе (с по 1000 номера),
през 1936 година – в София (2000), след което – в Габрово (600), Бургас
(1000) и В. Търново. Тържеството, по повод откриване на пощата в Стара Загора, е почетено от тогавашния министър-председател старозагореца
Андрей Тошев. С него са министърът на съобщенията Тодор Кожухаров и
министърът на просветата Никола Йотов. Събитието е увековечено върху
бронзова плоча, поставена западно от официалния вход на старата сграда.
Тя обаче е толкова патинирана, че надписът върху нея трудно се разчита.
Няколко снимки, съхранявани в частни колекции, предоставени на старозагорската Регионална библиотека, показват тържествения момент. В първия
известен туристически пътеводител на Стара Загора и нейните забележителности, отпечатан вероятно през 30-те години на миналия век, в рубрика „Местата, които трябва да се посетят“ са посочени забележителности в
града и неговите околности. Сред тях е и сградата на пощата. Тя е описана
пестеливо с едно изречение: „Пощата е в центъра на града, нова и интересна стилна постройка, много добре уредена“.
Двадесет години по-късно (1955) сградата на пощата в Стара Загора
се оказва малка за новите задачи, които получава поместеното в нея Окръжно управление на съобщенията. Необходимо е разширение, но за да се
изпълни то, трябва благословия от Министерството на съобщенията. По
това време негов министър е Цола Драгойчева. В спомените си кметът Йордан Капсамунов пише, че няколко пъти я посещава в София, докато я убеди
да дойде до Стара Загора. Подобен начин за въздействие той използва и при
други обстоятелства, като успява да накара министър-председателя Вълко
Червенков да отпусне средства за ремонт на стария театър. Йордан Капсамунов (1907 – 1991) управлява Стара Загора в продължение на три мандата
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от 23 декември 1952 до 7 март 1962 година. Многобройни са инициативите,
реализирани в различни области на обществения, икономическия и културния живот през този близо десетгодишен период. Изграден е първият седеметажен жилищен блок в Стара Загора, колодрум, стадион, зоопарк, летен
театър и лятно кино, телевизионна кула. Осъществено е водоснабдяване от
с. Дунавци и разширяване на водопроводната и канализационната мрежа
в града. От 1954 година Стара Загора има своя аерогара. По инициатива
на кмета е изработен първият герб на Стара Загора. Открита е къща музей
„Гео Милев“, Окръжна библиотека, картинна галерия, нова експозиция на
Историческия музей, обсерватория. Преустроени са халите, ремонтирани
са сградата на Радио Стара Загора и на Стария театър. По идея на кмета започва озеленяване на много улици и голи баири около града. В този период
се изграждат и две големи водни съоръжения (изкуствени езера), обградени
с паркови пространства, както и канал, който пресича града и го оводнява,
за да е по-прохладен в горещите летни дни. Работата и размахът на Йордан
Капсамунов могат да се разглеждат като част от нематериалното културно
наследство на Стара Загора. Умението да бъдеш добър и предвидлив ръководител не зависи от образованието и партийната принадлежност. Йордан
Капсамунов по професия е зъболекар, но има отношение към културата,
милее за града си и се опитва да го направи привлекателен за работа и за
живеене. Всяко селище може да се похвали поне с една такава емблематична визионерска личност, чиято дейност трябва да се изследва и описва.
След визитата на министър Цола Драгойчева, арх. Борис Нейков от
ведомствената проектантска организация на Български пощи в София получава задача да изработи проект за разширение на съществуващата Палата. В него се предвижда надстрояване с още един етаж и разширяване на
сградата на изток, с което обемът трябва да се увеличи близо два пъти и
половина. Според тогавашните прогнози новата пощенска палата трябва
да задоволява нуждите за 25 години напред. И както пише един дописник в
местния вестник „Септември“ „външният вид на палата ще представлява
единна монументална сграда на социалистическата архитектура“. Според проекта на арх. Б. Нейков пощата е надстроена с още един етаж, при
което часовниковата кула се лишава от красивата си снага. Декорациите
по фасадата са заменени с традиционни пиластри и ординерни корнизи.
Изчезва стилната украса над часовниците. Променен е и парапетът на терасата на върха на кулата, като е заменен със скучни малки колонки. Всички
„буржоазни гиздила“ са премахнати. Централният вход също претърпява
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изменения и добива по-строг вид. Пощата загубва предишната си привлекателност и се обезличава както повечето административни градски сгради
от този период.
След осъществяване на разширението, през 1957 година в Стара Загора са открити нови 800 телефонни поста, с което общият капацитет нараства на 2000 номера. Съотнесено към населението на града, което при
преброяването през 1956 година възлиза на 56 177 души, увеличението не е
голямо, но такива са били тогава техническите възможности.
Въпреки прогнозата, че новите площи на Пощенската палата ще задоволят нуждите на Стара Загора за четвърт век напред, десет години по-късно става ясно, че е нужно ново преустройство. В средата на 60-те години
на ХХ век се пристъпва към разширение на телефонната мрежа в страната.
Започва строителството на нови пощи или разширение на съществуващите.
През 1967 – 1969 година от изток към сградата на пощата в Стара Загора
се залепя ново крило, което коренно се различава от останалата фасада. То
стои като кръпка, която, макар и да не е на една линия с основното тяло,
още повече нарушава архитектурната композиция. Учудваща е тази естетическа безпринципност на проектантите, които се стремят да изпълнят
заданието за нови площи, без да се опитат да запазят стила на своите предшественици. По време на изкопните работи за основите на разширението
строителите попадат на колонада и част от мозайка, която те запазват в
сутерена на сградата, без да се прави реставрация и консервация. Същевременно от изток, извън очертанията на новата сграда, е разкрит голям
градеж, за който археолозите предполагат, че е част от крепостната стена на античния град Августа Траяна. Това мнение по-късно е ревизирано.
Останките са част от основите на джамията Аладжа мечет, която според
археолога Димитър Янков е най-старата джамия в Ески Заара. Обектът не е
обозначен и днес малко хора знаят за него. През 1968 година до Националния институт за паметниците на културата в София е изпратено искане от
старозагорския музей за запазване на откритите части от антична сграда в
пощенската палата, тъй като те разкриват важни строителни периоди от историята на града. Тогава преустройството на пощата се налага заради увеличаване с 2500 броя на телефонните постове. По това време Стара Загора
заема шесто място в страната по големина на населението. Стохилядният
жител е роден на 12 октомври 1967 година. В града се извършва значително
промишлено строителство и през следващото десетилетие той става един
от водещите индустриални центрове в страната с азотноторов завод, пред80
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приятия за селскостопански сечива, металорежещи машини и машини за
леката промишленост, фабрики за керемиди и машинни тухли, за бира и
консерви, за мебели, за трикотажни дрехи и др. През 70-те години нова италианска апаратура осигурява автоматично избиране на абонати от София,
Бургас и Варна. Телефонните постове вече са 5500.
В началото на 80-те години се налага още едно ново разширение на
пощата, този път на север. По това време градът значително се разраства
и достига 156 371 жители. Откриват се нови и се разширяват съществуващите промишлени предприятия – ЗЗУ, „Берое“, „Прогрес“, „Сърп и чук“,
„Червено знаме“, както и редица фабрики и заводи на леката промишленост.
Градът увеличава своята територия с нови квартали, в които се извършва
мащабно жилищно строителство. Тогава Стара Загора има 28 000 телефонни поста, от които 15 000 са домашни и около 200 външни монетни апарати.
През 1982 година е разработена Програма за основни насоки за развитие на съобщенията в Старозагорски окръг до 1990 година. В нея се предвижда по плътност на телефонизация окръгът да се изравни със средните за
страната параметри през 1984-1985 година, а през 1987-1988 година да заеме по този показател водещо място. По тази причина е предприето поредното разширение, което позволява разкриване на нови 5000 поста, които се
обслужват от 10 автоматизирани телефонни централи. Телефонната мрежа
значително е разширена и обхваща повечето села от общината. Проектант
на новото разширение е арх. Стойчо Парушев, а инвеститор – Министерството на съобщенията. То е завършено през май 1989 година. При изкопни
работи за основите отново се откриват антични останки. Археолозите Красимир Калчев и Димитър Янков, под ръководството на Христо Буюклиев,
всички от Старозагорския музей, започват разкопки през 1983 година. Те
разкриват части от архитектурен комплекс, който се състои от представителна сграда и стопански постройки. Началото на строителството археолозите датират от края на III и началото на IV век. След готските нашествия
през 337 – 379 година комплексът е ремонтиран, а предназначението на
постройките променено. Тогава подът на едно от най-големите помещения
е застлан с разноцветни мозайки. За трети път промяна има през втората
половина на V век. Тя е продиктувана от хунските нашествия, които застигат Берое (Стара Загора) през 450 година. Представителната сграда е опожарена и разрушена. Върху нейните руини се появяват малки полувкопани
паянтови жилища. Те са обитавани от жителите на Берое до началото на
VII век, когато градът отново е унищожен по време на славяно-аварските
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нашествия. През Средновековието мястото е застроено с малки жилища,
чиито отпадъчни ями достигат до голяма дълбочина и нанасят поражения
на мозайките в голямата зала и преддверието.
Вероятната площ на перистилната сграда е около 3 декара, но е проучена една част от нея. Подът на централната зала на античната сграда е
застлан с многоцветна мозайка, в която са използвани символи за представяне на годишните времена и вечния кръговрат на живота. Изобразени са
клонки, лаврови венци, вази с лозови клонки, птици, както и разнообразни
геометрични фигури и кръстове. В централната част тесерите липсват заради средновековна яма, която e унищожила значителна част от емблемата. Тя е многоцветна и с кръгла форма. Около емблемата, от всяка страна
на почти квадратната мозайка, са разположени четири арки с изображения
на птици. Те са перпендикулярни една на друга. В свободната част, около
дъгите на арките, има четири различни вида кантароса, разположени в петоъгълници с неправилна форма. В ъглите на мозайката има четири кръга
с различни украси, като добре запазени и видими са само два. Останалите
полета са запълнени с различни геометрични елементи. Мозайки са открити също така в преддверието на залата, в западния и южния портик и в
още едно малко помещение. Според археолозите датировката им се отнася
към 80-те години на ІV век, когато християнството е наложено като официална религия в Източната римска империя. Техниките, използвани при
изработването на подовата украса, подробно са описани от археолога Кр.
Калчев в негова студия, посветена на античните мозайки от Августа Траяна
(Стара Загора). Самата зала, чийто под е покрит с мозайки, е с внушителни
размери: дължина 12.40 м и широчина – 10 м. Стените са с мраморни облицовки. Около залата са разположени множество по-малки стаи. Части от
нея и някои от помещенията са с отопление – тип „хипокауст“, т.е. подово.
Учените изказват предположение, че сградата вероятно е резиденция на
управителя на античния град, а по-късно е превърната в епископски център. Заради интересното откритие се налага преустройство на изготвения
проект за разширение на пощата. Мозайките са консервирани и реставрирани от екип с ръководител Петър Попов от НИНКН София. Една част от
тях са обработени на място, а други са отлепени от терена, реставрирани,
върнати и експонирани при останалите. Пощата с мозайките днес е един
от атрактивните музейни обекти в Стара Загора. Останките от античната
сграда композиционно са много добре вписани в паричния салон. Те могат да се наблюдават от малка площадка или от отворения втори етаж на
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помещението. От север на фасадата е очертан предполагаемият размер на
„двореца“ във височина. През 2001 година античната сграда и мозайките
служат за естествен декор на пиесата „Саломе“ от Оскар Уайлд, поставена
от Драматичния театър в Стара Загора.
Пощенската палата в Стара Загора крие все още непоказани мозайки,
нуждаещи се от реставрация и експониране. Тя и сега е интересен туристически обект, приютил шедьоври на античното мозаечно изкуство, но е
необходимо повече популяризиране. Осъществените надстроявания, разширения и преустройства променят първоначалния вид на сградата. Те я
превръщат в своеобразен паметник на еклектиката от втората половина на
ХХ век, приютил обаче в себе си прекрасни образци на античното изкуство.
Те поразяват не само с красота, но и с дълбок замисъл. Тази двойственост
на сградата – непривлекателна отвън и богата с история отвътре, може да е
поучителна за бъдещите поколения архитекти.
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Старозагорската мъжка гимназия
Светла Димитрова
След приключване на Руско-турската освободителна война (1877 –
1878) започва постепенно възстановяване на опожарена Стара Загора. Общинският съвет определя парцели и заделя средства за храмове на образованието – две гимназии (мъжка и девическа) и по две основни училища в
четирите квартала на града. Тогава той наброява 15 258 жители и е на 8-мо
място в страната. Преди него се нареждат в низходящ ред Пловдив, Русе,
Варна, Шумен, София, Сливен и Пазарджик. Изграждането на сградата на
мъжката гимназия е осъществено през 1880-1882 година. Планът ѝ копира
този на Априловската гимназия в Габрово и е разработен от Либор Байер,
автор на първия градоустройствен план на следосвобожденска Стара Загора. Той е изпратен в Габрово да направи архитектурно заснемане на зданието. През май 1881 година средствата, осигурени от общината в размер на
5000 турски лири (според Минко Минев, който тогава е финансист в нея,
парите са 6000) са похарчени, а строежът не е завършен. В тази сума не
влиза изработването на тавани и дюшемета, стълбище към втория етаж и
мазилка за него. Средствата за строителството на гимназията са набрани от
няколко източника. Около 70% от сумата е получена от продажбата на места за дюкяни на чаршията. Други постъпват от продажба на места, заети от
руснаците по време на войната и подарени след това на общината, а трети –
от стойността на вули (писмено разрешение за встъпване в брак), издадени
в Стара Загора и околията през периода 1878 – 1880 година и предоставени
на Общината от търновския митрополит Климент. За да се осигурят допълнително средства, е свикано общоградско събрание, на което е поставен
въпросът за набиране на доброволни помощи в размер на 800 (според М.
Минев – 1000) лири най-вече сред „по-съзнателните и по-интелигентни
граждани“ от Стара Загора и областта. За по-голяма гласност е подготвено
специално въззвание, което през месец май е дадено за отпечатване. С набраните нови средства се довършват стаите на долния етаж на гимназията,
където през учебната 1881/1882 година започват занятия.
По подобие на прототипа – Априловската гимназия, училището в Стара Загора е двуетажно. То има формата на буквата П – централна част и две
крила, които маркират вътрешен двор. От централно фоайе, чрез две стълбища вляво и вдясно, се достига до всеки един от етажите. Стаите са разполо84
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Мъжката гимназия – Стара Загора, 1913 г.

жени само от едната, външна страна, на коридорите. Фасадните композиции
на сградата са с типични за тогавашното строителство елементи – щукатурна
рустика по ъглите, околопрозоречни рамки и корнизи. Видният старозагорец
Атанас Илиев разказва в своите спомени, че в плана на училището е предвиден по-голям салон, защото старозагорци не вярвали, че скоро ще могат да
изградят специална сграда за концерти и театрални постановки.
В края на април 1886 година градският съвет сключва договор с командира на 12-ти Балкански пехотен полк за окончателно довършване на
училището. Полкът е сформиран през януари същата година от части на
5-а и 6-а опълченска дружина. Срещу задължението да довърши училището – направата на пода и таваните на втория етаж и измазване на стените,
полкът получава правото да ползва част от сградата в продължение на 4
години. През това време учениците са изпратени в една от т. н. „вдовишки
къщи“, строени непосредствено след Освобождението на главната улица.
През януари 1893 година в мъжката гимназия избухва голям пожар,
който унищожава почти една трета от сградата. Тя е била застрахована при
румънското застрахователно дружество „Дачия Румъния“, но местната преса не съобщава дали щетите са били изцяло покрити.
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По време на Балканската война (1912 – 1913) сградата на мъжката
гимназия е превърната в главен щаб на цар Фердинанд, а по време на Първата световна война – във военна болница и оръжеен склад. Избухналият
на 2 май 1916 година нов пожар изпепелява голяма част от нея. Запазва
се само западното крило. След като 8 години общината чака средства от
държавата и не получава нищо, тя сключва заем за 3 500 000 лв. и сама
ремонтира сградата.
През 1927 година в „Старозагорски общински вестник“ се появява
остра статия срещу бездействието на държавата, която от години използва
„общинската сграда за държавно училище, без да плаща наем или да направи опит да я купи. Ако това се случи, общината ще може да построи
поне две сгради за прогимназиите в града, настанени в неподходящи сгради“. Този въпрос остава неразрешен до началото на 40-те години на ХХ век.
На тържество на 20 май 1937 година в двора на училището тържествено е открит бюст паметник на Иван Вазов, патрон на гимназията. Той е
дело на художника Кипро Николов, който преподава рисуване в нея. През
есента на 1985 година бюстът е преместен в новата сграда на училище
„Иван Вазов“.
През февруари и март 1941 година занятията в гимназията временно
са преустановени, защото училището отново е превърнато във военна база.
Първоначално на мобилизирани български части, а после на германски военни части.
След приключване на Втората световна война, откритото в Ксанти
българско Държавно средно техническо училище „Георги Бенковски“ е
пребазирано в Стара Загора. Общината започва да търси подходящо място,
за да му построи сграда. Докато се реши въпросът къде да започне строителството, през юли 1946 година е взето решение техническото училище
да се настани в 8 стаи на Мъжката гимназия и 6 стаи на основно училище
„Кирил Христов“. На следващата година новата сграда на Мъжката гимназия на бул. „Столетов“, чието строителство започва още през 1939 година, е
завършена и учениците се пренасят в нея. Старата сграда остава изцяло за
държавното техническо училище, преименувано по-късно на техникум по
строителство, а години по-късно – на Гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Либор Байер“.
През 1968 година сградата е надстроена с още един етаж. Плановата
схема е запазена с незначителни нарушения. Тогава е пристроен и физкултурен салон.
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Мъжката гимназия – Стара Загора, 1932 г.

През 1984 година е взето решение училищното здание да се предостави за музей. Заимства се идея от Община Варна, която превръща тамошната сграда на Девическата гимназия във великолепен храм на музите. През
февруари 1987 година старозагорският музеят се премества в западното
крило на бившата мъжка гимназия. Изготвеният през 1985 година проект
за преустройство на сградата, чиято стойност възлиза на 1 554 517 лв., четири години по-късно се налага да бъде преработен заради ново изискване
за противоземетръсни шайби. Стойностната сметка нараства на 2 147 512
лв. През ноември 1989 година сградата е декларирана като паметник на
културата с местно значение. Музеят остава в нея почти 20 години, но проектът така и не се реализира, заради други приоритетни обекти. В началото
на демократичните промени в условията на масово използване на уличен
натиск, временният изпълком на ОбНС не устоява на исканията на преподаватели, ученици и техните родители и през ноември 1990 година връща
сградата отново на строителния техникум. Не са взети под внимание решителните протести на целия музеен колектив и многобройните жалби до
различни инстанции. Предаването на източното и централното крило става
на 28 декември 1990 година. Съгласно подписания протокол музеят остава
87

Мозайка от миналото на Стара Загора

в западното крило на сградата до окончателно решаване на въпроса с базата му. Той я освобождава изцяло едва през 2007 година. Тогава тя е ремонтирана основно и изцяло заета от училището. Докато обитава сградата на
бившата мъжка гимназия, музеят организира археологически проучвания
в двора с цел уреждане на експозиция на открито. Проучванията провежда археологът Мариана Минкова. Тя проучва античен перистилен двор с
тухлена настилка. След като става ясно, че няма да се урежда музейна експозиция в сградата, античните останки са засипани отново.
През 2011 година в двора на училището е монтиран бюст паметник
на патрона на гимназията Либор Байер, изработен от скулптора Любомир
Лазаров. Средствата са дарени от ученици на гимназията и фирма „Трейс
Груп Холд“ АД. През септември 2019 година започва основен ремонт на
сградата, известна като дом на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Стара Загора. Средствата са в размер на 1
250 000 лв. и са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“.
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Стогодишна идея,
реализирана в наши дни
Снежана Маринова
Старозагорци и гостите на града припознават скулптурата на птицата
Феникс, поставена на площада пред сградата на Общината, като символ на
Стара Загора. Автор на пластиката е старозагорският скулптор Красимир
Зарков (1961 – 2019). Фениксът е митологична огнена птица, част от легендите на много народи и култури. Символ е на прераждането, безсмъртието,
победата над бедствията и огъня, на новото начало, на любовта. През вековете съдбата на Стара Загора е също толкова динамична, трагична, изпепеляваща, но винаги възраждаща се. Затова и птицата Феникс подхожда
за символ на града. Но… малко хора знаят, че идеята за символа „Птица
Феникс“ в Стара Загора никак не е нова! И е обнародвана… преди почти
100 (сто!) години… в брой 18 от 26 април 1927 година на старозагорския
вестник „Дума“! Авторът се е отбелязал само с инициал Х. В дописката се
цитират думите на видния старозагорец, книжовник, учен, общественик и
просветен деец Атанас Трифонов Илиев (1852 – 1927): „Толкоз хора на изкуството е дала Ст. Загора – по това нашият град се отличава от другите градове – подчертайте това! Същевременно Стара Загора е онзи град,
възкръсвал неведнъж из пепелта. Феникс, Феникс трябва да бъде нашият
символ! Вземете в ръцете си инициативата да се построи пред градския
дом, сред малката градина, паметник с птицата Феникс“. Не се разбира
пред кого точно е споделил предложението си мъдрият ни съгражданин, но
неизвестният „Х.“ завършва с: „Днес, когато стават трескави приготовления за отпразнуване 50-годишнината от освобождението на Стара
Загора,… добре ще бъде да се имат предвид и тези думи на почитания от
всички Ат. Т. Илиев. – Дали птицата ще се постави в градската градина,
или на проектираната …метрова пирамида на могилата източно от града – това е въпрос на архитекта и скулптора, но птицата Феникс трябва
да стои на едно от тези две места“.
Е, не e било писано да се случи тогава… Но в наши дни му идва
времето. Пластиката е поставена на площада пред Общината и на 24 юли
2012 година тържествено е открита. Изработката е финансирана от „Ротари
клуб“ – Стара Загора. След няколко години, през 2019 година, след мащаб-
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ния ремонт на централната градска част, е преместена с няколко метра на
север. Монументът тежи 330 кг и е от две части – триметрова мраморна
колона и месингова птица Феникс с височина 2 м. На лицевата част на колоната са изсечени осемте исторически имена на града ни.
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Универсалният магазин
Снежана Маринова
На 29 юли 1977 година в Стара Загора е открит универсален магазин.
Намира се на ъгъла на бул. „Георги Димитров“ (днес „Цар Симеон Велики“) и бул. „Руски“. За да се построи магазинът, са разрушени емблематични стари сгради от първата половина на ХХ век, придаващи характерен
облик на градския център.
„Белокаменен дворец на търговията“, както е наречен в официалните
слова, заради особената архитектура и облицовката с бели мраморни плочи. Събитието е включено в специалната програма по повод 100-годишнината от боевете край Стара Загора (1877 г.). Излизалият тогава в. „Септември“ в брой 90 от 30 юли 1977 година съобщава: „Хиляди граждани вчера
дойдоха в центъра на града пред новия универсален магазин, за да участват в неговото тържествено откриване.“ Описанието на целия ритуал,
имената на присъстващите лица и създадената обстановка разкриват пред
по-младите поколения картината как традиционно са се случвали подобни
събития. Сградата е проектирана от арх. Тодор Личев от Института за проектиране на МВТУ (Министерство на вътрешната търговия и услугите).
Строителството е извършено от Строително управление № 1 с технически
ръководител Петър Сливков. Първата копка за строежа е направена на 7
януари 1971 година. За това съобщава в рубриката „Хроника“ местният
вестник „Септември“, брой 3 от 15 януари с.г.: „Новата сграда ще бъде на
четири етажа. За строително-монтажните работи ще бъдат вложени
1 850 000 лв.… и ще бъде завършена в срок от три години“. По традиция…
срокът се удължава до 1977 година!
Универсалните магазини са вид големи магазини за търговия на дребно. Целта е да се създаде удобство и да се пести време на клиента. Изследватели твърдят, че първият такъв е възникнал през 1734 година в град Дарби, Англия. Бум на универсалните магазини настъпва през XIX век. През
1838 година и в Париж, Франция, отваря врати универсален магазин. През
1846 година е отворен универсален магазин и в Ню Йорк, САЩ. Световноизвестен е и ГУМ (Государственный универсальный магазин) в Москва,
Русия, открит през 1921 година. В България първи е ЦУМ (Централен универсален магазин) в София, открит през 1956 година.
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Универсалният магазин – Стара Загора, 1979 г.

Новооткритият магазин в Стара Загора е на четири етажа с 25 секции,
с 4450 кв. м търговска площ, оборудван на съвременно техническо ниво. На
четвъртия етаж разполага със зала за изложби, ревюта и конференции с 400
места. В информацията по онова време се подчертава, че това е вторият по
големина след ЦУМ. Първоначално се обслужва от 267 търговски работници, с 40 касови апарата (!). Търговската дейност се извършва на принципа
на самообслужването, като в магазина е монтирано телевизионно устройство за контрол. Предлага стоки от децентрализирания фонд с оборот на
стойност 25 млн. лв. годишно. В ония години е имало разделение на стоките
на два типа: децентрализиран фонд, както са ги определяли „стоки с нисък
социален статус, евтини, масови като тираж“, и централизиран стоков фонд,
стоки с „високи потребителски качества“, стоки на лукса. Стоките, попадащи в тези два разграничени фонда, са имали различно качество и цени.
В дописката на първа страница четем още, че присъстват много официални лица: Пенчо Кубадински – член на Политбюро на ЦК на БКП и председател на Националния съвет на Отечествения фронт; Борис Архипов –
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генерален консул на Съветския съюз в гр. Пловдив; Георги Караманев –
член на ЦК на БКП и министър на вътрешната търговия и услугите; Вълчо
Найденов – член на ЦК на БКП и първи секретар на Окръжния комитет
(ОК) на БКП в Стара Загора; Иван Панайотов – председател на Изпълнителния комитет (ИК) на Окръжния народен съвет (ОНС) в Стара Загора и
други партийни и държавни ръководители на окръга и града. В тържеството участват чуждестранни гости: делегации от побратимените градове Куйбишев (СССР) и Кошице (Чехословакия) и от Новгородска област, родното
място на подполковник Калитин.
Слово при откриването произнася министър Георги Караманев, лентата прерязва Пенчо Кубадински, а първият управител на магазина Румен
Христов прочита традиционната поздравителна телеграма до ЦК на БКП,
единодушно одобрена от присъстващите на митинга. Министърът прочита
указ на Държавния съвет на НРБ за награждаване на изявили се в работата
си строители, проектанти и работници.
През 1998 година Универсалният магазин е приватизиран. Първоначално е много посещаван, но по-късно, въпреки удобното местоположение
в центъра на Стара Загора, не може да понесе конкуренцията на създадените през 2008 и 2012 година два мола. Работи и до днес.
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Халите
Светла Димитрова
През 30-те години на XX век става модерно в по-значимите градове
на страната да се изграждат големи магазини – градски хали. Въпроса за
такъв търговски обект поставя през 1926 година старозагорецът Христо
Минков в писмо до кмета на града, което дори публикува в отделна брошура. В халите, според него, трябва да се продава месо, зарзават и други продукти. Сградата би струвала около 800 000 лв., средства, които общината
би си върнала, ако я отдава под наем в продължение на 3 – 4 години. Халите
ще придадат нов, по-европейски вид на града и ще ликвидират грозните и
мръсни касапници и кебапчийници в центъра му. След Габрово и Шумен
общинските ръководства в Стара Загора и Пловдив през 1930 година обявяват конкурси за идейни проекти. На конкурса в Стара Загора са присъдени
първа и втора награда. Първата премия е връчена на архитектите Елена
Варакаджиева-Скордева, Генчо Скордев и Петко Цветков, а втора – на архитектите Пантелей Цветков и Сл. Горанов. Мястото е определено още в
началото на 1929 година. За да е в централната градска част, е предпочетено строителството да започне в непосредствена близост до градската градина, източно от сградата на тогавашната община. Първоначалното предложение (юли 1926 година) е халите да се изградят на югоизточния ъгъл на
пепиниерата (на мястото на днешната пожарна). Преди появата на халите
на бул. „Руски“ (тогава „Цар Освободител“) срещу градската градина са
разположени дюкяните на касапите, бакалници, кафенета. От изток пък се
продават зеленчуци и плодове.
Изкопните работи за построяване на халите започват през май 1932
година. Халите са построени за няколко години и на 4 февруари 1934 година те са тържествено открити. Магазинът разполага със застроена площ
от 1450 кв. метра и струва на местната власт 5 милиона и 600 000 лв. Той
е на два етажа с централен вход от изток, до който се стига чрез масивно
каменно стълбище. Фасадите са украсени с ренесансови елементи. В североизточния ъгъл е издигната четириетажна кула. Освен като интересен
декоративен елемент, тя служи и за резервен водоизточник, тъй като в нея
е монтирана голяма щерна за вода. На последния етаж е предвидено да
се поставят часовници от юг и изток, но тази идея не се реализира. Днес
могат да се видят само местата, където те е трябвало да бъдат прикрепени.
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От площадката на последния етаж се открива великолепен изглед към града. За времето си това е най-високата точка, от която човек може да се полюбува на старозагорската панорама.
Вътрешното пространство е разделено на няколко помещения. От
централния вход се влиза в голяма зала. В южната ѝ част има малки магазинчета, разделени едно от друго с дървени преградни стени. На север от
голямата зала са разположени щандовете на месарите. За месото се влиза
от специален вход, разположен от северозапад. Клетките, в които продават
своята стока месарите, са отделени една от друга с метални решетки. Месото се окачва на метални куки и на място се изрязва желаното от клиента
парче. Рибата се продава в друго помещение, разположено на запад. То
е отделено от голямата зала със стъклена преграда. Циментовите тезгяхи
са подредени от юг на север. Тогава традиционно се продава черноморска
скумрия, но любителите на риба могат да си купят още попчета, калкан,
кефал, шаран, сом, паламуд, риба тон.
Сериозни преустройства в сградата са извършвани на два етапа –
през 1955 и 1983 година. Тогава е нарушена автентичността на вътрешното
пространство.
През 1932 година при изграждане на халите строителите попадат на
основите на сграда, за която уредникът на музея Христо Райков записва,
че вероятно е храм. Предположението си той основава на латински надпис върху мраморна плоча, висока 90 см, широка 1 метър и дебела 20 см,
намерена на същото място. Надписът гласи, че ветерани от Августа Траяна издигат и освещават езически храм (августеум) в памет на императора
Марк Аврелий Север. Тъй като са посочени имената на консулите, както и
месецът и датата на освещаването, Хр. Райков заключава, че храмът е бил
завършен на 13 ноември 233 година. Днес надписът е експониран в музея
като паметник с важно значение за историята на града. Според Димитър
Янков августеумът вероятно започва от сградата на днешната художествена
галерия, сече трасето на бул. „Руски“ и опира в античната улица, минаваща през сградата на музея. При археологически проучвания точно на това
място под сградата на музея са извадени доста внушителни архитектурни
детайли.
Намерените при изграждането на халите експонати са инвентирани в
музея още през 1932 година. Това са няколко мраморни плочи с надписи,
като повечето са частично запазени.
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През 1933 година, при прокопаване на изкоп за канализация на халите, е открита мраморна глава на весталка. Тя е в естествена големина и е
висока 25 см. Професионалната изработка кара специалистите да мислят,
че е дело на голям майстор. Освен това те я свързват с открития предната
година храм и смятат, че на това място е имало и олтар, посветен на богинята Веста, покровителка на семейното огнище. В светилището на богинята се е поддържал вечен огън от нейни служителки, наричани весталки.
Прототип на намерената мраморна глава вероятно е една от весталките. Д.
Янков допуска, че тя може да е част от украсата на споменатия августеум.
През 1939 година в халите се изгражда хладилник, за който общината
плаща 10 милиона лева.
През декември 1954 година на сесия на ГНС е взето решение да се
направи преустройство на халите. Проектът е на арх. Иванов и арх. Михайлов, а строителните дейности са възложени на организацията „Местни
строежи“. Целта е да се направят нови хладилни инсталации и да се поставят нови хладилни шкафове.
В края на 70-те години се провежда конкурс за оформление на центъра на Стара Загора. В някои от проектите се предвижда събаряне на халите, а в други – не. Надделява схващането, че сградата трябва да остане.
Предвижда се пълна реконструкция, изграждане на детска сладкарница и
кафене. Зареждането на магазина се установява от север.
През 1982 година халите работят всеки ден от 8 до 20 часа, а в неделя –
от 8 до 13 часа. Приемат се и заявки по телефон за доставка по домовете.
През 1983 година е изготвен проект за преустройството им в „модерен търговски комплекс“. Той е дело на Лилия Сокачева от КИИП към
Министерството на вътрешната търговия и услугите. Главен изпълнител
на ремонтните дейности е СП „Ремонтстрой“ – Стара Загора. При реконструкцията търговската площ се увеличава с нови 220 кв. м. Основно звено
в комплекса е супермаркетът, който работи на самообслужване. Има и кафе-сладкарница с лятна градина. Преустройството е осъществено под ръководството на арх. Иван Иванов.
През 1989 година сградата е декларирана като паметник на културата
с местно значение.
Десет години по-късно (1999) Общината решава да отдаде под наем
Халите. Има различни предложения за новото предназначение на една от
символните за града сгради. Едни предлагат да остане супермаркет, други
искат да се превърне в детски увеселителен комплекс, а трети – там да
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се настани библиотека „Захарий Княжески“, която тогава ползва под наем
сградата на бившето еврейско училище. Четвърти са на мнение сградата да
се превърне в център за стимулиране на селскостопанското производство
от региона, като там се предлагат яйца, месо, млечни продукти от местни
производители. След много спорове и обсъждания общинските съветници
през юли 1999 година вземат решение Халите да се превърнат в художествена галерия. На сградата е направено пълно архитектурно заснемане от
арх. Емил Василев. Вътрешните преустройства стават по идея на художниците от галерията. Те изготвят заданието според вижданията си за постоянната експозиция и временните изложби.
Днес градските хали са една от архитектурните забележителности на
Стара Загора, приютила изобразителни шедьоври на български и чужди
художници.
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История между кориците
Авторът на първата книга за авиацията,
учител в Старозагорска гимназия
Снежана Маринова
В специалната колекция „Краезнание“ на Регионална библиотека
„Захарий Княжески“ – Стара Загора се съхранява малка книга, но забележителна със своите автор и съдържание. Книгата е „Въздухоплавание.
Аеродинамично летене. Аероплани (Теория, техника и история)“, издадена през 1911 година в Стара Загора, автор Асен Юрданов (или Йорданов)
Попов, учител по математика в Старозагорската мъжка гимназия. По това
време в училището учат над 500 ученици и е едно от добрите в държавата.
В годишника на гимназията за учебната 1911 година четем: „Асен Йорданов, временно новоназначен учител със заповед № 2571 от 19.VIII.1910 г.
Идва от Разградската гимназия“. От същия документ разбираме, че Асен
Йорданов отсъства през октомври и ноември поради явяване на държавни
изпити и от 1 февруари 1911 година е преназначен за редовен гимназиален
учител, класен наставник на VI б клас и завеждащ кабинета по математика. „Въздухоплавание…“ е първата книга на 25-годишния учител, 136
страници. Материалът е структуриран в два основни раздела: раздел А.
Въведение, с четири подтеми, и раздел Б. Авиатика, разпределен в пет глави с красноречиви подзаглавия: глава I. Предварителни познания; глава II.
Теория на аероплана; глава III. Техника на аероплана; глава IV. Описание
на важни аероплани и глава V. Исторически развой на авиацията. Текстът
е придружен с чертежи, по повод на които в предговора авторът благодари
за помощта от Васил Костакев, учител по рисуване в гимназията. Също
в предговора отбелязва използваната литература на френски и руски език
и времето и мястото на написване – „гр. Стара Загора, октомврий 1911
год.“. Книгата е високо ценена от специалистите в областта на авиацията.
С нея се поставя началото на авиационната литература у нас и е обърнато
внимание на идеята да се използва авиацията за военни цели. Дълго време
е учебно пособие за първите български военни летци и любители авиато98
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ри. Представеното издание от 1911 година е основа за фундаменталното
изследване на Асен Юрданов Попов „История на авиацията“, т. 1 (1923 г.).
В периода между 1923 и 1943 години написва още три книги и множество
статии на тема авиация.
Асен Юрданов Попов е роден на 23 януари 1886 година в с. Хотница,
Великотърновско. Учи в Софийския университет (математика и физика) и
в Загреб. По-късно изучава авиационно дело и история на авиацията в Женева. Пpeз лятoтo нa 1908 година в poднoтo cи ceлo пocтpoявa гoлям aпapaт –
птицa плaнep. Участва в двете Балкански и в Първата световна войни. Дълги години е инспектор и учител във Велико Търново, Русе, София и на
други места, до пенсионирането си през 1944 година. Автор е и на няколко
учебника, сборници и ръководства по математика. Носител на орден „За
храброст“, „Св. Александър“, „За военна заслуга“. Умира на 11 май 1971
година. Най-пълно изследване за живота и творчеството на Асен Юрданов
публикува в Известия на Регионалния исторически музей – Велико Търново, ХХVIII – XXIX, 2013 – 2014, историкът от Велико Търново Невяна
Бъчварова, от което разбираме, че Асен Юрданов е автор и на стихове.
П.П. И за да бъдем точни, трябва да отбележим, че в авиационната история на България и света има още един Йорданов – Асен Христов Йорданов –
авиоинженер, авиоконструктор, летец-инструктор, чиято житейска история
и съдба почти се припокрива с историята на Асен Юрданов. Роден е на 2 септември 1896 година в София. Учи във Франция. Също участва в Балканската
война. През 1921 година заминава за САЩ и работи там до края на живота
си – 19 октомври 1967 година.
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Вестник „Земледелец“
Снежана Маринова
Първият местен и първият земеделско-стопански вестник след Освобождението е „Земледелец“ – вестник за земледелието въобще, народната
икономия и самоуправа. Началото е с брой първи на 1 февруари 1883 година. Излиза три пъти седмично. Печата се в собствена печатница, създадена
в началото на същата година, с ръчна машина „Преса“ и няколко каси букви. Под главата на вестника е отбелязано, че администрацията и редакцията на вестника се намират в дома на Д. М. Наумов, а за кратко време – от
брой 2 до брой 30 1883 г, на площад Богориди (днес парк „Пети октомври“)
и за частни обявления се плаща по три гроша текущи на ред. В уводната
статия е представена програмата от 15 пункта и е разяснена на читателите
необходимостта от това издание.
От вестника за три години излизат 81 броя.
Материалите са авторски, предимно от самия Димитър Наумов, но не
са подписвани. В списването му участват също и Атанас А. Макаков, М. И.
Минчев, Хр. Атанасов, Атанас Трифонов Илиев. Печатани са и преводни
статии за стопанството, земеделието и индустрията в Европа и света (да
припомним, че Димитър Наумов владее почти всички славянски езици, а
също френски, английски, турски, гръцки, италиански, немски). Изданието
предлага на своите читатели обширни, често преминаващи в няколко броя
описания по темите: скотовъдството у нас, лошите страни на нашето земеделие, копринарството у нас, съвети как да се извършва сеитбообръщението. А също и по-конкретни теми: обработване на люцерната; за горите;
обработването на рапицата, обработването на мака, храненето на бубите за
коприна, за пчелите, винарството, по въпроса на филоксерата, болест по
лозята, статистически таблици за производството на розово масло в Източна Румелия, на сол в град Анхиало (дн. Созопол). Публикува рецепти и
начини за лечение на разни болести по хората и животните и практически
съвети по стопански и домакински въпроси, практически народни лекове
против разпространени по това време болести и паразити – против дървеници и бълхи; лекуване на ухапване от пчели; ухапване от змия; при слънчев удар. Много материали за лозята, гроздето и винопроизводството, които са характерни за Старозагорския регион. В рубриката „Разни“ предлага
новини от селата в Източна Румелия и световни новини. Освен земеделие и
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животновъдство по страниците на вестника има също и икономика – земеделските каси, занаятчийските училища, пояснения по някои закони (Законът за ратаите, Данък кадастър), които предстои да се обсъждат и приемат
в Областното събрание на Източна Румелия.
Във всеки брой са отбелязани даренията от абонамент на вестника,
които се правят на училища, читалища, библиотеки. Сред дарителите са
имената на личности и организации: Анастасия Тошева, Досю Вълев, Петър Кабакоев, Васил Златев, д-р Киро Вазов, Васил Пулев. Общини като
Сливен и Бургас откупуват броеве от вестника, за да го разпространят в селища от съответния регион. По този начин новоизлезлият вестник достига
до голям брой читатели.
В брой втори е публикувана специална статия за новооткритото Земеделско училище в Садово, за което действие значителен е приносът на
Димитър Наумов. В брой 10 от август 1883 г. вестникът съобщава за създаването на ученическо дружества „Земледелец“ в училището в Садово. В
брой 32 от 10 декември 1883 г. публикува покана за записване в Садовското
земеделско училище за новата учебна година, която започва от 1 февруари.
Любопитни са публикуваните в брой 35-36 от 10-20 януари 1884 г.,
последен брой на първата годишнина на вестника, „Десет заповеди за земеделците“. Те са на италианския икономист проф. Кантони и препоръчват:
Не купувай никога земи чужди, т.е. с взети назаем пари
Не се занимавай с много работи, но се занимавай с онова, което
най-много приход донася. Който много граби, малко хваща.
Обичай работливите людски ръце, но където и когато можеш употребявай машини и оръдия, защото тяхната работа е по-бърза и по-добра.
Пази се да не лъжеш в земане-даването.
Още с началните стъпки старозагорските вестникари оценят подобаващо значението на рекламата в своите издания и съответно се грижат
тя да присъства редовно по страниците. Заедно с това да им осигурява и
така необходимите финансови средства. „Земледелец“ е първи и в отпечатване на реклами. Рекламен текст или по-скоро съобщение под рубрика
„Известия“ във вестник „Земледелец“ се появява за първи път в брой 6
от 20 март 1883 година и се повтаря в брой 7 от 1 април за предстоящото
откриване на Областното земеделско училище в Садово. В следващите броеве все по-често са публикувани рекламни съобщения и известия. Предвид
характера на изданието, рекламите са свързани със земеделието. Един от
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първите и най-продължителни рекламодатели е С. А. Вакаро, италианец,
живеещ в Пловдив, представител на фирми за селскостопански машини –
плугове, машини за вършеене, за брануване, за сеитба, за жътва и косене,
за пречистване на семената, за ронене на царевица. Неговите реклами вече
са с илюстрации. Започват от брой 12, 20 май 1883 година. Повтарят се в
почти всеки следващ брой, понякога и по две за различни видове машини.
Вестникът публикува и съобщения на административни комисии, адвокати и частни лица за предстоящи търгове за строителство или продажби на
земи и гори. Съобщава, че в Стара Загора се е заселил млад чех, майстор
железар Кирил Иванович Валента, който произвежда плугове.
Рекламите в първия следосвобожденски вестник в Стара Загора са
главно текстови, по-описателни, почти без илюстрации. Поместват се
в края на съответния брой, заемат не повече от една страница. В текста,
по обясними причини, няма посочени точен адрес и телефонен номер. За
контакт се предлага или редакцията на вестника, или описание от типа на
„кантората се намира в г. Пловдив в Куюмджийската чаршия, в голямата
магазия на Кациграта“.
В последния брой на първата годишнина е отпечатано съобщение, че
ще продължи да излиза вестникът в същия формат и със същата програма
и ще струва 9 гроша златни, тъй като пощенските разходи се поемат от бюджета на Източна Румелия и Княжеството.
От юли 1884 г., след ранната смърт на Димитър Наумов, издаването
на вестника поема брат му Паун М. Наумов. От третата годишнина втори
редактор е Михаил Ив. Минчев. Съобщава, че ще излиза по три пъти месечно, но при интерес и възможност редакцията ще започне да го издава
четири пъти месечно, без да променя цената.
През юли 1885 година пожар в печатницата унищожава част от ръкописите, оловните букви и поврежда машината. По тази причина и заради
финансови проблеми вестникът е спрян, но неговите публикации са високо
ценени и от специалисти, и от земеделски стопани. Остава в историята на
българския периодичен печат като „първи“!
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Вестник „Тракийска трибуна“
и Михаил Черногоров
Снежана Маринова
В стенографските дневници на 23-то Обикновено Народно събрание
от 31 март 1932 година е записано, че председателстващият Н. Шопов съобщава на Събранието, „че е постъпило питане от народния представител
г. Георги Вангелов до г. министъра на вътрешните работи и народното
здраве относно конфискуването на в. „Тракийска трибуна“, орган на национал-революционната левица в организацията на тракийската емиграция, станало на 24 март т.г. и спиране печатането на тоя вестник. Това
питане ще се изпрати на г. министъра, за да отговори“.
На конгреса на Тракийския младежки съюз през 1931 година в Стара
Загора настъпва разрив между ръководството на Съюза и левицата. Намесват се хора от Комитета за свобода на Тракия. На този конгрес левицата се
отделя и се обособява отделна младежка организация – Тракийска левица,
която създава комитети по места, Централен акционен комитет и свой печатен орган – в. „Тракийска трибуна“. До 1934 година съществуват паралелно две организации. Тракийският младежки съюз е създаден на Осмия
редовен събор на тракийските дружества, провел се от 17 до 19 август 1924
година в Пловдив. Създаването му е предизвикано от факта, че след Първата световна война в редовете на тракийските бежанци се вливат все повече
младежи.
Разказът е за един от редакторите на в. „Тракийска трибуна“ – Михаил
Черногоров, свързан със Старозагорския край.
Вестникът излиза в София през 1932 година. Отпечатани са три броя –
първи на 12 януари, втори – на 29 февруари и трети на 24 март. Вестникът
има подзаглавие „Ратник за свободна и независима Тракия“, което заедно
със заглавието подсказва темите и насочеността на печатаните материали.
Заглавието и подзаглавието са и на есперанто. Вестникът излиза месечно, в
4 страници, годишен абонамент 29 лв., цена на един брой – 2 лв. Редактор на
първия брой е Ламби Данаилов, а от втория (всъщност 2 и 3 брой) – Михаил
Черногоров. Адрес на редакцията и администрацията – бул. „Царица Йоанна“ 28. В третия брой е обявен нов адрес – Търговски кооперативен дом, ул.
„Алабинска“ 37, стая 117. Печата се в печатница „Радикал“ – София.
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Данни за вестника предоставя и Димитър Иванчев в библиографския
указател „Български периодичен печат 1844-1944 година“, том 2, издаден
през 1966 година, където вестникът е включен под № 7198. Там е отбелязано още, че вестникът има продължител – със същото име, с подзаглавие
„Вестник на тракийската прогресивна младеж“, редактор Н. Янков, София,
печатница Стоичко Василев. От него също са издадени три броя (от 20 януари до 23 март 1934 година).
Пълното течение на вестника се съхранява в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – София и в Народна библиотека „Иван
Вазов“ – Пловдив.
Вестникът е изразител на идейните позиции на левицата в тракийското движение. Съдържанието на отпечатваните материали докрай поддържа
тази линия. В уводната статия на първи брой, озаглавена „По кой път?“, са
отбелязани основните различия между отделните течения в тракийските
организации по това, как трябва да бъде решен тракийският въпрос. Според вестник „Тракийска трибуна“ това е: „…по пътя на смелата и решителна революционна борба…“. В редица материали вестникът и неговите
редактори подчертават необходимостта от реализиране на лозунга „Свободна и независима Тракия“ в рамките на Балканската трудова федерация
и с това се различават от другото крило в тракийската организация, което
е за легални, пропагандни, дипломатически действия. Не малка част в трите броя заемат материалите, посветени на тракийската младеж, организационния живот на Тракийския младежки съюз и въпросите за създаване на
акционни комитети в организацията.
В първи брой е отпечатана „Резолюция по идейните позиции, задачите и тактиката на левицата в Тракийския младежки съюз“. В брой 2 и 3
излиза статия от Петко Напетов „Националният въпрос в СССР“.
Уводната статия в трети брой е посветена на 26 март – Деня на Тракия. Авторът призовава към единство на балканските народи, против нова
война, в защита на Съветския съюз, за свободна и независима Тракия. Издаването на вестник „Тракийска трибуна“ и по-точно идеите, които той защитава, не са посрещнати особено ласкаво от опозиционните на левицата
вестници. Затова и „Тракийска трибуна“ отговаря в свои статии на критиките във в. „Тракия“ и в. „Завет“.
Във всеки брой има материали за положението в съседните балкански
страни – Гърция и Сърбия, и за по-далечните – Япония, Китай, Индия. Вестникът подкрепя борбата на бедните и онеправданите слоеве в тези страни
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за независимост и по-добър живот. Не е отминато и положението у нас. В
брой втори, в статията „Положението на бежанците“, Михаил Черногоров
пише: „По-голяма част от нея (тракийската емиграция) е населена главно
в градовете, като Пловдив, Свиленград, Хасково, Кърджали, Сливен, Стара Загора и др. Намира своето препитание изключително в тютюневите
и текстилните фабрики, където е изложена винаги на страшния бич на
безработицата, недояждането, физически и духовно израждане“.
Финансово вестникът е подпомаган и от своите читатели – отделни
хора, групи и тракийски организации. Във всеки брой са отпечатани списъци с имената на дарителите, главно от селищата в Южна България.
Правят впечатление призивите, които са почти на всяка страница, например: „Бежанецо! Агитирай, разпространявай и сам чети изразителя
на своите мъки и стремежи „Тракийска трибуна“! Или: „Сътрудничеството на цялата емиграция е необходимо. Станете кореспондент на „Тракийска трибуна“!
Няколко думи за редактора – Михаил или Михал (както се среща в някои публикации) Петров Черногоров. Животът му е показателен за живота
на хилядите тракийски бежанци. По-голямата част от документите, даващи
сведения за Черногоров, са унищожени. Останали са спомените на Христо
Станков и Калуда Драгиева за него и машинописно копие на показанията от
1945 година на обвиняем пред Народния съд – Стара Загора за убийството
на Михаил Черногоров, всички съхранявани в Държавния архив в Стара
Загора. Няколко реда за Черногоров намираме и в издадената през 1996
година в Стара Загора книга „Село Оряховица, Старозагорска община“ с
автор Жеко Трандев. Михаил е роден на 4 май 1907 година в с. Дервент,
Източна Тракия. В Балканската война загива бащата. По-късно пред очите
му умират братята, сестрите и майка му. И се започва нерадостната одисея
на сирачето бежанец. Скитничество, което след много гладуване, студуване
и преследване завършва в семейството на войника Драгия (Гичо) Иванов
от с. Оряховица. Естествено е след бедния, нерадостен живот, Михаил Черногоров да избере революционните, комунистическите идеи. Активно се
включва в дейността на младежката, партийната и синдикалната организации в селото. Следват пътувания, временна работа и уволнения на различни места в България, докато през 1932 година идва редакторството във
вестник „Тракийска трибуна“. Кой друг, ако не Михаил Черногоров познава
най-добре тежката участ на тракийските бежанци. След третия брой вестникът е спрян, а неговият редактор – арестуван и изпратен в Централния
105

Мозайка от миналото на Стара Загора

софийски затвор. Осеммесечният престой там завършва с оправдателна
присъда. Михаил Черногоров се завръща в село Оряховица и още по-активно продължава политическата и пропагандна дейност в партийния регион.
След като разбира, че го заплашва нов арест, през 1941 година преминава в
нелегалност. Поддържа връзка с представителя на Централния комитет на
Комунистическата партия, с парашутистите, изпратени от Съветския съюз,
с други младежки и партийни дейци. През пролетта на 1942 година, на 31
май, куршум от засада прекъсва живота на Михаил Черногоров. Остават
спомените на неговите другари и острите реалистични статии във вестника.
Въпреки че излиза само в три броя, в. „Тракийска трибуна“ е важно
свидетелство за идейните позиции и организационния живот на част от
бежанците тракийци през тридесетте години на ХХ век.
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Градът и хората
през обектива на фотоапарата
Снежана Маринова
25 март e Ден на пощенската картичка. Принос по темата е книгата
„Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки. От края на
ХIХ до средата на ХХ век (частна колекция)“, издадена през 2015 година
от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. Основа за
създаване на книгата е предоставената за публикуване сбирка, включваща
над 200 картички на сгради, улици, паркове, събития, личности. В интерес
на проучването и за по-голяма прегледност изображенията са групирани по
теми, като в групите максимално е следвана хронологията, доколкото това
е възможно. Целта е представяне на общата картина, а заедно с това улавяне на детайлите, възстановяване и припомняне на емблематични за Стара
Загора, но вече несъществуващи места и сгради. Възможност за сравнение
и повод за размисъл. Едно пътуване във времето! И емоционално, и познавателно, и малко носталгично, но при всички случаи необходимо и полезно. Текстовете на гърба (една интересна и прелюбопитна тема) не са обект
на анализ в книгата. Те са ползвани само при датиране или установяване на
времевия период. Взето е под внимание пощенското клеймо. Интервалът
между изпращането и получаването във всяка точка на държавата обикновено е един ден, което говори много ласкаво за работата на българските
пощенски служители.
Частните колекции от исторически и художествени произведения са
елемент от културно-историческото наследство и са еднакво интересен, важен и понякога единствен източник на информация за определен период,
събитие, място, личност. Събирани целенасочено или хаотично, често с
цената на лишения, частните колекции представят другия поглед към историята. Понякога публикуването на снимка, предмет, картичка от частна
сбирка може да бъде оня щрих, който от години е търсен и очакван за завършването на историческия портрет. Неслучайно един известен български художник и колекционер определя колекционерството като „красива
лудост“. Но освен трупането на колекции, затворени и недостъпни за външен поглед, по-важно е, когато собственикът „отвори врати“ към своята
уникална сбирка.

107

Мозайка от миналото на Стара Загора

Старозагорско семейство, 1914 г., фотограф Г. Кацаров – Стара Загора
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Старозагорски госпожици, 1914 г.
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Не малко колекционери публикуват своите сбирки в Интернет пространството – създават самостоятелни албуми или участват в сборни сайтове. Издават книги и на хартиен носител. Отделни музеи и библиотеки също
организират изложби или обнародват под една или друга форма богатствата на своите фондове. Едни от първите са Регионална библиотека „Пенчо
Славейков“ – Варна, Регионалните библиотеки в Хасково, Стара Загора,
Бургас. Музеите в Русе, Самоков, Добрич, Пловдив, Велинград. Свои стари
пощенски картички показват градовете Казанлък, Мездра, Велико Търново,
Видин, Панагюрище и други. Безспорно е, че и специалисти, и любители
оценяват важността, актуалността, познавателната стойност и предизвиквания интерес на старите картички и снимки.
Най-старата снимка в представената колекция е с дата 8 ноември 1895
година от фотографа Иван А. Карастоянов – уникален портрет с авторски
надпис на Анастасия Тошева, учителка и създателка на девическото образование в Стара Загора. Пощенските картички от колекцията са със стандартния размер 14х9 см. Най-старата пощенска картичка е от 1902 година и
показва пет популярни за онова време места от града ни.
През Възраждането и в още по-ранните епохи чужди и наши пътешественици определят Стара Загора като „преблестящ град на траянците“, „малката Атина“, „Оксфорд на Южна България“, „дойка на духа за
свобода“. След Руско-турската война 1877 – 1878 година Стара Загора е
опожарена, разорена, разрушена! Както отбелязват съвременници в посланието, оставено за потомците при полагане на основния камък на 5 октомври 1879 година, „Преди разсипването, града Стара Загора броеше
до 4419 домове с 25460 души жители, после разсипването останаха 1089
домове с 10650 души“. Трудно, почти невъзможно изглежда възстановяването на града. Но всички завърнали се решават, че на мястото на руините
отново ще има град. И пак така блестящ, и богат, и духовен! В това трудно
време трима достойни мъже успяват да обединят и организират усилията
на старозагорци. Нестор Марков – пръв префект на Старозагорския департамент, Атанас Илиев – префектурен секретар и началник на Старозагорската околия, и Димитър Наумов – народен представител от Старозагорска
околия в Областното събрание на Източна Румелия. На 21 юни 1879 година
е приет първият градоустройствен план на Стара Загора, изработен от чеха
Либор Байер. Той представя ново градоустройствено решение. Духът на
съзиданието и напредъка побеждава духа на разрушението. През 1880 година градът вече наброява 1389 къщи с 13279 жители. По старите снимки
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и картички могат да се видят елегантната мрежа на правите улици, едни от
първите построени обществени сгради – Мъжкото и Девическото училище, сградата на Градското общинското управление, единствената оцеляла
до днес след пожарите постройка – Ески Джамия. Постепенно, с началото
на новото столетие, се появяват и все по-красиви частни домове. Къщите
и дворовете в Стара Загора не са големи, но са своеобразни, с интересна
архитектура, създадени със стил, уют и усет за красота. Затова и старозагорци с отворени души приемат все по-развиващата се в края на XIX век
мода на пощенските картички. Чрез тях могат да заявят на близки и далечни гости и туристи „Нашата Зара – нийде я няма“!
Първата пощенска картичка в България е издадена през 1892 година
по повод Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив. В Стара Загора един от първите издатели на пощенски картички е
Милю Касабов (1868 – 1937), книжар, съосновател през 1895 година на
Книжовно дружество „Просвета“, баща на поета Гео Милев. Разглежданата
колекция съдържа шест негови картички с отпечатан на гърба текст „Издава М. Касабов Ст. Загора – Т. Сеймен“. На някои от картичките е посочена
като място само Ст. Загора.
Друг популярен старозагорски издател и книжар е Иван Р. Сливков.
Фамилията Сливкови е известна в Стара Загора. Работи почти по същото
време с Милю Касабов. На неговите картички – 23 в колекцията – на кирилица или латиница са изписани името му и градът. Оскъдна е информацията за издателя Сливков, но е възможно Иван да е брат на Михаил Русев
Сливков (1868 – 1937), търговец, общественик и кмет на Стара Загора от
декември 1919 до май 1920 година.
С по една картичка в колекцията са представени двама издатели от
Стара Загора, за които данните са оскъдни: К. Бунарджиев (вероятно Колю
Бунарджиев), книжар, според реклами във вестниците, собственик на книжарница „Идеал“ на ул. „Цар Освободител“ № 96 с картичка от 1910 година, и на книжарница „Съвременно изкуство“, с картичка от 1913 година.
И още двама издатели. Книжарница Кр. Ив. Пеев & синове с 2 картички. С една картичка книгоиздателство Никола Ив. Божинов, който продължава дейността на баща си Иван Божинов (1860 – 1927) – печатар, книгоиздател и книжар.
Най-много картички – 50, са издадени от Григор Пасков (1870 – 1954).
Издателството е основано през 1923 година в София и бързо се утвърждава
като най-продуктивното в страната в областта на илюстровани и жанрови
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картички. Григор Пасков е роден в Хасково, където живее до 1911 година.
Предприемчив, енергичен и образован за времето си човек, създава първото фотоателие и първата книжарница в Хасково. В София, освен с издателска дейност, Паскови се занимават с производство на фотографски картон и
хартия. По-голямата част от снимките са дело на сина, Георги Пасков (1903 –
1975), който учи във Втора мъжка гимназия в София и две години следва в
Берлин, но поради липса на средства се връща и се включва в работата на
баща си. Обикаля страната с френски апарат „Хермагикс“ и на стъклени
плаки създава безценна колекция, която отпечатват на картички. Сътрудничи на американското списание National Geographic и на френското издателство Hachette. След 1949 година издателството се влива в държавното
издателство „Наука и изкуство“, а по-късно преминава в новосъздаденото
„Фотоиздат“, включено в обединението „Българска фотография“. Георги
Пасков продължава да работи в издателството и за своя принос в издателската дейност е награден през 1963 година с орден „Кирил и Методий“ I
ст. и през 1967 година с „Народен орден на труда“ – златен. Картичките на
издателство „Гр. Пасковъ“ излизат в голям тираж, в серии, с индивидуални номера, със запазения знак – в ромб изписана фамилията Пасковъ, или
инициалите Г. П.
Друг популярен издател е фирмата „Еклеръ“ на Симеон Ил. Ненов
(12 картички в колекцията). Тя също е със свой запазен знак и серийно издавани номерирани картички. Издава албуми със снимки от различни градове, които могат да бъдат поръчани на адреса в София, ул. Тетевенска №
12, вход Б. Запазена е реклама на издателството за „красиви албумчета в
умален формат и ефектни фотомонтажи… на разположение изгледи и
увеличения от разни живописни кътове из България“.
Съответно по две и една картички в колекцията има на издателя Г. А.
Попов и на Емил Пинкау – Лайпциг. Докато за Попов, засега, не разполагаме с повече данни, то за Емил Пинкау, известен производител на картички,
пише д-р Маргарита Кузова. В статия, публикувана през 2009 година в списание „Проблеми на изкуството“,споменава, че през 1923 година издателство Pinkau & Со отбелязва своята 50-годишнина със специално издание.
Изследователката предполага, че Пинкау не е посещавал лично страната, а
е получавал поръчки от България със снимки на български фотографи.
Една картичка в колекцията е с издател Царска придворна печатница
София. Известно е, че от там излиза специална високохудожествена про-
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дукция. Неслучайно в настоящата колекция това е репродукция на картина
на художника Антон Митов, свързана със Стара Загора.
Със седем пощенски картички в колекцията е представен още един
издател, останал само с инициали – А. И. А. Трябва да отбележим, че по
печат и оформление картичките на този издател са много близки до тези
от издателство „Гр. Пасков“. Тиражирани са също в серии с отделна номерация. В по-късно проучване се изясни, че зад тези инициали стои Арон
Йосиф Асса, старозагорец, книжар и издател. В първата половина на ХХ
век притежава книжарница „Миньон“, намираща се в централната част на
града между Популярната банка и Банка „Юнион“. През 1928 и 1929 година публикува поредица реклами в старозагорските вестници, една от които
съобщава за „Ст. Загорски нови изгледи“.
Следващите три издателства – „Наука и изкуство“, Държавно предприятие „Българска фотография“ и Д И „Септември“ (основано през 1975
г.) , работят след 1944 година и юридически преливат от едно в друго. Държавно издателство „Наука и изкуство“ е създадено през 1948 година и негово дело са три пощенски картички. Държавно предприятие „Българска
фотография“ и включеното в него „Фотоиздат“, в книгата с 31 картички,
юридически е утвърдено с Постановление № 91 на Министерския съвет от
31 януари 1952 година.
Без посочен издател са 31 картички. Това дава поле за бъдещи
по-обстойни изследвания и, вероятно, интересни открития. В т.ч. поредицата „Видни старозагорци“.
Има няколко картички в колекцията, които са уникални, рядко срещани и разказващи своя собствена история. Това са картичките от градината
при гарата, издание на Милю Касабов, 1914 година; Беш бунар, издание на
Г. А. Попов; картичка на една от улиците в града, издадена от Емил Пинкау,
Лайпциг, 1902 година.
Снимките в колекцията също разкриват малко познати и позабравени
моменти от живота в Стара Загора преди почти сто години. Едни отразяват
състояли се в града национални и регионални конгреси, срещи, панаири,
изложения, други са уловили хората във важни за тях случки от живота им.
Или просто нарочно направени, за да бъдат подарени на роднини, любими
хора и приятели за вечен спомен, защото, както четем в един от текстовете
„…знаете зловещата смърт върви бавно след нас и може би в скоро време
да станем на прах и пепел, ликовете ни остават…“
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А кое женско сърце би останало спокойно, ако получи картичка с думите: „Би ли била щастлива в Аязмото заедно…“. И многоточие! Поле за
догадки, фантазии, копнежи и безсънни нощи!
За една от снимките си струва да разкажем специално. Снимка откритие! През 2008 година професорът от Софийския университет Димитър
Веселинов издава в книга изследването си за българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр (1857 – 1913), швейцарски езиковед, основоположник
на семиотиката, професор в Париж и Женева, работил в областта на индоевропейското и общото езикознание. Сред студентите му има десетината
българи и сред тези българи една старозагорка. По документи от университета в Швейцария проф. Веселинов изважда името на тази девойка. Това е
Деша Пиперова, родена на 25 септември 1878 година (в документите има
разминаване за годината, някъде е посочена още 1887 или 1877) в Стара Загора. Шест години учи в Девическата гимназия и през 1899 година заминава в Швейцария и се записва във Филологическия факултет на Женевския
университет. Паралелно с обучението по френски език и педагогика, от есента на 1891 година започва да посещава като външен слушател курса по
санскрит на Фердинанд дьо Сосюр. Един от състудентите ѝ си спомня: „…
На второто занятие бяхме двадесетина, на третото – трима, на четвъртото – се оказах сам с една българка. За нещастие след година и половина
упорита работа един лош перитонит ме прикова на легло […] и господин
дьо Сосюр остана само с една своя студентка“. През 1902 година Деша
Пиперова завършва следването и се завръща в България. Въпреки усилията
на проф. Веселинов и дългогодишните издирвания на историци и библиотекари, не успяхме да „уловим“ следите на Деша Пипера в Стара Загора.
По-късно се появи недоизяснена още връзка с училището в град Твърдица.
И ето че в колекцията намираме портрет на девойка, датиран от 6 май 1897
година, с текст на гърба и подпис Д. Пиперова. След анализ и съпоставяне
имаме пълно основание да смятаме, че на снимката е същата блестяща студентка Деша Пиперова. Една история, разкрила се след почти 120 години.
Ето как една частна колекция може да донапише историята, да добави
интересни и красиви щрихи в тази история.
Издадената книга може да помогне на специалисти, историци, краеведи, студенти, ученици. Заедно с това представлява интересно четиво за
всички любопитни и любознателни старозагорци и гости на Стара Загора.
Прелиствайки страниците можеш да се разходиш по Стъргалото, да мернеш познати лица, да се загледаш в модната шапка на някоя госпожа или
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в дантелената пелена на ококорено пухкаво бебе, да хапнеш във Вегетарианската гостилница „Ясна поляна“ на Слави Моллов, да отдъхнеш в сенките на градската градина и вечерта, ако имаш късмет, да чуеш в театъра
ангелския глас на „българския славей“ Христина Морфова. Можеш и да
поиграеш с приятели на играта „Познай мястото!“. Годините все повече заличават спомена, а и шеметното съвременно сградостроителство не обича
да оставя следи.
Но едно нещо е незаличимо! За него пише през 1968 година актьорът
Никола Икономов, четвърто поколение старозагорец: „И досега още ми се
струва, че никое друго небе не е така високо и ясно синьо като небето над
моята родна Стара Загора. Погледнеш ли лятно време към него, очите ти
ще се замрежат от светлината и блясъка му. Незабравимо е това небе,
под което човек израства и под което за пръв път започва да мисли и чувства…“
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За готварската книга
на П. Р. Славейков
Снежана Маринова
Цариград, годината е 1871, денят 13 март и „в ефир“ е поредният 11
брой на в. „Свобода“. На страница 86, в рубриката „Книжевни известия“, е
публикувано кратко съобщение: „Македония“ (вестник „Македония“) разказва, че в Цариград е излязла книга под заглавие „Готварска книга“ или
наставления за секакви гостби, според както ги правят в Цариград, и за
много други домашни справи. Съдържава повече от 300 расправи за разни
работи по домашната економия. Цената й е 10 гроша.“ Десет гроша е
дневната надница на по-сръчните работници в бубарско предприятие. Десет гроша е и усредненото дневно заплащане на общите работници в Цариград. В ония години за 10 гроша можеш да си купиш пет хляба (бастун)
първо качество или кило и половина сирене – тлъсто, или две кила и половина месо – говеждо или овче! А солта – анхиалска, е по един грош,
така че – ето ти десет кила! Все нужни във всяко домакинство продукти.
И дописникът с лека ирония продължава: „Нашият напредок върви и разпространява ся: „Зорницата“ ни научи да бъдем благонравни и да меришеме на квакерство; „Ружицата“ скоро ще да ни научи да ся облачаме и да
меришиме на Париж; а „Готварската книга“ ще да научи що да правиме,
за да бъдат гостбите ни меки и крехки, а то ти, като неопитен, твърде
лесно можеш да си строшиш зъбите. И така, от днес българете няма
вече да ядат качемак, просеник, бял лук, праса и сол с мерудийка, а „гостби
според както ги готвят в Цариград“. Щастливи българе! Ако не можете
да живеете другояче като хора, то барем тряба да ся научите да ядете
колкото се може по-скоро, защото историята не чака!“.
Да, и в ония времена не са били лесни отношенията между вестникарите! Припомням само че вестник „Свобода“ е издаван от Любен Каравелов, а вестник „Македония“ от П. Р. Славейков.
Книгата, за която става дума, е от Петко Рачов Славейков и е с характерното за онова време обстоятелствено заглавие „Готварска книга или
наставления за всякакви гозби според както ги правят в Цариград и разни домашни справи“, издание първо, Цариград, в печатницата на „Македония“, 1870 година, 206 страници. Дядо Славейков (тогава е на 43 години)
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се слави като отличен познавач на храната, а и добър готвач и разбирач.
Затова и събира 289 разни рецепти и добавя един раздел „Разпознаване и
избиране на разни меса, риби и други неща за гозби“. Съдържанието на
книгата е разпределено в 22 раздела плюс един, за който споменахме по-горе. Рецептите включват всичко, което се вари, пече, меси, бърка, изцежда,
соли, маринова и т.н. в тогавашната кухня: чорби, кебапи, яхнии, кюфтета,
ястия, които се правят в тави, ястия, които правим от тесто, тестени сладки
ястия, кадаифи, халви, ястия от зеленчуци, пълнежи, които се готвят със
зехтин и масло, пилафи, ошави, сладка и сиропи, които се употребяват преди кафето, притурки за разни работи, солене на меса, приготвяне на разни
наденици, сушени риби, разни пития, прохладителни пития, вина, ракии.
На съвременната домакиня или кулинар някои ястия биха се сторили
доста екзотични и съвсем нездравословни. Например пържена яхния: „Тя
се употребява повече на сватбите. Вземаме тлъстичко месо, нарязваме го
на големи късове, насоляваме го и го варим според както по-горе казахме
(има предвид предишната рецепта). Като изхвърлим пяната му, изваждаме късовете, поливаме ги с кисело мляко и ги препичаме с масло. Подире ги
варим пак заедно с добре опражен лук и с първата им вода, като затворим
добре капака на тенджерата. Като им остане водата само лой, снемаме
я вече от огъня“.
Прави впечатление, че почти никъде в рецептите не е посочено време
за печене или варене. Разчита се на усета на домакинята. И дозировките в
рецептите са доста големи. Готви се за многолюдни семейства. Например
войнишка халва: „Възваряваме 1 и ¼ кг масло в една тенджера и като
изстине, разбъркваме го полека с 2 кг пресято брашно на огъня. Като
стане умерено и захване да мирише, снемаме го от огъня и му туряме 2 и
½ кг захар или мед и 1 и ¼ л прясно мляко, възварени наедно от по-напред.
Затваряме капака на тенджерата и като седи 4-5 минути, отваряме я и
като разбъркваме халвата, посипваме я с пудра захар и я ядем“.
Още много вкусни и ароматни рецепти и съвети ни предлага Петко
Славейков в своята книга. За интереса към нея говори фактът, че само две
години след първото издание идва второто. През 1874 година книгата е преиздадена отново в Цариград, вече с цена 5 гроша! А в наши дни, след 1989
година, има още две издания.
Специалисти сочат, че тази книга на Славейков е първата готварска
книга на български език.

117

Мозайка от миналото на Стара Загора

Много и разностранни са връзките на Петко Рачов Славейков със
Стара Загора. Мнозина знаят, че той е първият избран кмет при първото
освобождение на града (на 11 юли 1877 г.). Но Стара Загора присъства в
неговия живот и творчество още от ранните му години. Познава се и със
Захарий Княжески.
През февруари 1876 година става учител в Стара Загора. За този период синът му Иван пише: „В Стара Загора той намери град с доста развито общество, с добре уредени и обезпечени училища и добри другари
учители, млади, пълни с ревност и патриотизъм, и такъв радушен и пълен
с уважение прием, при това с такива благоприятни условия за живот,
щото реши окончателно да се засели в него“.
През месец септември 1876 година довежда и част от семейството –
съпругата си Ирина, дъщерите си Донка и Пенка и най-малкия си син
Пенчо. Участва активно в последвалите събития – посещението на лейди
Странгфорд (април 1877 г.), посрещането на ген. Гурко и руските войски
(юли 1877 г.), опожаряването на града, при което изгарят подготвените за
печат книги, много ценни документи и събраните 15 хил. пословици и поговорки.
Петко Славейков напуска Стара Загора с последните оцелели след пожарите граждани. За него пишат в спомените си Атанас Трифонов Илиев,
Антон Митов, Андрей Тошев, Анастасия Тошева.
И ще се върнем отново към готварската книга с още една рецепта –
кокоша баница, типична рецепта за тогавашна Стара Загора: „Като очистим добре една кокошка, варим я с малко вода, докато омекне, и подире я
нарязваме на ситни парченца. Сетне опражваме 1-2 глави лук и го объркваме с късовете. После намазваме с масло една тепсия, туряме отдолу
5-10 кори, добре разточени, по средата късовете месо и най-отгоре пак
толкоз кори. Подир нарязваме с един нож средата и като ги попарим с
вряло блажно масло, печем го в пещ“.
Преди години приготвихме баница по тази рецепта. Вкусна е! Разбирач е Дядо ви Славейков в много области на живота. И в готварството тоже!
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За Иван Мирчев, неговите „Спомени“
и списание „Хризантеми“
Снежана Маринова
Спомени за това колко е силна ученическата дружба, за безкрайни
разговори и спорове, за идейни и творчески мечти и реализацията им, и за
чисто момчешки истории. В брой 18 от 10 февруари 1966 година издаваният в Стара Загора вестник „Септември“ публикува в рубриката „Нашето интервю“ кратък разговор с поетите Иван Хаджихристов и Иван Мирчев. На
въпроса за предстоящи публикации Иван Мирчев отговаря: „…Написал съм
досега около 500 страници, но далеч не ще бъдат достатъчни, за да изчерпят онова, което трябва да се включи в тях. Сега виждам колко трудно се
пишат мемоари!“ Къде са тези стотици изписани страници? Съхранен ли е
ръкописът на мемоарите на Иван Мирчев? Публикувани ли са?
Една година по-рано, в брой 29 от 9 март 1965 година на същия вестник, е отпечатан материал със заглавие „Искри в изгубеното време. Спомени от Иван Мирчев“, които започват от периода на Балканската война,
пролетта на 1913 година. Тогава училищата в града са превърнати в болници и учениците са разпуснати. Мирчев е ученик и разказва за сбирките
на техния „кръжок“ (кавичките са негови) всеки следобед в станционната
градина в Стара Загора: „В голямата станционна градина на нашия град
ставаха всекидневните срещи на нашия литературен „кръжок“. Всички
членове на кръжока бяхме ученици. Сградите на гимназиите в града служеха за болници, а учениците бяха разпуснати до свършването на войната. И ние се събирахме всеки следобед, излежавахме се на тревата и четяхме стихотворения или стихове в проза.“ Разказва за своите приятели,
увличащи се по поезията – Добчо Попов, Димитър Шиков, Никола Икономов, Борис Марзоханов. И за по-възрастния от тях Иван Хаджихристов. За
създаваните по това време литературни списания. За следващите сбирки в
дома на Добчо Попов. Спомените са в по седем колони, накрая има добавка
(следва) и продължават в брой 30 от 11 март 1965 година. По-късно са публикувани отделни спомени за Николай Лилиев и Гео Милев.
Времето в началото на ХХ век е наситено с бушуващи литературни
страсти. И в Стара Загора, а и в страната, се създават литературни кръжоци,
излизат литературни списания, макар и с кратък живот. В Стара Загора това
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са „Искрици“, „Трептящи акорди“, списанието „Лада“ (което се отбелязва
като издавано в Пловдив), „Златно руно“. С по един или няколко броя, но
бележещи път в родната литература. През 1913 година в Стара Загора е издавано сп. „Ранни цветя“, обявено като ученическо литературно списание,
редактор Добчо Попов (1897 – 1929), старозагорец, поет. В него младият
Мирчев (тогава 16-годишен) изпраща свои творби с псевдоним „Биби“. Но
биват отхвърлени с отговор от редакцията: „От пратеното вее съмнение.
Ще внимаваме с вас.“
В отпечатаните откъси от спомени Мирчев разказва и за времето, когато се „ражда“ списание „Хризантеми“: „Съобщих им, че съм решил да
започна списание в Стара Загора и те се съгласиха да сътрудничат (белетристът Христо Миндов и поетът Георги Жечев (Самотник). Моят съученик от гимназията Стоян Кокенов, който пишеше стихове, веднага
се съгласи да стане издател. Беше син на винар, пък и не трябваха много
пари, понеже тогава не се плащаха хонорари на сътрудниците и тиражите бяха малки. Първият брой на списание „Хризантеми“ излезе в 500
екземпляра на рисувателна хартия, голям формат и струваше всичко 116
лева. Това беше през пролетта на 1916 година.“
На 30 април 1916 година излиза първа книжка на литературното списание „Хризантеми“ (просъществува от 1916 до 1919 г., десет книжки, има
запазени екземпляри във фонда на библиотека „Родина“ – Стара Загора),
списание за лирическа поезия, художествена критика и изящна литература.
Един от редакторите му е Иван Мирчев. Като адрес на редакцията е посочен
адресът на Мирчев – ул. „Ген. Гурко“ № 2169. Според изследователи това
списание е първата стъпка към организиран литературен живот в града.
Самият Мирчев споделя, че целта на списанието е да популяризира
символизма като метод в литературното творчество. Но не чрез теоретически статии, а чрез художествени произведения. Да се покаже, че за разлика
от творчеството на Иван Вазов, Стоян Михайловски и Кирил Христов (ех,
този конфликт на поколенията!), има и друг начин да се изрази човекът, и
особено неговата тъжна и сложна душа, и най-подходящи за това са символите. Дори пише, че се срамува от ранните си стихчета „а ла Кирил Христов“. „Омагьосани бяхме от Яворов, Дебелянов, Траянов. Търсехме един
нов пейзаж… душевен пейзаж и одухотворена със символика природа.“
За този период Иван Мирчев по-късно си спомня: „Идеята за списанието беше моя. Тъй като с Кокенов (Стоян) седяхме на един чин, споделих
най-напред с него и решихме да издаваме списание по подобие на „Бисери“.
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И отново спомените на Иван Мирчев: „Отначало списанието тръгна добре, но липсваше хартия и се принуждавахме да печатаме само на
рисувателна. А тя беше много скъпа и започваше да липсва, та трябваше
да отиваме до съседните градове Нова Загора и Казанлък да купуваме от
книжарите по 50 – 100 листа. Кокенов се принуди да продава вино скришом
от баща си, а моя милост – стар бакър и други домашни предмети. Бяхме
обхванати от страшна „писателска“ треска, която ни държа до края на
войната, цели две години (по това време те са 18-19-годишни!). Веднъж
Кокенов намерил в къщи стар револвер, който трябваше да продадем, за
да купим хартия. Револверът трябваше да се изпробва в присъствието на
купувача, затова отидохме в боровата гора, близо до военните погреби.
Там се изреждахме да стреляме по разни цели, но неочаквано ни обградиха
войници от караулната застава и ни арестуваха. Цял ден ни разкарваха,
докато ни освободят. Фелдфебелът бе разбрал, че Кокенов е добро момче
и нареди да ни освободят. След освобождението ни той получи дамаджана вино“.
Само изброяването на имената на сътрудниците в списание „Хризантеми“ е респектиращо: Емануил Попдимитров, Иван Хаджихристов, Ботьо
Савов, Георги Смирнов (Георги Илиев), Никола Икономов, Георги Стоянович (А. В. Берсенев), Стефана Ангелова, Стефана Цанкова… Винетките са
рисувани от художниците Никола Кожухаров, Дечко Узунов и Георги Хр.
Рубев.
Сестрата на Иван Мирчев – Елена (по-късно съпруга на художника
Димитър Караджов), пише за онова време: „Сътрудниците на „Хризантеми“ познавам от момента, когато се замисляше издаването на списанието. Зная това, защото се събираха у нас почти всеки ден, сплотени, възбудени… Ясно беше, че обмислят и вършат нещо задружно. Особена беше
грижата им за осигуряване на средства, необходими за изданието… Иван
Мирчев, Добчо Попов, Стоян Кокенов, Иван Хаджихристов, Ботьо Савов,
Георги Стоянович, Никола Икономов, Георги Илиев, Тодор Недков, Васил
Милев, Константин Германов. Понякога идваше при брат ми и Гео Милев, а така също и художниците Никола Кожухаров и Георги Рубев, които рисуват винетки за списанието. Спомням си, че когато ставаше дума
вкъщи за изброените по-горе лица, брат ми ги наричаше „нашата група“.
Най-ангажирани в работата по списанието бяха Иван Мирчев, Стоян
Кокенов, Ботьо Савов, Иван Хаджихристов.“ В списанието Иван Мирчев
публикува най-много – 83 творби. А ето как поетично рисува в книжка 9
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на „Хризантеми“ Ботьо Савов портрет на Иван Мирчев: „Той беше нежно
млад и бледен. Златист мъх и свян осеняваха лицето му. Чист и хладен
пламък грееше в цветистите му очи. Това беше 16-годишният поет Иван
Мирчев – Хризис. Печатал беше първите си поезии в списанието на Иван
Ст. Андрейчин. „Най-младият поет“ – повторих куриозно, когато получих
страниците на изящния ръкопис на първата му поема. Това беше приказка за подземните деви. Приказка, разказана с естествен език и цветиста
фраза“.
Иван Мирчев е роден в Стара Загора на 11 октомври 1897 година.
Умира в Стара Загора на 14 април 1982 година. Бащата, Мирчо Стоянов
(1857 – 1933), е адвокат, един от лидерите на Народната партия в Стара
Загора, кмет на града от 1890 до 1893 година. Литературният живот и творчество на Иван Мирчев са обемни и наситени. Сътрудничи със стихове на
списанията „Везни“, „Начало“, „Златорог“, „Светлоструй“, „Литературен
подем“. Приживе издава 23 книги. Почетен гражданин на Стара Загора от
октомври 1967 година. През 1927 година, както съобщава на 30 март старозагорският вестник „Дума“, Комисията по насърчаване на литературата в
Стара Загора награждава поета Иван Мирчев с 5 хил. лв. за цикъла стихотворения в сп. „Хиперион“. И по-късно, след две години, през август 1929
година отново съобщение и отново във в. „Дума“: „Нашите съграждани
г. г. Ив. х. Христов и Ив. Мирчев ни молят да съобщите, че от 23 м. м. са
престанали да членуват в литературния кръжец „Изгрев“ – Стара Загора“.
И още, не съвсем в литературата, но любопитно! Улица „Гурко“, на
която е къщата на Иван Мирчев, е първата улица в Стара Загора, която през
1902 година съгласно общия градоустройствен план е застлана с чакъл.
В наши дни на мястото на къщата е построена многоетажна жилищна
сграда. На фасадата ѝ е монтирана възпоменателна плоча.
Учреденото на 15 юли 1991 година Дружество на писателите в Стара
Загора приема името на Иван Мирчев.
Ръкописът на спомените на Иван Мирчев така и не е намерен.
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Книга за първите
археологически находки в Стара Загора
Светла Димитрова
С инвентарен номер 762 в библиотеката на музея в Стара Загора е
заведено и се пази едно ценно издание от 1880 година. Става дума за публикацията на Василий Александрович Прохоров (1818 – 1882) „Болгарския
раскопки, близь Эскизагры“. Авторът е известен в научната общност като
археолог и изкуствовед. Сред различните му занимания трябва да се споменат усилията му по издаване на периодичните издания „Християнские
древности и археология“ и „Русские древности“.
„Болгарския раскопки, близь Эскизагры“ съдържа 8 страници текст
и 8 страници илюстрации, отпечатани във формат с размери: 25,5/34,5 см.
Музейният екземпляр е подвързан, без да е запазена корицата, поради което
трябва да приемем на доверие споменатата в биографията на В. Прохоров
година на издаването – 1880. Косвено доказателство за нейната истинност
откриваме на страница 8, където е записано, че руската цензура е дала разрешение за отпечатване на брошурата в Санкт Петербург на 28 декември
1879 година. В инвентарната книга не е отразено как съчинението на В.
Прохоров попада в музея. Вероятно то е дарение или откупка (записано е
като цена 25 лева). Преди да постъпи в музея „Болгарския раскопки, близь
Эскизагры“ е била притежание на Иван Стойнов Шиваров, който ръкописно
е положил името си и датата на придобиване – 25 март 1895 година, Санкт
Петербург. Ив. Шиваров е вероятно брат на известния старозагорски учител и революционер Христо Стойнов Шиваров. След създаване на Археологическото дружество „Августа Траяна“ през 1907 година брошурата става
част от неговата библиотека. Няма данни да има друг екземпляр в България.
В началото на своята публикация В. Прохоров предава лаконично разказа на поручик Николай П. Кляузов за „разкопките край с. Дълбоки“. През
април 1879 година поручикът получава нареждане от генерал-губернатора на Източна Румелия и Адрианополския санджак Аркадий Столипин да
замине за Старозагорски окръг (изписан в текста като Эски-Загрский), за
да събере различни статистически данни. На 12 април Н. П. Кляузов е в с.
Дълбоки, където случайно присъства на разкриване на древен гроб. Той е
открит на 100 сажена (1 сажен = 2,13 метра) от самото село. При подготов-
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ката на терен за ново гробище хората, които изравняват пръстта, забелязват, че от почвата се подава голям дялан камък. Това е всъщност капакът на
гробница, която се намира на 60 см под повърхността, но те разбират това
по-късно. Вече в присъствието на поручика изкопчиите повдигат камъка
и пред погледа им се разкрива изтлял от времето скелет в бронзова броня.
Върху бронята има златен нагръдник, а около скелета парчета от разрушени железни предмети, предимно части от оръжия. При краката са разположени 5 глинени, 3 бронзови и 4 сребърни съда и един железен светилник с
три крака (счупен на две части). Има и парчета от изгнило дърво, вероятно
от дървения саркофаг, в който е положено тялото.
Василий Прохоров подробно описва всички находки. На 6 страници
той собственоръчно изработва литографии както на самата гробница по
чертежи на поручик Кляузов, така и на всички намерени предмети. Една
част от тях той изрисува в действителния им вид, а други – в 1/4 от размерите им. На други 2 страници В. Прохоров публикува т.н. обяснителни
рисунки (орнаменти от корнизи, от различни паметници, щитове, вази и
т.н.), които, според него, имат сходни елементи с находките от с. Дълбоки.
Въпреки направените аналогии с други артефакти, през 1880 година
авторът на „Болгарския раскопки, близь Эскизагры“ не се наема да даде
точна датировка на находката. Това не се осмеляват да направят и други
руски учени, защото някои от предметите в гробницата нямат аналог в
дотогавашните публикации. Едва през 1932 година известният български
археолог Богдан Филов препубликува Дълбошката находка, като използва
написаното от В. Прохаров (Б. Филов, Античната гробница при с. Дълбоки,
Старозагорско). Той я отнася към втората половина на V век пр. Хр. и я
определя като тракийска. Следват нови публикации и от други български
учени.
За уникалната находка разказва в своите спомени и старозагорският
кмет Минко Минев, който придружава руския офицер Кляузов. През 1879
година ценностите са пренесени в Русия. През 1914 година директорът на
Ермитажа проф. Валдхауер откупува от археолога Спицын една от сребърните чаши. Завежда я в ориенталския отдел на музея. Останалите предмети
стават притежание на Ашмолския музей в Оксфорд, Англия.
На 3 март 2009 година в Стара Загора откриват новата сграда на музея. На тържеството е поканен и Майкъл Викърс, завеждащ отдел „Антична археология“ в Ашмолския музей. Той подарява на музея луксозна книга
и диск с оригинални снимки на Дълбошкото съкровище.
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Момент от църковната история
на Стара Загора
Снежана Маринова
Годината е 1967. На 13 февруари в болница във Виена умира Старозагорският митрополит Климент (1897 – 1967), ръководил Старозагорска
епархия от 1940 година до края на дните си. Предстои избор на нов духовен
водач на епархията.
Брой 25 – 26 на „Църковен вестник“ от 1 октомври 1967 година изцяло е посветен на избирането на Величкия епископ Панкратий за Старозагорски митрополит. Вестникът се съхранява във фонда на Регионална
библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. Подробно е описан редът
на избора: на 21 май 1967 година е епархийският избор в Старозагорска
епархия за овакантената катедра; на 11 юли, вторник, с.г. Св. Синод на Българската православна църква разглежда този избор и го утвърждава като
редовен и правилен; на 12 юли, сряда, с.г. след св. Литургия в Синодалния
параклис „Св. Цар Борис“ се извършва каноническият избор. След гласуването Патриарх Кирил обявява, че от подадените 9 бюлетини всички са за
Величкия епископ Панкратий и Негово преосвещенство е провъзгласен за
Старозагорски канонически митрополит. По-нататък вестникът помества
Слово от Патриарх Кирил, произнесено след избора, и Слово отговор на
Н. В. Пр. новоизбрания Митрополит Панкратий; приветствените слова на
Михаил Кючуков – председател на Комитета по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове при Министерството на
външните работи, на Левкийския епископ Партений от името на епископската колегия. На две страници е публикувана биографията на Митрополит
Панкратий. Обширно е разказано за тържественото посрещане на новоизбрания Старозагорски митрополит в неговата епархия на 15 и 16 юли.
Митрополит Панкратий пътува от София за Стара Загора заедно с
епархийските съветници протоиерей Георги Лечев и протоиерей Петко
Илиев. Придружава го и група от 30 служители от църковното ведомство.
Новоизбраният митрополит и придружаващите го са посрещнати в село
Мирово, първото село на пътя за Старозагорска епархия, с хляб и сол и
букети цветя от множество християни, начело със свещеници. Следващото място на тържество е град Чирпан. Шествие от автомобили съпътства
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високите представители до Стара Загора, където владиката е посрещнат с
тържествен камбанен звън, възгласи и ръкопляскания. И отново приветствени думи! Публикувано е и словото на Митрополит Панкратий, произнесено при встъпването му на митрополитския престол след вечерната
служба в старозагорската катедрала „Св. Димитър“ на 16 юли. В словата си
Митрополит Панкратий отдава заслужена почит на първия старозагорски
Митрополит Методий и на следващите архиереи, служили тук преди него.
По-нататък вестникът продължава със статиите „Исторически поглед
върху Старозагорска епархия“ от свещеник Иван Неделчев и „Опълченците
и Самарското знаме“ от А. И. Граматик.
Старозагорският вестник „Септември“ от февруари 1967 година отбелязва с кратка дописка на трета страница кончината и погребението на
Старозагорския митрополит Климент. Няколко месеца по-късно, през юли,
също кратко на първа страница информира за пристигането и посрещането
на новоизбрания митрополит в Стара Загора.
Митрополит Панкратий оглавява Старозагорскаат епархия от 1967 до
1992 година и от 1995 година до смъртта си на 16 юли 1998 година. Обявен
за Почетен гражданин на Стара Загора на 21 септември 1995 година.
През 2017 година, по повод 50-годишнината от каноническия избор и
въдворяване на Старозагорския митрополит Панкратий на Старозагорската
митрополитска катедра, е издадена книга и създаден документален филм.
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Първият туристически пътеводител
на Стара Загора
Светла Димитрова
През август 1976 година в инвентарната книга на спомагателния фонд
на отдел „Нова история“ в Старозагорския музей тогавашният завеждащ
отдел Калина Косева записва малка брошура. Графата, в която се нанасят
данни за приносителя, остава празна. Вероятно брошурата е случайна находка, попаднала в музея по неизвестен начин. На лицевата страница има
подпис, който уредничката определя, че е на Сава Савов. Действително
такава личност живее в града през 70-те години на ХХ век.
Брошурата е първият известен, засега, туристически пътеводител на
Стара Загора. Тя е отпечатана в старозагорската печатница „Светлина“.
Няма данни кой и защо е възложил тази поръчка на печатницата. Датирането ѝ се отнася към 1935 година, тъй като в един от текстовете се споменава,
че Стара Загора има опера от 10 години. Общоизвестен факт е, че първото
оперно представление е изнесено в града на 1 юли 1925 година. Възможно
е пътеводителят да е поръчан във връзка с конгрес на съюз „Юнак“, който
се състои в града от 27 до 31 март 1935 година. Съюз „Юнак“ е организация
с голямо влияние в българския обществен живот по онова време.
Малкото книжно тяло, джобен формат, е от осем страници. Няма
специално оформена корица. Пътеводителят започва с кратка историческа
справка за населеното място, в която се проследяват всички по-важни етапи от неговото развитие от V в. пр. Хр. до 1877 година. Информацията е поднесена четивно и с любопитни факти, като са посочени всички имена, носени от града през хилядолетното му развитие. Историческата справка отразява тогавашното ниво на познание. Днес някои от публикуваните факти
имат други трактовки, благодарение на нови археологически проучвания и
осъществени научни изследвания, свързани със Стара Загора. Но тъй като
става дума за пътеводител, след информацията за историята на града, са
посочени местата, които трябва да бъдат посетени от гостите му. Започва се
с най-голямата забележителност – емблемата на града – Аязмото. Посочено
е началото на залесяването му и заслугата на митрополит Методий. Споменати са църквата „Св. Теодор Тирон“, лечебният извор, гробът на митрополита. Посочено е голямото разнообразие от дървесни видове. Авторът на
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текста отбелязва, че хълмът носи името „Цар Борис“, което не отговаря на
истината. Той се позовава на руски автори, според които покръстването на
българския цар е станало на това място. Следващите места за посещение са
местността „Чомлека“ с хубава борова гора и паметникът на подполковник
Калитин. С кратки справки са отбелязани четирите църкви в града, Мавзолеят костница, сградите на мъжката и девическата гимназии, театърът,
кино „Фокс“, музеят, пощата, радиото, халите. Специално място е отделено
на Старозагорските минерални бани, както и на по-известни локации като
Мечи кладенец (Аи бунар), Петте кладенеца (Беш бунар) и др.
В пътеводителя градът е определен като индустриален, лозарски и
мелничарски център. Изброени са всички фабрики и техните собственици.
Подчертано е производството на прочутата старозагорска мастика и коняци.
В рубриката „Указател“ са посочени важни за пребиваването на гостите на Стара Загора места: наименованията и адресите на хотели, гостилници, локали, аптеки и магазини. Прави впечатление, че по онова време в
града има 6 хотела, 8 гостилници, 4 локала, 3 пивници, 5 сладкарници, 4
аптеки, 3 бръснарници и др. Значителна част от тях са разположени на централната улица „Цар Симеон“, на перпендикулярните ѝ улици „Митрополит Методий“ и „Цар Освободител“ (дн. бул. „Руски“), на ул. „Цар Борис“
(дн. „Св. Княз Борис“) и на чаршията. Особено известни за времето си са
локалите „Златен лъв“ на ул. „Цар Шишман“, Градското казино до сградата
на театъра, „Старата круша“ на ул. „Св. Княз Борис“.
Пътеводителят отразява състоянието на Стара Загора във време, когато тя наброява около 30 000 души. В града тогава има над 6600 къщи и
около 3500 дюкяна, заведения, работилници и други обществени сгради.
Градът е с хилядолетна история, има разнообразни културни институции и
природни забележителности, с които може да бъде привлекателен за туристи от страната и чужбина.
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Списание „Знание“
Снежана Маринова
Списание „Знание“ е едно от първите научно-литературни издания в
Източна Румелия (списанието започва да излиза през 1884 година). В Стара
Загора по това време вече се е появил вестник „Земледелец“ на Димитър
Наумов. „Знание“ е второто старозагорско издание от периода на Нова България.
Библиотека „Захарий Княжески“ притежава екземпляр от първата годишнина на списанието – първите 24 броя.
Заслужава си да си спомним и за хората, които са списвали това списание – основател, редактори, сътрудници. Хора образовани, интелигентни, известни в Стара Загора. За тях ще стане дума по-късно.
Разбира се, при един по-прецизен поглед може да се види, че списанието носи характерните черти на своето време (което е неизбежно) – един
максимализъм и патос в намеренията, в програмата и съответно един спад
и еклектика при практическото осъществяване.
Но… нека започнем отначало.
На 10 декември 1883 година, в брой 32 на вестник „Земледелец“, в
рубриката „Разни“ на стр. 7 се появява съобщение със следния текст: „В
града ни (Стара Загора – б.а.) скоро ще започне да се издава от няколко ученолюбиви младежи научно-литературен вестник под название „Знание“.
За тази цел се е съставило особено дружество, което се е снабдило с нова
печатница. Ний желаем добър успех на новия си събрат, който обещава
да бъде полезен и на популярен език написан.“ Това е, така да се каже, анонс
от колегите и конкурентите. Печатницата се помещава в дюкяните по Казанлъшкото шосе, около църквата „Св. Богородица“, в квартал „Табахна“.
И на 15 април 1884 година (стар стил) старозагорци вече имат в ръцете си първия брой, в 16 страници, на новото списание за наука и литература. То излиза на 15-и и 30-и всеки месец. Годишната цена на списанието е:
за областта – франка 12 сребърни, за Княжество България и Македония –
франка 14 сребърни, за цяла Европа – франка 16 сребърни. Това са все
данни от пространството около отпечатаното име на списанието, на първа
страница или както се нарича „глава“. Тук са отбелязани и две уговорки:
„Неплатени писма не се приемат“ и „Неудобрени и необнародвани статии
не се връщат назад по пощата“.
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От списанието излизат 28 броя – от 1 до 24 за времето от 15 април
1884 година до 31 март 1885 година, и 1 до 4 брой през периода 15 юни – 31
юли 1885 година. Твърде кратък живот, но това е било характерно за този
период от нашата история. Само в Стара Загора от 1878 до 1940 година са
издавани 53 вестника и над 30 списания. Както иронично отбелязва през
1893 година Гаврил Зодиннетов (1863 – 1934), гагаузин по произход, български юрист, историк, литературен критик, член-кореспондент на БАН:
„…Докато се запознаеш с направлението на новото списание, току чуеш,
че прекратило дните на съществуването си.“
„Знанието е сила“ e мото, изписано върху корицата на списанието.
Звучи познато! Да, за специалистите по история на възрожденския ни периодичен печат наистина е познато. Тези думи на английския философ
Франсис Бейкън от произведението му „Нравствени и политически очерци“ са начало на програмната статия на Каравеловото списание „Знание“,
издавано през 1875 година в Букурещ и през 1878 година в Търново. Според съвременните изследователи – Вихрен Чернокожев – „то загатва амбицията на редакторите да продължат предосвобожденските традиции
на Каравеловото списание „Знание“ и, че „тук не става дума за случайно,
външно сходство, а за съзнателно търсена прилика“.
Основател и редактор на старозагорското списание „Знание“ е Александър Козаров. Редактори – Тодор Стоянович и Христо Ваклидов.
Александър Хаджитодоров Козаров е от Сливен, роден през 1856 (някъде се среща и 1857) година, умира на 77 години (1933 г.) във Варна (някъде е посочена София). Идва в Стара Загора през 1880 година по покана и
с последвало назначение за директор на Старозагорските класни и основни
общински училища. От учебната 1882-83 година е преподавател в Областната девическа гимназия – Стара Загора и остава тук до края на учебната
1886/87 година. След това няколко години работи във Варна и София и от
15 март 1890 година до май 1892 година отново е в Стара Загора като училищен инспектор. Преди Съединението три години е член на Старозагорския окръжен съвет.
Докторът по медицина Тодор Иванов Стоянович произхожда от знатна старозагорска фамилия. Роден на 3 август 1844 г., умира внезапно през
1894 г. и е погребан в двора на Девическия метох в Казанлък. Учи в местното класно училище при известният учител Тодор Шишков. Преди и след
Руско-турската война е градски лекар в Стара Загора. Член на Старозагорския окръжен съвет. Народен представител в Областното Румелийско и в
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Третото Велико народно събрание (1886 – 1887 г.). Активен в дейността си
на лекар, учен, преводач, общественик. Когато започва да пише в списание
„Знание“ е 40-годишен.
Христо Дочев Ваклидов, с псевдоним Черновеждов, е от Казанлък.
Роден през 1841 година, умира в Стара Загора на 17 април 1891 година. Заема различни длъжности в Браила, Одрин, Стара Загора, Пазарджик, Сливен, Бургас, София. В Стара Загора е учител и читалищен деец през 1860
година и окръжен управител след Освобождението. Той единствен от тримата учи печатарство в Одрин и Цариград. Издава редица авторски и преводни книги. Занимава се по-продължително време с журналистика. (Тодор
Стоянович също е дописник на вестниците „България“ и „Век“ преди да
започне в списание „Знание“).
Да обърнем внимание на образоваността и начетеността на тримата.
Александър Козаров от 15-годишна възраст учи в гимназия в Чехия и
Австрия, завършва естествени науки във Виенския университет. През 1898
г. завършва право във Висшето училище в София. През 1911 година защитава докторат по политически науки в Университета в Брюксел.
Тодор Стоянович на 18 години (през 1862 година) заминава за Париж,
където учи медицина. След година и половина, поради финансови затруднения след смъртта на баща си, се премества в Монпелие, Франция. Тогава
и прибавя към фамилното си име -ич, което се предава по-нататък в рода.
През 1868 г. завършва със защита на дисертация по урология, с която е първият българин през Възраждането, работил по тази тема.
Христо Ваклидов учи в Казанлък и завършва френския католически
колеж в Бебек, Цариград. Както вече споменахме учи печатарство в Одрин
и Цариград. Осем години е преводач (драгоман) в Австрийското консулство
в Одрин.
Неслучайно тези хора се заемат с издаването на списание с ангажиращото име „Знание“!
Своите намерения, задачи, претенции и цели редакционният комитет представя в програмната статия в първия брой на списанието: „С добиването на политическа свобода, настана нов живот за една част от
българский народ. Обаче, за да принесе плод тази свобода, трябва народа
да знае как да се ползва от нея. За да проумее един народ своите права и
длъжности, които му дава и налага свободата, трябва да бъде в съзнание,
нужно е, да се сдобие с всички необходими знания, които ще го избавят
от заблужденията, невежеството и умственото робство. Свобода без
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наука, не обещава нито успех, ни сполука. Ако един народ иска да съществува и напредва, то той трябва да бъде в съзнание, да проумява всичко и
извършва съзнателно, съвестно и честно своите обязаности.Наший народ
тъне още в невежество; той е още роб на тъмнината – незнанието.“
Твърде съвременно звучат и следващите редове от цитираната вече
статия: „Длъжност е на всички по-развити съотечественици да си подадат братска ръка и задружно да работят, за по-скорото отмахване на
тъмнината, в която сляпо и безпомощ се мъчи и изнурява народа ни. Време
е вече да се оставят настрана всички частни и лични прищевки, които са
ни накарали да забравим народните въпиющи нужди. Днес нямаме нужда
толкова от политика; понастоящем науката – знанието е най-необходимото средство, най-насъщния цяр, за по-бързото въздигане на народа ни в
умствено, нравствено отношение…“
Идеята е толкова актуална, а годината е 1884…
Според редакторите материалите в списанието ще са от следните области на знанието: Български литературни произведения. Като ще се поместват и преводи от чуждестранни литератури; Стопанство; Обществен
живот; Социална наука (гражданственост); Народна история, етно- и география; Природни науки и медицина; Индустрия и търговия; Народно просвещение и възпитание; Книжнина и библиография; Смес.
По страниците на списанието, освен тримата редактори, печатат свои
авторски материали и преводи още Атанас Илиев – по това време префект
на Стара Загора, Георги Байданов – учител по музика, Антон Митов – тогава още студент в Италия, Христо Фетфаджиев. Всеки в своята си област,
по своята специалност.
Статиите обикновено са обширни и продължават в няколко броя. Само
изброяването на заглавията убеждава, че създателите на списанието следват заявеното в програмата – просвета и знание! От брой 1, 15 април 1884
г., започва поредица „Писма до няколко учители върху някои здравословни
въпроси“ с автор д-р Тодор Стоянович. Негов е и текстът „Възпитанието
на нашите жени“ – бр. 12, 30 септ. 1884 г., „Няколко думи върху ползата и
вредата от спиртовните питиета“. Вероятно негов е и преводът от френски
на „Водач в женитбата“.
Александър Козаров публикува „Свободата и свободния българин“ –
от бр. 5, 15 юни 1884 година, „Кратък преглед върху развитието на природните науки“ (от бр. 8, 30 юли 1884 г.), „По домакинството или къщната
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економия и хигиена“, „Очерки из химията на дневний живот“ и поредица
от преводи на тема трудът, спестовността и спестовните каси.
С просветителски характер са статиите на Георги Байданов. „Значението на музиката в девическите училища и влиянието й върху человеческия организъм“, продължаваща от пети брой в няколко следващи и „Няколко думи по домашното възпитание“ в бр. 7 от 15 юли 1884 година
По общ брой на публикациите Христо Ваклидов е най-активен. Темите са разнообразни – от кредитите, икономическото положение, богатството, кризата, робството до икономически бележки за град Чирпан.
Специално място в почти всеки брой редакторите отделят на автентични народни песни, записани от Петър Иванов, Стефан П. Салабашев,
Георги П. Русески, Хр. В. Димитров.
Любопитно и ценно е публикуваното изследване и анализ на водите
на минералните бани в Хасково, Айтос и Кортен. Автор е д-р Ст. Чомаков,
член на Областния санитарен съвет. Това изследване по-късно е издадено в
самостоятелна книжка. С по-кратки или по-подробни съобщения редовно
информират читателите за новоиздадени книги. Брой 2, в рубриката „Библиография“, съобщава за новоиздадената книга „Васил Левски (Дяконът).
1884 г.“ от Захарий Стоянов. Библиотека „Захарий Княжески“ притежава
екземпляр от това издание с посвещение от автора „На брата ми Василий“.
В рубриката „Рецензии“ е представен превод от Филип Велев на Омировата
„Илиада“, както и книги, отпечатани в печатница „Знание“ – „Статистически алманах на Ст. Загорский департамент за 1884 високосна година“, „Доклад на Старо-Загорский префект за състоянието на окръга и…“, за книгата
„Чърти от живота на Александра Екзарха, издава д-р Начо Планински, Сливен, 1884“ (бр. 12, 30 септ. 1884 г.), за романа „Богданка“ от Стефан Киров
(бр. 17 от 15 дек. 1884 г.). В брой 4 от 30 май 1884 година – за второто
преработено и допълнено издание на „Природните богатства на целокупна
България“ от Х. В. Шкорпил, издадена в Пловдив.
Поезията е представена преди всичко със стихове на Стефан Киров, а
прозата – с преводни текстове.
Една част от публикациите сега, след повече от сто години, изглеждат
забавни и предизвикват усмивка. Например препоръка към домакините за
почистване на стъклата (бр. 21, 15 февруари 1885 г.): „Ако стъклата са
мазни, тогава предварително се намазват с кашица от ситно счукан и
във вода размесен тебешир, така намазани остават около десет дни, после се измиват с чиста вода и се изтриват добре.“ Или стихотворението
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„Завистница“, подписано с Н.: „Не вмъквай в мене таз зараза,/не угасвай
тоз пламен светлик!/Ти вселяваш подлост, умраза/за да бъда черен изменник./Ти ма лъстиш с любов таквази/Ти завиждаш ней – що ма люби/Но
щастието тебе мрази/Ти си красна, но с чувства груби“. Е, може да не
е толкоз художествено, но е с чувство! Именно заради тази литературна
част списание „Знание“ не особено любезно е посрещнато от Иван Вазов
и Константин Величков. Старозагорецът Атанас Илиев пише в издадените през 1926 година спомени: „В началото на 1884 год. приех покана да
участвам в сп. Знание“, което едно ново книжовно дружество ще издава
в Стара Загора… При мен се явиха някои от членовете на комитета да
ме молят да прегледвам предварително стихотворенията, които имаше
да се печатат. Горещо насърчих инициаторите и обещах да сътруднича
на списанието, доколкото ми оставаше свободно време. И още от първи
брой дадох да се печата нещо… Ала като видях, че без разбор се готвеха
за печатане в „Знание“ стихотворения, в които липсваше всякаква поезия,
аз се отказах да участвам в него по-нататък…“
Списание „Знание“ е факт в старозагорския литературен и обществен
живот. В него публикуват автори, чиито имена остават със свой принос в
изграждането и възстановяването на града ни и в неговата история от края
на XIX век. Похвални са техните усилия да просвещават и учат старозагорци в тежките и трудни за всички години след опожаряването и разрушаването през 1877 година.
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Списание „Надежда“ –
надеждата за младите!
Снежана Маринова
…Мъчно се събират спомощници, много мъчно. Не дават хората
пара за книги. Особено по нашия край охотата към прочитане у младежта е съвършено неразвита. Нашият *** спи и вечно ще спи, ако върви
работата все тъй. Тукашните млади хора мислят съвсем за друго: как
да се накичат по-добре, как да пият и да се веселят, как да се присмиват
един на други и да се подиграват. В живота им няма нищо душевно, нищо
нравствено… Не им говори за читалища, за вестници, за книги и списания,
че ще те вземат на подигравка. 3-4 лева за една хубава книга или списание
им се видят много, а като прахосват вечер по няколко десетки лева за работи, крайно непрепоръчителни за един млад човек, тях не жалят.
Това сърцераздирателно писмо е публикувано през 1900 година, в
първи брой на списание „Надежда“, издавано в Стара Загора. Слава Богу,
описанието не е за нашия град! И както уточняват редакторите: „Ние бихме
от сърце желали тая характеристика да се отнася само до мястото, за
което е дума в писмото.“ Името на мястото деликатно е пропуснато! А
редакторите са уважаваните и популярни в Стара Загора мъже Атанас Трифонов Илиев и Стефан Момчилов. Атанас Илиев по това време е директор
на Старозагорската девическа гимназия, а младият Момчилов току-що се е
върнал от обучение в Америка.
Надеждите, които възлага Атанас Илиев на „Надежда“, са големи! В
своите спомени, издадени през 1926 г., пише, че от 1899 година у него зрее
идеята да започне издаването на списание за ученици и за „…всичката
интелигентна младеж…“. „Тази мисъл не ми даваше мира и ми се натрапваше постоянно и денем, и нощем. Едно след друго в ума ми се въртяха
заглавията на статиите, които трябваше да намерят място в кроено
списание. Най-сетне мисълта узря у мене и без колебание на 25 септември 1899 г. начертах си и програмата на списанието, което нарекох „Надежда“. За да се улесня особно в администрацията му, поканих тукашния млад гражданин Ст. Момчилов, следвал семинария в Америка, да ми
бъде помощник… В сътрудничеството на народния поет Иван Вазов аз ни
най-малко не се съмнявах.“
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И наистина, още в първия брой редакцията прави премиера на Вазови
произведения. В издадените три броя на списанието са отпечатани пет стихотворения, като три са публикувани за първи път: „Двайсетий век, „Две
пролети“ и „Керванът“. Това не е случайно. Атанас Илиев и Иван Вазов
се познават от години, другаруват и си имат пълно доверие. От запазената
кореспонденция разбираме, че Вазов разрешава на приятеля си да избира
какво да помести от изпратените творби. Успоредно с това Атанас Илиев
събира и издава нова стихосбирка на поета „Под нашето небе“, която раздава като премия на абонатите на списанието.
През октомври 1899 година издателят изпраща писмо с програмата на
списанието и с молба за сътрудничество и до всички по-бележити писатели
и известни просветни дейци. Получава насърчения и обещания за сътрудничество и от Димитър Илков, Стоян Заимов, Г. Грозев, К. Калчев, Ив. Х.
Бонев, д-р Г. Тончев, Стефан Киров, Ив. Дейков и други.
За новоизлязлото списание препоръки дава и Министерството на народното просвещение. В писмо до директорите на училища и до окръжните
училищни инспектори, подписано от министър Димитър Вачов, се отбелязва: „Списанието би било полезно за всички интелигентни младежи; то
може да бъде полезно особно много на г. г. основните учители в разширението на техния кръгозор, вън от професионалната им работа... Министерството намери за добре да препоръча списанието „Надежда“ … като
добро и полезно и да ги замоли да го изписват за библиотеките…“. Писмото е публикувано в списание „Училищен преглед“, 1900 година, книжка IV.
А в своя пети брой от 1900 година авторитетното списание съобщава
за излизането на „Надежда“.
Рецензия за списанието пише и ученият ботаник, дарителят Петър
Козаров (1873 – 1957), отпечатана в списание „Български преглед“, брой 6
от 1900 година.
След излизането на първи брой от списанието създателят му получава
много добри отзиви. Иван Вазов в писмо от 30 януари 1900 г. пише: „пъстра, интересна, богата. Тя ще направи навсякъде най-добро впечатление.
Нека все тъй да отиват и другите книжки.“
Отпечатаните три броя следват еднаква структура: основен дял, който съдържа художествени произведения, спомени, публицистика и научнопопулярни статии; втора част – „Книгопис“ с представяне накратко и
рецензии за новоизлезли книги и списания и трети дял – рубриката „Вести
от науката, литературата и живота“ – съобщения за новости и любопитни
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факти. Освен български, в списанието се печатат и преводни материали.
Заслужава си да бъдат отбелязани някои публикации по страниците на сп.
„Надежда“ – във втори брой откъс от т. 4 на книгата „Миналото“ на Стоян
Заимов под заглавие „Диарбекир“ с подпис Сен Жан д’Акърски; в същия
брой спомените на Ив. Грозев „По време на Старозагорското клане“ и в
книжка трета – „Из пламъците на Стара Загора“ от Стефан Момчилов; оригинални стихотворения и преводи на Лермонтов, Тургенев, Алфонс Доде,
Семьон Надсон на писателя и преводач Иван Арнаудов (1882 – 1960), който
по това време работи в Стара Загора.
Под своите статии Атанас Илиев се подписва с псевдоними или инициали: А. Боруйски или три точки, или д-р *ов, А. Б. и М. И.
Но…! Въпреки обнадеждаващото име, съдбата на списанието повтаря съдбата на не едно и две начинания по нашите земи! Ако перифразираме
думите на Пенчо Славейков, това списание се оказва една от надеждите на
България, където много надежди са се обезнадеждили.
Атанас Илиев неочаквано е уволнен от гимназията и през юли 1900
година приема поканата да стане главен секретар на Българската екзархия в Цариград. Не са за подценяване и финансовите трудности: „От моя
помощник, неподготвен за такава работа, а най-вече, като не владееше
добре писмения български език, голяма помощ не намирах… Голямата надежда, която възлагах на помощника Ст. Момчилов в това отношение
(събиране на абонаменти), тъй също не се оправда. Аз смятах, че той,
като американски възпитаник, все ще е взел някой урок от сметкарство
при янките. Ала той излезе съвсем „не от мира сего“ и в събиране на сумите се показа от мене по-неподготвен.“
Въпреки краткия си живот списание „Надежда“ има значимо и достойно място в литературния живот на Стара Загора и следосвобожденска
България.
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Старозагорският вестник „Дума“,
хроника на времето
Снежана Маринова
В краеведските изследвания много често се използва информация от
в. „Дума“, старозагорски вестник от миналия ХХ в. Броеве от вестника се
съхраняват във фонда на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ –
Стара Загора, в Регионалния исторически музей, в Народната библиотека
„Иван Вазов“ – Пловдив, в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Но една от най-пълните сбирки е в Библиотека „Родина“ – Стара
Загора. Вестник „Дума“ е един от най-дълго излизалите в Стара Загора – от
1926 до 1944 година. Първоначално като място на издаване са посочени
Стара Загора и Бургас, а от деветата годишнина – само Стара Загора. В
брой 1 от 27 декември 1926 година е отбелязано „С издаването на първия
следпразничен провинциален в. „Дума“ редакцията смята, че запълня една
празнина във вестникарското дело на провинцията“. По това време в града
ни се предлагат още 23 заглавия. Сред тях „Земя“, „Зора“, „Старозагорски
общински вестник“, „Старозагорски окръжен вестник“, „Старозагорски
вести“, „Секретар-бирник“, „Старозагорско кино“. Вестникът отначало е
обявен като „независим следпразничен вестник“ и излиза веднъж седмично. През 1927 година се опитва да стане ежедневник, но безуспешно, и продължава два пъти седмично, а от 1932 година остава седмичник. Редакцията няколко пъти сменя адреса си, последният е ул. „Цар Освободител“ 62
(днес бул. „Руски“). Основатели са Стоил Ст. Йосифов, Йосиф Ст. Йосифов
и Владимир Караризов. Отначало редактор, а по-късно главен редактор е
Вл. Караризов. Традиционно излиза в две страници, а специалните броеве – в повече. Печата се в Бургас и в печатниците „Секретар-бирник“ и
„Светлина“ в Стара Загора. Профилът на вестника е доста пъстър. По страниците му се публикуват кратки световни новини, любопитни съобщения
от различен характер, отбелязват се събития в българската държава и случващото се в Стара Загора. В брой 821 от 6 септември 1938 година на първа
страница е публикувана рецепта за торта от орехи и вино. В брой 906 от 4
февруари 1940 година за първи път старозагорски вестник публикува кръстословица. В брой 907 от 10 февруари 1940 година за първи път на първа
страница е публикувана седмичната програма на Радио Стара Загора. Юби-
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лейни и специални издания редакцията подготвя по повод: годишнините от
Руско-турската война (1934 г.) и от боевете при Стара Загора (бр. 766 от 1
август 1937 г.); за Третия юнашки областен събор; по случай Седмицата на
гората; за ветеринарно-скотовъдната просвета (1938 г.); за деня на детето
(1940 г.); за коневъдството (1940 г.); специален студентски брой (1940 г.).
Нарочно отбелязан е и хилядният брой на вестника в края на 1941 година.
Възпоменателни издания подготвя редакционният екип и във връзка с годишнини на популярни и заслужили личности в Стара Загора – два броя
– през 1937 и 1938 година – за Митрополит Методий Кусев, за учителката
Анастасия Тошева (1937 г.), за земеделския деец Стамо В. Пулев (1942 г.).
През 1928 година, към брой 98 излиза хумористичното приложение „Стъргало“, а от 1930 година периодично – отделна страница „Сатиро-хумористично огледало „Веселяк“. Рекламната тарифа на вестника от първата година е в рамките на 1,50 лв. за търговски обяви; официални – 2,50 лв. на кв.
см; приставски (полицейски) – 1 лв. на дума. Дописките „вървят“ по 5 лева
на гармонден ред (гармонд – вид печатен шрифт). От 1937 година обяви тарифите вече са променени и списъкът – обогатен: официални и търговски
– 3 лв. на кв. см.; хроника – на ред 10 лв.; годежни и венчални съобщения
и покани – 50 лв. на публикация; скръбни вести – по 80 лв. за публикация;
благодарност – 1 лв. на кв. см.; неприемане на гости на имени дни – 40
лв. публикация; съдебни – 1 лв. на дума. Рекламните съобщения и карета
заемат около една трета от обема на всеки брой. В няколко броя са отпечатани две реклами с обърнат текст, неизвестно дали е случайна грешка, или
търсен ефект. Рекламите в старозагорския вестник „Дума“ от това време
са интересни, остроумни, точни. Например рекламата на тъкачницата на
Иван Павлов, известен в Стара Загора производител на хавлии, привлича с
призивите: „Дайте хляб на българския работник! Стига сте употребявали
европейските боклуци! Да живее местната индустрия! (1927 г.). Е, малко
многословни за сегашните ни представи, но ако ги прочетем внимателно,
ще се убедим, че нашите предшественици са били находчиви, с търговски
нюх и завидни маркетингови умения. Проследявайки рекламите по страниците на вестника, читателят може да състави сравнително пълна картина за
видовете индустрия и търговия в града, за предлаганите услуги, за практикуващите лекари и техните адреси, за предстоящите филмови прожекции и
театрални постановки. Вестник „Дума“ в броя си от 15 февруари 1927 г. се
опитва да информира дамите „какво е на мода в Париж тази зима“. А от
брой 290 от15 април 1930 година се списва женска колона „Женска мода“,
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в която се разказва накратко: какво е мода, за шапките, за мъжкия стил в
женската мода, за прическите, палтата и ръкавиците… Чрез вестника всеки старозагорец и гост на града получава „топографска карта“ на кръчми,
ханове, пивници и други „богоугодни“ заведения. Убеждаван е с какъв сапун трябва да се мие, какви цигари да пуши, какви обувки и налъмки да
си купува, колко полезна е водата на Горнопаничеревските (Чинакчийските) бани (дн. с. Ягода). Информиран е кой за кого се е сгодил и венчал,
за какви многотомни издания може да се абонира, кога ще бъде големият
старозагорски есенен панаир, предупреден е кой няма да приема на имения
си ден. От време на време редакцията публикува и автореклами от рода на
„Четете в. Дума“ или „Криза няма за търговци и индустриалци, които
рекламират само в старозагорския в. „Дума“. Вестникът публикува и сериозни информации и мнения на специалисти по важни за града проблеми:
на общинския съветник Ив. Г. Копринков за електрификацията и строителството на нова сграда в Старозагорските бани; на арх. Христо Димов през
юли 1930, който аргументирано, по точки, критикува избрания архитектурен проект за градски хали; резултати от проведени в страната избори;
поредица от статии по повод 50-годишинината на 12-и пехотен балкански
полк; отчети, баланси, ведомости на банки, търговски, акционерни дружества и организации в Стара Загора.
Предвид настъпилите политически и обществени промени, животът
на вестника завършва на 16 октомври 1944 година с брой 1135. Описаните
събития, места, улици, къщи, адреси, телефонни номера, публикуваните
съобщения, снимки, документи възстановяват облика на Стара Загора през
три десетилетия на ХХ век.
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Писмата на един свещеник
от Руско-турската освободителна война
Снежана Маринова
През 2008 година Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ –
Стара Загора добави във фонда си заглавието „Письма священника с похода 1877 – 1878 гг.“, автор Вакх Гурьев. Книгата е издание на Държавната
публична историческа библиотека на Русия през 2007 годна и е специален подарък на старозагорци. Авторът на писмата Вакх Васильевич Гурьев
(1830 – 1890) е православен свещеник, протойерей, писател, изминал пътя
на войната от началото до края. Първото писмо е с дата 25 септември 1877
година, Унгени (сега граничен град в Молдова), а последното – 27 септември 1878 година, Тамбов. Като между това свещеникът е бил в Одрин,
Чорлу, Родосто, а също и в Тръстеник, Ловеч, Габрово, Казанлък и Стара
Загора. За всички места, в които пребивава, разказва подробно, емоционално, с отношение и загриженост. Обръща внимание на състоянието на войниците, на снабдяването, на условията във военно време, като не спестява
критики към началството и командването. Заедно с това отбелязва живота
на местното население, описва градовете и селата, срещите си с хората,
трагичната им участ.
През Стара Загора преминава няколко пъти. Ето част от спомените му
с дата 26 февруари 1878 година: „Бяха ми казали още в Габрово и после в
Казанлък, че от всички български градове отвъд Балкана нито един друг
град не е пострадал толкова ужасно, както нещастната Стара Загора,
тази красавица сред българските градове. Действително, в Стара Загора
не е останал камък върху камък, особено в центъра на града… В Стара
Загора стояхме цели три дни и имахме възможност подробно да разгледаме този нещастен, варварски разрушен град. Видяхме развалините на
великолепни дворци, принадлежали на богаташи – турци и българи. Навсякъде мрамор, фонтани, водни басейни, колони, арки, парчета от статуи
и чудни градини с кипариси, мирта и маслини и всичко това разрушено,
разбито, изгорено на пречупено…
Видяхме развалини на голям безистен, влизахме в полуразрушени обществени бани, истинска източна разкош, навсякъде мрамор и фантастично осветление от стъклените звезди на покрива, проектирани кону-
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сообразно. Бяхме и в оръжейната, където турците са съхранявали оръжието, иззето от българите още в началото на тази война. Качихме се и
на минарето на голяма джамия, която беше превърната от българските
свещеници сега в църква и се любувахме на прекрасните околности, които
се виждаха на десетки версти.
Страшните развалини на нещастния град изглеждат още по-поразителни, когато ги гледаш едва ли не от птичи поглед.
Влязохме и в самата джамия. Направи ни странно впечатление: по
купола и по стените огромни турски надписи от Корана, а в един ъгъл
дървена маса и на нея християнска икона и дървен кръст с Разпятието.
На масата – славянски богослужебни книги, издадени в Москва, по които
се извършва православното богослужение.
Ние попитахме един свещеник защо не са унищожили надписите от
Корана. Той отговори сконфузено, че още не са успели. А в действителност хората още се страхуват от турците, все още не вярват в успешния
край на тази война…“ Датата е февруари 1878 година! След броени дни ще
бъде сключено примирието!
Началната страница на книгата до голяма степен подготвя за това,
което ще четем по-нататък: „Глава I. От границата до Дунав. Унгени, 25
септември 1877 година. Колко много мисли предизвиква границата на родната земя, когато я преминаваш не за лечение и пиене на минерални води,
а със съвсем друга цел… Ще се върнем ли? Това е единственият въпрос,
който като пирон е забит в главата и навява неволна тъга и някакво угнетяващо чувство. Не един и двама съвсем неотдавна, също като нас,
преминаха тази граница и никога не се върнаха обратно… Самото селце
Унгени е запуснато и само благодарение на войната стана известно едва
ли не в цяла Европа. Покрайнините на Унгени са затрупани с планини от
сено, сухари, брашно и всичко това стои непокрито… В подножието на
невисоките хълмове, обкръжаващи селото, са разпънати болнични палатки – това са полеви, военновременни болници, с натъпкани в тях болни и
ранени. През целия ден, откакто сме тук, по жп. линията минаха няколко
санитарни влака, които и по външен вид, и по вътрешно обзавеждане се
различаваха чувствително: едните – великолепни, суетни, с всевъзможни
глезотии; другите – обикновени, товарни. Първите са предназначени за
императорската фамилия и различните частни лица и общества; вторите – събрани от кол и въже и приспособени за превоз на болни и ранени…
А какви точно бяха тези подобрения, аз така и не разбрах… Надникнах в
142

Мозайка от миналото на Стара Загора

десет-двадесет вагона и никакви подобрения не забелязах – обикновени
товарни вагони, в които, и то не навсякъде, е настлана тънък слой слама.
И върху нея един до друг лежат нещастните страдащи… И това е всичко… В първия вид влакове има и медицински сестри, и лекари, и свещеници.
Във вторите нищо такова не се вижда…Значи и тук късметът и глупавата съдба играят своята игра: в какъв влак ще попаднеш…“
В глава ХII „Заключение“ на книгата авторът Вакх Гурьев прави безмилостен анализ на санитарните дейности и тила по време на войната, като
подчертава, че няма право да премълчава за всичко, което се е случило
пред очите му.
Вакх Васильевич Гурьев е роден на 6 октомври 1830 година в селцето
Нова Меловатка, Богучарски уезд, Воронежка губерния в семейството на
свещеник. Учи във Воронежкото духовно училище, а през 1851 г. завършва Воронежката духовна семинария. Става преподавател в тези училища.
През 1853 година е ръкоположен за свещеник към Благовещенския храм в
родното си село. През 1871 година е назначен като полкови свещеник в 10-и
Гренадирски Малорусийски полк във Варшавски военен окръг. По-късно –
преместен в 9-и Гренадирски Сибирски полк. В тази си длъжност участва
в Руско-турската война 1877 – 1878 година в състава на подвижен дивизионен лазарет. След войната е изпратен в Тамбов. В последните години от живота си е настоятел на храма в град Калиш и учител в местната мъжка гимназия. Носител на орден „Св. Владимир“ – трета степен. Умира 60-годишен
от разрив на сърцето на 24 юли 1890 година. Приживе печата свои статии
в редица списания: Невольные раскольники (1881); Исповедный штраф в
Сибири в течение XVIII в. (1881); Историк Миллер в Томске (1881); Письма священника с похода 1877 – 1878 г.г. (1883). В последната си книга
събира отпечатаните през 1880 година в списанието „Русский вестник“ дописки. Книгата е жив разказ на очевидец. Ценен източник и за руската, и за
българската военна история.
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Полезен и навременен справочник
Снежана Маринова
„Улиците имат свой живот, свой образ и своя съдба. Едни са с обикновени плоски лица, зад които напразно бихте търсили някаква загадка –
всичко е ясно и празно още от пръв поглед. Други носят своеобразни външни белези, някоя смешна неправилност във фасадата, някой крив еркер или
балкон, някой калкан, целият обвит с бръшлян, които им придават интимен и прелестен вид. Трети се налагат брутално – парадни, натруфени,
кухи. Четвърти изведнъж ви превземат с някаква неопределима природна
красота, като че са поникнали и цъфнали от земята. Някои изглеждат
непроменeни през столетията, създадени, би казал човек – веднъж завинаги, подобно на художествени произведения. Други растат, преобразяват
се непрекъснато, докато накрая загубят всякакво лице.
Ала малките народи, които бързат да създават сега своята история, нямат потребност, нито време за пиетет към старото. „Ние трябва
да разчистваме, а не да съхраняваме вехтории“- мислят те. И животът,
тоя стар хитрец, подмамва лекомислените, за да може по-късно да им се
присмее, че сами са се лишили от минало.“
Това е цитат от книгата на Константин Константинов „Път през годините“, издадена през 1962 г.
Старозагорските улици също имат свой самостоятелен живот, свои
герои и свои тайни, своя история, която ревниво пазят. С годините спомените избледняват, имена и дати се забравят и е много важно да ползваме
този толкова древен способ, наречен писане. Да записваме историите, е
действието, което ще ни спаси от безпаметството.
През 2003 г. излиза от печат справочникът „Стара Загора – квартали,
площади, паркове, градини и улици“, дело на авторски колектив специалисти от Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека в Стара Загора. Това е първи от този вид, но съществен принос в съхраняване
на „уличните“ ни истории. Още повече, че след политическите промени
през 1989 година се наложи преименуване на улици, площади, паркове.
Отговорен редактор е Петър Калчев, тогава директор на музея. Авторите
работят по темата няколко години, като проучват и събират информация
от различни източници в архивни, музейни и библиотечни фондове. Както
отбелязват създателите: „Справочникът съдържа азбучен списък с кратка
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историческа и биографична справка на наименованията на квартали, площади, паркове, градини и улици в град Стара Загора“. И още: „В градската
топонимия са оцелели 540 названия на улици, площади, паркове и градини,
от които 241 са отпаднали във времето и носят печата на промените в
политическия и духовния живот на града.“ Към книгата е приложена и съвременна карта на града, дарение от издателската фирма „Домино“ ЕООД.
Информацията е разпределена в три части: квартали; площади, паркове
и градини; улици. Удобство за ползване е подредбата във всяка част по
азбучен ред, а също и прилагането на различни шрифтове, за да се отделят промените. За проследяване на измененията са направени препратки.
В края на книгата е поместен азбучен показалец на днешните имена. За
улеснение на читателите са съставените предисловие, бележки и въведение. За доброто възприемане и ориентация в ситуацията помагат и умело
подбраните илюстрации с архивни снимки. Полезен е и организираният
в края на изданието информационен справочник за културни институти,
важни дейности и забележителности в Стара Загора с адреси и телефони.
Справочникът е единствен по рода си и е интересен както за старозагорци,
така и за гости на града. За съжаление, е издаден в малък тираж и книгата
вече е библиографска рядкост. Това още повече засилва необходимостта от
актуализиране и преиздаване.
* Стара Загора – квартали, площади, паркове, градини и улици: Справочник. Отг. ред. Петър Калчев, Елена Георгиева, Лилия Филипова, Невена
Ганева, Нейчо Кънев, Светла Димитрова . – София : Тракийски свят, 2003
(Шибилев) . – 160 с. : с ил.
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Личности
Анастасия Тошева
Снежана Маринова
На 18 януари (и не само) сме длъжни да припомним за още една заслужила старозагорка, наред с Теофано Попова. На тази дата е родена Анастасия Тошева, учителка, жена с не по-малко драматична съдба. През 1911
година в Стара Загора, в печатница „Светлина“, е издадена малка книжка
„Автобиография (Животопис) на Анастасия М. Тошева, учредителка на
първата Българска Девическа V класна гимназия в Ст. Загора“: Останала
един ден самичка, обърнах мислите си към заминалите зад меня 74 години;
прихвърлих през ума си всички лица, между които съм се движила, живела
и ползувала отъ тех; видех се останала почти сама от онова време: те
всички заминали по реда си, а имената им, делата им постепенно заглъхват. Скърбното чувство, което ме обзе при това размишление, наведе
ме на мисъл, че след моята смърт всичко, що зная за делата и заслугите
на некой достойни хора, ще загине; ще изчезне с меня остатъка от онова
време; затова реших да напиша некой слаби спомени за онези лица, с които
е свързан моя живот, това правя не за мой спомен, не за моя чест, а за
хората, мои благодетели, които на времето си са били полезни, но сега са
забравени. Ето причината на моята автобиография. Родена съм на 1837
год. на 18 януарий…
Учителката! Животът на Анастасия Михова Каличкова-Тошева е
свързан с българското училище, с образованието и възпитанието на момичетата и девойките в българското общество през Възраждането и в първите
години след Освобождението. Самата тя, сравнително добре обучена и образована, публикува във в. „Право“ (излизал в Цариград), броеве 2 и 3 от 7
и 16 март 1870 година статията „Поощрение на българките към напредъка“.
Учи при даскал Паню в Стара Загора, а през 1849 година – и в Калоферския манастир.
На 22 март 1850 година в живота ѝ започва едно от най-големите
приключения. Преоблечена в мъжки дрехи, заедно в още едно момиче
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(Александра Михайлова, племенница на Захарий) и три момчета, е изведена в Русия. Целта е учение, а човекът, който извършва това, е неуморимият радетел за българска просвета хаджи Захарий Княжески. Седем години
Анастасия е в Русия, в Одеса – в Девическия пансион на г-жа Васильова,
в различни селца и семейства, където, освен обучение, получава и някои
практически умения по бубарство. Средства за пътуването, обучението и
пребиваването в Русия Захарий Княжески набавя от дарители.
През пролетта на 1857 година се завръща в Стара Загора и през септември открива училище за момичета към църквата „Свети Димитър“. В
„Цариградски вестник“, брой 355 от 16 ноември 1857 година, излиза обширна дописка за училището. Описани са предметите, които се изучават,
условията за приемане на ученички от града и други селища, условията,
при които ще живеят в пансиона – храна, облекло, размер на таксите. Училището просъществува само една година. Затворено е заради епидемия.
На 15 декември 1858 година Анастасия се омъжва за Тоше Стоянов Тошев – търговец бакърджия от Стара Загора. Заедно имат три деца. Най-малкото – Марийка – умира рано. Първият им син Стефан (род. 1859 година) е
известният по-късно генерал Стефан Тошев. Вторият син Светослав (род.
1862 година) става лесничей, живее в Хасково и умира в началото на ХХ
век при неизяснени обстоятелства.
В разказа за Анастасия Тошева има още един интересен момент, свързан със Захарий Княжески. Вероятно самата Анастасия не е съвсем „в курса“ на събитията, но през есента 1857 година Захарий пише няколко писма
до Николай Дмитриевич Ступин и до Найден Геров по повод намерението
на бащата да омъжи дъщеря си. Публикувани са в книгата „Из архивата на
Найден Геров. Писма, доклади и материали за възраждането на бълг. народ:
Кореспонденция с частни лица : Кн. 2“, издадена 1914 година). Княжески
настоява да се застъпят за него с твърдението, че е похарчил много пари за
нейното образование и Анастасия е обещана за негова съпруга. Известно е
как завършва историята – Анастасия се омъжва в Стара Загора, а Захарий
Княжески не създава семейство (но вероятно не това е причината).
След краткото прекъсване заради семейството, по-нататък животът на
Анастасия Тошева е белязан от ревностно служене на любимите ѝ ученици,
на града, на хората.
През 1863 година открива девическо училище в Стара Загора. Привлича още жени учителки. От това време в Историческия музей на града се
съхранява звънецът на училището, донесен от Русия.
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С още няколко дейни и родолюбиви старозагорки през 1865 година
урежда женско дружество „Майчина грижа“ за подпомагане на бедни ученички и жени. Държи пламенни речи в четирите старозагорски църкви за
ползата от съществуване на дружеството и за събиране на средства.
В периода от 1870 до 1876 година учителства в класното девическо
училище в Габрово. След този срок, поради заболяване и по съвет на лекарите, се завръща в Стара Загора.
На 10 юли 1877 година, заедно с много граждани, Анастасия Тошева посреща в Стара Загора войските на ген. Гурко, като ги приветства на
руски език. На това събитие е посветен стенопис от Никола Кожухаров в
църквата „Свети Димитър“.
След разорението на Стара Загора бяга със семейството си през Мъглиж, Габрово, Търново в Свищов с намерение да отпътуват за Одеса, но
болестта на съпруга осуетява пътуването. През октомври се връщат в Търново и Анастасия започва работа в тамошното училище, където е и милосърдна сестра. Дните през пролетта на 1878 година са едни от най-трудните
и тъжните в нейния живота. Умира съпругът! На път за Стара Загора умира
дъщерята Марийка! Пристига в Стара Загора с оскъдно имущество и две
деца. Настанява се в къщата на сестра си. Бедите и мъката я карат да си
постави нова цел: „…почувствувах в себе си сила и решителност; като се
уверих, че всичко върви по Божията воля, рекох; напред! до сега съм работила за идеал, от сега ще работя за хлеб.“
После три години отново учителства в Габрово.
През 1881 година по препоръка на Йоаким Груев поема управлението
на новооткритата Девическа гимназия в Стара Загора. За десет години, до
1892 година, когато я изпращат в пенсия, Анастасия Тошева превръща гимназията в една от най-добрите в нова България.
В последвалите години, до смъртта си през 1919 година, Анастасия
Тошева не спира своята общественополезна дейност – участва в благотворителните дружества, превежда книги от френски и руски, помага на сестрите си.
Обширно изследване за живота и дейността на Анастасия Тошева
публикува през 1996 година Елена Господинова, тогава преподавател в
Тракийския университет. Интересни са и публикациите на Величка Койчева във „Възрожденска Стара Загора: Черти и образи“, издадена през 2002
година; на Невена Попова – „Първите български учителки – Баба Неделя
Петкова и Анастасия Тошева. Биографични очерци“ (1963); на Йордан Ва148
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силев – „Учителка и генералска майка. Подвизите на Анастасия Тошева в
детинство и зрялост“ от сборника „Женски силуети“ (2000); на Катя Зографова в книгата ѝ „Многоликата българка: Забележителни жени от Възраждането до наши дни“ (2006).
Пророчески са думите на Анастасия Тошева в края на автобиографичната ѝ книга: „Простете ми, мили мои внучки и внуци, тия старчески
излияния на наболелата ми душа! Едно ще ви моля: когато гоните общочовешкия идеал, не забравяйте, че сте българи! Когато изучвате с възторг економическото „верую“ на Маркса, Енгелса, на Максим Горки и др.
съвременни гиганти на новомодната мисъл, не забравяйте и „веруюто“
на Паисия и пр. ратници, които и сега викат: само чрез верата, само чрез
Твореца се избавихме от турския и гръцки гнет, и само чрез нея, чрез Него
ще бъдем избавени от новия гнет на духовната, на економическата, политическата нова робия, готвяна тъй неусетно, тъй бързо, тъй пламенно
от мнозина Ваз, моите внуци; робия, която не ще има край; робия, която
ше бъде без зора; робия, която ще изтребе Българския народ, Българщината от лицето на земята… Дано не се изпълнят никога тия мои тревожни бълнувания! Дано настъпи реакцията на това модно опиянение; дано
своевременно отишлите надалеч, се повърнат пак в лоното на верата, на
черквата, на забравеното Отечество! Дано гласът на умирающата ви
баба намери от звук в сърдцата на Ваз, мили мои, чада и внуци. Амин“.
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Архитект Велчо Танев Велчев
Снежана Маринова
Архитект Велчо Велчев е старозагорец, специалист, с чието активно
участие е създаден обликът на съвременния град. Периодът, в който архитектът проектира и работи по благоустрояването на Стара Загора, е сравнително кратък (умира на 57 години), но професионалният късмет го среща
с интересни и важни за града ни хора – Йордан Капсамунов, тогава кмет
на града, младия скулптор Валентин Старчев, неговия колега арх. Йордан
Тангъров, които оставят спомени за работата си с него. За арх. Велчев пише
и арх. Живка Кирчева в своето обширно изследване „Стара Загора в архитектурни образи“. Но въпреки всичко няма много публикации за архитекта.
За него ни разказа най-малката му дъщеря инж. Румяна Велчева, която е
поела професионално по стъпките на баща си. Предостави и снимки от
семейния архив.
Велчо Велчев е роден на 26 април 1920 година в семейството на Ничка и Таню Велчеви. Бащата работи в общината, а майката е домакиня. Къщата им се намира на днешния бул. „Руски“ и ул. „Ген. Гурко“. Велчо има
още двама братя. Учи в училище „Свети Никола“, пее в хора на църквата.
Продължава учението си в Мъжката гимназия. От ранна възраст се увлича
по рисуването. Учи като частен ученик при учителя по рисуване художника Кипро Николов и при художника Димитър Караджов. Мечтае да стане
художник, но… Тъй като бащата много държи синът да е офицер (статус,
престижен в обществото тогава), семейството решава през 1938 година да
изпрати Велчо във Военното училище в София, във Военна гимназия към
училището с тригодишен срок на обучение. Военната гимназия е създадена
на 12 юни 1937 година с царски Указ № 164. Закрита е на 6 октомври 1944
година. Младежът е приет при много силна конкуренция. По здравословни
причини не завършва обучението, не се дипломира там. През 1939 година
заминава за Германия. Записва архитектура в Техническия университет в
Дрезден. Създава семейство и му се ражда дъщеря. Започналата война принуждава семейството да се завърне в България. Обратният път е труден и
опасен. Налага се дори да изминават някои разстояния пеша. Прехвърля
се в софийската Политехника и завършва с първия випуск през 1947 година заедно със свои състуденти от Дрезден – Евгени Зидаров, Владимир
Греченлиев, Кунка Цакова, Климент Хантов – бъдещи успешни архитекти.
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До 1951 година работи в Димитровград. Строи и буквално създава новия град. Там
като технически ръководител
се запознава и с поета Пеньо
Пенев. При завръщането си в
Стара Загора започва работа
в екипа на кмета Йордан Капсамунов. Двамата са личности с широк поглед, с размах
и перспектива и в мисленето,
Арх. Велчо Велчев
и в работата си и годините на
съвместната им работа са знакови и запомнящи се за облика на града ни.
В спомените си, издадени през 2007 година, Капсамунов разказва за арх.
Велчев. С Йордан Капсамунов остават докрай приятели. Дъщерята Румяна
си спомня как са ходили на гости при кмета в къщичката на лозето в Беш
бунар вече след пенсионирането му.
Като ръководител на новосъздаденото проектантско Ателие по градоустройство се заема с новия градоустройствен план на Стара Загора. До
1959 година е главен архитект. От 1966 до 1972 година е в Стопанското
промишлено предприятие „Сградостроителен комбинат“, по-късно – Заводостроителен комбинат – Стара Загора под управлението на инж. Великов.
През 1972 година получава първия инсулт. Починал на 24 ноември 1977
година.
В спомените си друг старозагорец, арх. Тангъров, го определя като
„опонент, партньор, приятел, щедро раздаващ идеите си на местните колеги проектанти без никакви материални и морални претенции“. Двамата
са свързани и по почти роднинска линия. Йордан Тангъров и съпругата му
са кумове на Велчо Велчев при втория му брак през 1960 година с Иванка,
която е израснала в семейството на Антоанета Тангърова.
Дълъг и интересен е списъкът с реализирани проекти и идеи, които
са останали от арх. Велчо Велчев. Работейки известно време в Сливен, е
създател на Проектантската организация в града. Негови проекти са реализирани и в София, някои, за съжаление, недовършени поради ранната му
кончина. Проектант на много жилищни кооперации и обществени сгради в
Стара Загора, Пловдив, Казанлък. Той е първият архитект в Стара Загора,
който проектира и изгражда жилищни сгради по новите монтажни строи151
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телно-конструктивни системи. По негов проект е първият жилищен блок
на бул. „Патриарх Евтимий“, изпълнен по Скелетно-безгредова напрегната
на строежа система (СПБНС). С името на арх. Велчев са свързани толкова
разпознаваеми и обичани от старозагорци места и сгради: Стадион „Берое“
(открит на 4 април 1959 г.); напоителният канал по улица „Братя Жекови“;
градината с езерото и ресторанта между улиците „Митрополит Методий“
и „Славянска“, носеща сега името парк „Йордан Капсамунов“; езерото и
бирарията „Загорка“; площадчето пред входа на парк „Аязмото“ с фонтана на жабките (скулптурите на жабките и лотоса в центъра на шадравана
са дело на Валентин Старчев, тогава още студент); благоустрояването на
„Аязмото“ – пространствата около митрополитската сграда и създадения в
приземните помещения ресторант „Пещерата“; парк „Алана“; жилищните
кооперации „Левски“ – на ул. „Гурко“ 69; „Букет“ – на ул. „Гурко“ 67; жилищната сграда до Радио Стара Загора на ул. „Св. Княз Борис“; жилищната
сграда до НТС по ул. „Ген. Столетов“; трите осеметажни блока по бул.
„Славянски“ до ул. Отец Паисий“ и още, и още.
Припомнете си стиховете на Петър Караангов: „Животът се измерва
не с годините, а с дирята, оставена след нас“! Вярно, кратък е жизненият
път на арх. Велчев, но дирята е ярка, професионална, незабравима! В Регионалния исторически музей – Стара Загора е създаден фонд с документи и
снимки за арх. Велчо Велчев.
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Владимир Сис
Светла Димитрова
През ноември 2003 година в Хасково Институтът по история при БАН
организира и провежда национална конференция, посветена на дейността
на чеха Владимир Сис. По този повод е отпечатан и сборник „Владимир
Сис и България“, съдържащ прочетените там доклади. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Чешкото външно министерство.
Кой е Владимир Сис и защо му е отдадена такава почит в нашата
страна?
Владимир Сис е роден на 30 юни 1889 година в гр. Маршов (днес в
област Бърно) в многодетно семейство на селски учител. Основно училище
завършва в родния си град, а гимназия – в гр. Бърно. Отрано влиза в политиката и още 19-годишен е член на младочешката партия на д-р Карел Крамарж. Поради преследване от страна на австроунгарските власти не успява
да завърши висшето си образование. От 1908 до 1912 година пребивава в
различни балкански държави, включително и в България, като кореспондент на чешкия печат. Осъществява проучвания в региона, свързани с палеографията и класическата археология и на него дължим ценни ръкописи
за българската история, съхранявани извън пределите на страната. През
1912 година Владимир Сис се установява трайно в България, в София. По
време на Балканската и Междусъюзническата война е санитар, военен кореспондент, писател, фотограф. За пробългарската си позиция е обект на
три поредни атентата в София. Същевременно развива активна обществена
дейност, като популяризира чешката култура и се бори за самостоятелност
на чешката държава. През 1918 година основава българо-чешко дружество
в столицата и активно защитава българските интереси в Беломорието и Македония. Изпраща в Чехия поредица от материали, свързани с България.
През 1921 година се завръща в родината си, но продължава да работи в
защита на българите. След Втората световна война става жертва на сталинските репресии. Прекарва доста години в чешките затвори. Умира на 2
юли 1958 година. След „Пражката пролет“, през 1969 година, е оневинен и
реабилитиран посмъртно.
Големият приятел на България Владимир Сис е свързан и със Стара
Загора. Заедно с приятеля си, старозагореца Васил Атанасов (син на даскал
Атанас Иванов) е в ръководството на българо-чешкото дружество в София.
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Владимир Сис на няколко пъти идва в Стара Загора и изнася сказки по различни теми. В местната печатница „Светлина“ е отпечатана като брошура
беседата му „Ческо-словенската република и нейното отношение спрямо
България“, изнесена пред старозагорска публика през 1919 година. Екземпляр от тази брошура днес се съхранява във фондовете на библиотека „Родина“. През ноември 1922 година големият публицист подарява книжка от
своето изследване „Македония“ на Археологическото дружество „Августа
Траяна“. В него с документални материали пледира за българския характер
на тази част от Балканите. Силна, макар и опосредствена, е връзката му
с театъра в Стара Загора. През 1919 година се създава нова полупрофесионална трупа в града. Първата пиеса, с която тя излиза пред публика,
е „Пленникът от Трикери“ на Константин Мутафов. Сюжетът проследява
драматичната съдба на двама неразделни приятели – Венко и Любен. Венко
е женен за Неда и има син, когато заедно с приятеля си заминава на фронта
и участва в Балканската и Междусъюзническата война. Любен се връща,
макар и тежко ранен. За Венко не се знае нищо. След години Любен се жени
за Неда и си раждат дете. Един ден в градчето се появява Венко, който е бил
пленник на остров Трикери. Следва драматична развръзка, завършила със
самоубийството на Венко. Пиесата първоначално е поставена в Народния
театър в София под режисурата на Кръстьо Сарафов, а през 1919 година се
играе в Хасково, Ямбол, Сливен, Стара Загора и други градове. Причина
за този интерес е актуалната тематика, имаща тясна връзка с връщането от
юли до декември 1919 година на българските заложници и военнопленници. За подпомагането им е създаден фонд „Нашите пленници“ и организиран специален Ден (28 ноември 1919) за набиране на средства. Каква е
връзката на Владимир Сис с всички тези събития? Свързващият елемент
е книгата на Сис „Гробовете на Трикери“ (първо издание 1914, второ издание – 1916), от която драматургът К. Мутафов черпи сюжета за своята
пиеса. На остров Трикери, наричан от гърците „Остров на смъртта“, са заточени след Междусъюзническата война множество българи. След края на
войната оцелелите са върнати в България, но повечето от тях – колкото да
умрат на родна земя. Научил за издевателствата над българските войници,
Владимир Сис решава да провери на място фактите. През май 1914 година
той заминава за „прокълнатия остров“. Научава смразяващи подробности
от моряците на кораба, както и от игуменката на манастирчето на острова.
Българската трагедия на о. Трикери Владимир Сис разказва в спомената
книжка.
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Владимир Сис има още една връзка със Стара Загора. Той организира
кампания в Чехия и събира средства за възстановяване на селищата в Старозагорско след земетресението от 1928 година.
Всеки, който се интересува от многостранната личност на Владимир
Сис, може да научи много любопитни подробности за живота му в сборника „Владимир Сис и България“.
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Георги Колчев Байданов – педагог,
диригент, музикален теоретик
Снежана Маринова
В музикалния живот на Стара Загора и България името му е свързано
с няколко определения „първи“ – първи въвежда нотното пеене като учебен
предмет, автор на първите учебници по нотно пеене, издава първото музикално списание у нас, организира първи църковен хор.
Георги К. Байданов е роден през 1853 година в Стара Загора, където и
завършва мъжкото класно училище. Учи в Петропавловската духовна семинария (в Лясковския манастир „Св. св. апостоли Петър и Павел“) като стипендиант на Старозагорската община и в Музикалното училище в Букурещ.
Негови учители по музика са Й. Герасимович и Янко Мустаков. По време
на Руско-турската война 1877 – 1878 година семейството напуска Стара
Загора. Живее в Свищов (1881 г.), Пловдив (1882 г.), Казанлък (1900 г.).
През учебната 1882/83 година идва от Свищов и е назначен в Четирикласното мъжко училище. Преподава, за първи път у нас, нотно пеене в четири
класа по два часа седмично.
През 1882 година организира църковен хор от дисканти, алти, тенори
и баси. Хорът пее за първи път в църквата „Св. Димитър“ на Димитровден
и просъществува до края на учебната година.
От края на XIX век и до 1909 година е учител по пеене и цигулка в
Старозагорската девическа гимназия. По това време в Стара Загора учителстват Петко Икономов, Господин Бакалов, Димитър Хаджигеоргиев –
личности, с чието активно участие се формира музикалният облик на града
ни. По инициатива на Димитър Хаджигеоргиев и Петко Икономов на 2 ноември 1897 година в салона на Мъжкото училище се основава Музикално
дружество „Кавал“. Георги К. Байданов е член на дружеството и управител
на вокалния му отдел.
През януари 1891 година излиза първият (и единствен) брой на списание „Гусла“ – „първий български ежемесечен музикален журнал“. Негов редактор е Георги Байданов, издателство и печатница „Единство“ – Пловдив,
годишен абонамент – 20 лв. Списанието има нотирано мото „Боже, пази
България, пази“ и приложение от 15 страници ноти за маршове и песни.
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Заедно с непосредствената си работа в училището, Байданов се занимава и с теория на музиката и преподаването. Пише и издава над десет
книги по темата. Неговият „Кратък учебник по музиката: За долните класове на гимназиите и горний курс на осн. училища“, отпечатан през 1890
година, е преиздаван и допълван многократно. Първият учебник по нотно
пеене е посветен на учителя и музикалния деец Янко Мустаков. Екземпляр
от четвъртото издание (1896 г.) се съхранява във фонда на библиотека „Родина“ – Стара Загора. Други две негови заглавия, издадени в Стара Загора
в печатница „Светлина“ – „Мнение по начина на преподаване пението в
основното ни училище: Реферат, четен в Учит. конференция в Ст. Загора на
12 май 1901 г.“ (1901 г.) и „Музикалното възпитание на децата ни: Публична лекция“ (1904 г.) – са запазени във фонда на Регионалната библиотека
„Захарий Княжески“ – Стара Загора.
Георги Байданов публикува обширни статии в старозагорските списания „Знание“ и „Надежда“: „Значението на музиката в девическите училища и влиянието ѝ върху человеческия организъм“ в пети брой 1884 година
и в няколко следващи и „Няколко думи по домашното възпитание“ в бр. 7
от 15 юли 1884 година на списание „Знание“; „Българското народно черковно пение“ в списание „Надежда“ брой 3, 1900 година. Изнася публични
лекции, реферати и сказки по проблемите на музикалното възпитание и
начина на преподаване на музика и пеене. Особен интерес представлява
трудът му „Българската народна песен. Мисли, факти и пожелания“ (1901),
където анализира особеностите на българските народни песни, единството
на мелодия и текст, спецификата на ритмиката.
Превежда книгата „Старобългарския напев“ от руския композитор
Вознесенски.
Името му фигурира в енциклопедичния речник (1899 – 1907) на Лука
Касъров и в енциклопедията (1936) на братя Никола и Иван Данчови.
Последните години от живота на Георги Байданов преминават в София. В брой 20 от 25 февруари 1928 година на списание „Музикален преглед“ (Стара Загора) е публикувано кратко съобщение: „Георги Байданов,
познатият стар музикален деец, се е поминал в София през декември м. г.,
на 70 (! – бел. С. М.) год. възраст. Покойният е един от първите пионери
на родната музика. Работил е като учител и извън училището. Написал
учебници по музика и статии по музикално-педагогични въпроси, брошура
„Нашата народна музика“ и др. През 1891 год. Байданов е издавал първото
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българско музик. списание „Гусла“ (само един брой) и затова требва да се
счита за основател на нашия периодичен музикален печат.“
Официалната информация за неговата кончина е, че е починал на 30
ноември 1927 година в София.
В Стара Загора една улица носи името на Георги К. Байданов. Тя започва от югозападния вход на града, покрай канала и стига до кръговото с
бул. „Славянски“, ул. „Димчо Стаев“ и ул. „Анастасия Тошева“.
Поколения старозагорци помнят и внука му, учителя по химия в елитната тогава гимназия „Христо Ботев“, дарителя, пътешественика, общественика Георги Стефанов Байданов.
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Димитър Наумов
Снежана Маринова
Животът и делото на Димитър Наумов, приносът му за развитието
на града ни и Старозагорския край са значителни и трябва да се знаят и
помнят. Всяка негова годишнина е повод да припомним „един живот на
ползу роду“. Димитър Наумов е роден на 12 април 1851 година в Стара Загора в семейство с патриотични и напредничави традиции. Майка му е от
известен старозагорски род, сестра на Мария Хаджийоргова. Неин брат е
старозагорецът Иван Хаджидимитров (Гарибалдето) – революционер, член
на Централния революционен комитет и председател на Търновския революционен комитет. Бащата е енергичен заможен търговец на бакър (мед)
от Битолско. Родната му къща се е намирала в централната част на града, в
началото на ул. „Граф Игнатиев“, от лявата страна, в съседство с къщата на
Васил Тошев. Днес мястото е градинка и част от Античния форум „Августа
Траяна“. Димитър Наумов завършва Старозагорското петокласно училище.
От своите съученици (един от тях е Атанас Трифонов Илиев) Димитър Наумов е описван като много буден младеж, с изключителна памет. Например
още в старозагорското училище той знае наизуст цели страници от „Горски
пътник“ на Раковски и дълги епични песни от сборника на Братя Миладинови. С особен интерес изучава география и история. През учебната 1868
година Димитър Наумов продължава учението си в Робърт Колеж. Това е
обусловено и от факта, че търговската фирма на фамилията поддържа контакти с Цариград. И отново спомени от Атанас Илиев, годината е 1869:
„Бях вече спокоен, че това лято заедно с другари ще заминавам за странство (Чехия). С един от тях, наскоро завърнал се от Роберт колеж, Д. Наумов, сега често се разхождахме, упражнявахме се да говорим по френски
и съобщавахме си впечатленията за преминалата година – той от Цариград, а аз от Пловдив. Моят приятел, противно на мен, не можеше да се
нахвали с наредбата на американското училище, с дружелюбните обноски
на учителите към учениците, с игрите, с някои от тамошните ученици.“
През учебната 1869/70 година Димитър Наумов започва учение в
чешкия град Табор, в известното тогава Земеделско училище. Там се запознава и сдружава с Ангел Кънчев. Освен в Чехия, Димитър Наумов изучава
земеделие, лесовъдство, други селскостопански и икономически науки в
Германия. След завършване на висшето образование през 1873 година пъ159
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тува в Италия, Швейцария, Франция и други европейски страни, за да се
запознае с живота и стопанската уредба в тях. В Париж се среща със своя
съгражданин дипломата Александър Екзарх. Упоритостта и трудолюбието
му помагат да овладее почти всички славянски езици, а също френски, английски, турски, гръцки, италиански, немски.
В навечерието на Освободителката война 1877 – 1878 година се завръща
в родния си град и поема уредбата на дядовия си чифлик в с. Шамлии (дн.
Горно Ботево). По това време Димитър Наумов се занимава и с народополезна
дейност за освобождението на България. В Освободителната война е преводач в руската армия. Способностите на Наумов са добре оценени от Руското
главно командване и след като руските войски влизат в Одрин и се сключва
Сан-Стефанското примирие, той е назначен за вице-генерал губернатор на
голямата Одринска Губерния. Това е особено полезно за него, защото изучава руското и турско законодателство и се проявява като много добър администратор. Този опит му е необходим за по-късната работа в родния град.
След сключването на Берлинския договор Димитър Наумов се завръща в Стара Загора и посвещава живота си на обединението и укрепването
на българската държавност. По време на изборите през 1879 година, на
7 октомври, е избран за народен представител от Старозагорска околия в Областното събрание в Пловдив. Това се първите избори след Освобождението. Наумов е и първи председател на Окръжния съд в Стара
Загора. Трудностите по възстановяването на града са много. Необходимо
е да се осигури жилище и прехрана на завърналите се старозагорци. На
първо време се построяват няколко сгради – бараки за вдовиците. Раздава
се храна, която по-късно, с активното съдействие на Димитър Наумов, се
опрощава с решение на Областното събрание от декември 1879 година.
Основен въпрос е бъдещото застрояване на града. След обсъждане се
приема идеята на Димитър Наумов Стара Загора да се изгражда по предварителен план. Известен е планът на Либор Байер от 1879 година. Така
Стара Загора влиза в историята с изработването и изпълнението на първия
регулационен план след Освобождението у нас. И главна заслуга за това
има Димитър Наумов, заедно с Атанас Илиев и Нестор Марков.
От есента на 1879 година започва частното строителство в Стара Загора. Постепенно българското управление на града се стабилизира.
За онова време Атанас Илиев пише в своите спомени, издадени през
1926 година: „Голяма хармония владееше между няколкото чиновници в
Стара Загора. Префектът Нестор Марков, председателят на съда Дими160

Мозайка от миналото на Стара Загора

тър Михалев Наумов, околийският лекар д-р Хаканов и аз бяхме неразделни
в свободното си време. Ние всички живеехме в турски къщи, разположени в
недалечно съседство и постоянно се събирахме вечерно време на разговор,
най-вече върху обществените работи.“
Проблеми създават живеещите в града турци, които засипват главния
управител с оплаквания против новото градско управление. За уреждане
на този въпрос голяма роля изиграва създадената смесена комисия. В нея
участва Димитър Наумов. До голяма степен с неговата помощ и компетентната му работа се разрешават споровете.
Умът, енергията, инициативността, знанията на Димитър Наумов са
вплетени в решаването на още редица проблеми и във въвеждането на новости: ученолюбивото дружество; земеделската каса, изграждането край с.
Калитиново на първия паметник на загиналите за Освобождението българи;
строителството на двете училищни сгради в Стара Загора – Девическото и
Мъжкото училище; създаването на първото българско земеделско училище в
Садово, на техническото училище в Сливен; настоява за изграждане на железница между Пловдив и Бургас; избиран е за градски и окръжен съветник.
В началото на 1883 година Димитър Наумов, свободен от обществена
работа, решава да започне издаването на вестник. Вестник, който да бъде в
полза на селските стопани, който да им дава знания по земеделските науки.
Така и нарича своя вестник „Земледелец“ – вестник за земеделието въобще, народната икономия и самоуправа. Първият брой излиза на 1 февруари 1883 година. Вестникът просъществува до лятото на 1885 година, една
година след смъртта на Димитър Наумов през юни 1884. Това е първият
земеделско-стопански вестник след Освобождението.
Тежка загуба за старозагорци, близки роднини, приятели и съратници
е смъртта на Димитър Наумов. Оставя съпруга и две момичета сирачета,
както се споменава в некролога, издаден от брат му, и в благодарностите
за изказаните съболезнования, публикувани във в. „Земледелец“ през 1884
година. Умен, интелигентен, деен, с неспокоен дух – такъв е той в паметта
им. Стотици хора се събират, за да се простят с него. Пловдивският вестник
„Марица“ пише, че на погребението му са присъствали 12 хил. души. Димитър Наумов е погребан в двора на църквата „Св. Димитър“, където е поставен и паметник. И в по-късните години благодарността на населението
намира израз в много чествания на годишнини от рождението и смъртта му,
в издаваните книги и статии, в именуване на улица, в паметника, построен
по настояване на старозагорци. Още през 1895 година, малко след смъртта
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на Димитър Наумов, постъпва предложение в Общинския съвет от неговия
съратник Пеню Вълчанов да се издигне паметник на заслужилия старозагорец. Предложението е прието и записано в протокол № 18. Има идея да се
учреди стипендия на името на Наумов. Но процедурите се проточват и през
1909 година Пеню Вълчанов издава малка книжка с емоционални обширни
текстове за своя приятел и съидейник. През същата година – 25 години от
смъртта на Наумов, малка книжка издава и съученикът на Наумов и виден
общественик Атанас Трифонов Илиев. През 1934 година, по повод 50 години от смъртта му, малка брошура – 11 страници – пише и издава в София
Минко П. Фетваджиев. Вече по-обемен сборник излиза през 1939 година по
повод 55 години от кончината на Димитър Наумов. Сборникът е съставен
от Комитет „Паметник Д. М. Наумов“ под редакцията на д-р Иван К. Вазов,
К. Ст. Лесичев и Б. Райчев. По-нататък през годините са публикувани редица изследвания, библиографии, провеждани са конференции и четения.
Комитетът „Паметник“ е учреден на 15 юли 1897 година (обявен в
Държавен вестник брой 218 от 7 декември 1897 г.). Целта на Комитета е да
се построят паметници на загиналите в боя при Стара Загора в Освободителната война 1877/78 година, а също и на заслужили старозагорци, в т.ч.
и Димитър Наумов.
Безкрайна е сагата около издигането на паметник. Все пак той е поставен през 1934 година по повод 50-годишнината от смъртта на Димитър
Наумов, автор – скулпторът Васил Вичев. Бюстът е от бронз, постаментът –
от бучарда (смес от цимент, вода и дребни камъчета, която е с грапава повърхност и наподобява естествен дялан камък. Когато за пълнител се използуват мраморни камъчета с различна големина, в зависимост от обработката на повърхността — полиране или бучардисване, се получава мозайка или изкуствен камък).
Върху постамента на южната лицева част е вдълбан надпис: Димитъръ М. Наумовъ 1851 – 1884. Но паметникът не е официално осветен и
открит. Това се случва чак през месец май 1939 година. Присъстват много
граждани и кметът Аспарух Луков. Извършена е панихида на гроба в двора
на църквата „Св. Димитър“, шествие до паметника в Градската градина и
откриване с реч на министъра на земеделието Иван Багрянов. Положени са
много венци и цветя. През 2007 година металният бюст е откраднат и така
и не е намерен. През 2012 година Община Стара Загора обявява конкурс
за възстановяването. Автори на новия бюст-паметник са Стефан Владов и
Красимир Зарков, наново е открит през 2013 година.
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За честта на фамилията Стоянович
Снежана Маринова
На 10 януари 1999 година си отива от този свят Иван Петров Стоянович – юрист по образование, киноман, философ, журналист по душа. Отива
си ненавършил 70! С присъщия си чаровен черен хумор философски пише:
„Всички хора умират, след като си свършат работата на тая земя“. Въпреки че има и такава песен „Работата никога не свършва“! Кой ще определи свършена работа ли са близо 20-те книги, 29 филмови сценария, 3
пиеси, няколко дузини статии, рецензии, есета. И още – участия в жури,
редколегии, художествени, управителни и директорски съвети!
Споменът за Иван Стоянович е повод да споменем и неговия старозагорски корен. Някъде назад, в по-далечното минало, е праотецът бъчвар от
с. Енина. После идват Иванчо Стоянов и дядото Иван Стоянович, за които
пише Атанас Илиев в книгата си „Спомени“, издадена в София през 1926
година. Достолепието на рода градят, поддържат и продължават д-р Тодор
Стоянович, Петър Стоянович, Георги Стоянович – Берсенев и още един д-р
Тодор Стоянович. Имена, познати на старозагорци и съдбовно свързани с
историята на града и страната.
Иванчо Стоянов учи в Букурещ през 20-те години на XIX век. По-после е просветен деец и училищен настоятел. Радетел за създаването на училище към църквата „Св. Димитър“ в Стара Загора. Един от стълбовете на
обществения живот в града. Затова и старозагорци го изпращат с уважение
и почести в последния му земен път през юни 1863 година. Атанас Илиев
пише: „На 25 с.м. даскал Атанас [Иванов] с тъжен вид и нажален глас
ни съобщи, че многозаслужилият просветен дългогодишен настоятел и
попечител на градските ни училища, Иванчо Стоянов, се поминал. На другия ден, 26 юний 1863 г. щеше да стане тържественото му погребение,
на което всички ученици ще трябва да присъствуват, за да се плати по
този начин дан от благодарност за неговото 20-годишно ревностно училищно настоятелство. Българите от целия град бяха на крака в време на
погребението му. Смъртните останки на покойния бяха най-напред опети
в църквата Св. Димитрия и после, преди да се предадат на студения гроб,
бяха носени по всички църкви, във всяка от които се казваше по едно надгробно слово. Многобройни почитатели, учители с ученици, мало и голямо се бе стекло да изпрати заслужилия покойник до вечното му жилище.
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Това погребение остана да се разказва като невидяно и нечуто събитие в
народния живот на българите в Стара Загора. Устроителите на тържеството бяха благодарни, че по този начин се изтъкваше, какво не богатство, не големство пред турските власти, но само истински заслуги на
народа се ценят най-много от признателните граждани.“
Синът му, Тодор Иванов Стоянович, роден през 1844 година в Стара
Загора, завършва медицина в Монпелие, Франция. Там той, за по-голям
авторитет прибавя това –ич към фамилията! На 30 август 1869 година защитава докторска дисертация по урология. Това е първият български медицински труд през Възраждането в тази специалност. През есента на 1869
година се завръща в Стара Загора и е назначен за градски лекар. По време
на Старозагорското въстание 1875 година лекува арестуваните в безистена българи и им помага. За работата му през Руско-турската война 1877 –
1878 година пише в спомените си полковник Де’Прерадович. В следващите
години, до ранната си смърт през 1894 година, д-р Тодор Стоянович заема
важно място в обществения и политически живот на града и страната –
основател на общинската болница в Стара Загора, народен представител
в Областното събрание на Източна Румелия, член на Старозагорския окръжен съвет, редовен член на Българското книжовно дружество, един от
редакторите на списание „Знание“ (1884 г.), кореспондент на няколко вестника, преводач от френски – това са малка част от народополезните му
занимания.
Не само името на своя дядо, но и професията наследява внукът Тодор Георгиев Стоянович – лекар-специалист, наш съвременник, напуснал
ни преди години. Преди това обаче, заедно с благодарността на стотиците
излекувани пациенти, заслужи уважението на старозагорци за събрания и
съхранен обемист и ценен архив за своя дядо и за баща си Георги Тодоров
Стоянович (1891 – 1941), повече известен като А. П. Берсенев – юрист,
завършил право в Париж, учредител и редактор на вестник „Музикален
преглед“ (1923 – 1929), лектор, „първият музиковед в Стара Загора“, по
думите на Ничка Баталова. Изследване за него публикува през 1997 година
доц. д-р Стефанка Георгиева от Тракийския университет.
Иван П. Стоянович – старши, роден на 25 септември 1862 година в
Стара Загора, е ученик на Атанас Илиев и основна фигура в събитията
по Съединението 1885 година. От това време е добавката „Аджелето“ към
името му, което ще рече „Бързият“. След 1878 година работи 28 години в
сферата на пощите, телеграфите и телефоните на България. И той се зани164
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мава с журналистика и издателска дейност. За него внукът Иван Стоянович
отбелязва: „властен и умен“; „служил на трима царе: на Батенберг, Фердинанд и после на Борис III, комуто е бил съветник“; „не участва в никаква
партия, от Фердинанд само искаше“. Умира на 15 февруари 1947 година.
През 2012 година д-р Петър Стоянович публикува изследването за
своя прадядо „Известният непознат: Иван Стоянович-Аджелето (1862 –
1947)“ – над 500 страници с много снимки. Книгата е не само родово проучване, тя е история на цяла епоха.
Какви са белезите на рода Стоянович? Разбира се, характерният нос,
големите любопитни очи, усмивката. И ум, интелект, артистизъм, непредвидимост в мисли и действия! И това, че са от ония, другите, които не
могат да живеят „при другите“ (по книгата „Ние, другите“ на Иван Стоянович, издадена през 1992 г.), и все се връщат… у дома. И чувството за хумор,
което у нашия съвременник Иван Петров Стоянович като че ли е колкото за
целия род! Само прочетете книгата му „Ние, другите…“!
В разказите за рода Стоянович често ще чувате „първи“, „единствен“,
„основател“, „родоначалник“. И Иван Петров Стоянович е единственият
български кинокритик, включен в английския илюстрован каталог „Дневник на един ден“, издание на британския филмов институт през 1995 година, по повод 100-годишнината на киното.
Няколко лични имена се „въртят“ в рода – Иван, Петър, Тодор, Жана.
И много сфери на дейност – право, медицина, политика, музика, театър,
история, армия, журналистика, кино, литература, дипломация. Не оставят
Стоянович-ите живота да минава покрай тях!
А Иван Стоянович скромно отбелязва „…в България аристокрация
няма…, все някой, през едно или две, най-много три колена, е селянин.“
И все пак, какъв по-добър пример за аристократизъм на духа от мъдрите думи на Иванчо Стоянов, издълбани върху надгробната му плоча преди повече от 100 години: „Гласа на естеството ме подчини на законите си.
Подир изпълненото ми в този мир пребивание, аз се преселих у вечността
с напомняне към вси смъртни, че всичко друго на света, освен добродетелта, е суета“.

165

Мозайка от миналото на Стара Загора

Захарий Княжески – живот, отдаден
на благодеяния и просветителство
Снежана Маринова
От 1967 година най-голямата библиотека в Старозагорска област –
регионалната – носи името на Захарий Княжески – възрожденски книжовник и дарител. Отива си от този свят на 23 януари 1877 година в Русе. По
сведения от публикувания във в. „Напредък“ некролог „…погреба се тържествено. На погребението присъстваха мнозина от тукашните българи,
както и генералний руский консул, секретарите и другите чиновници от
руското консулато в Русчук“.
Някои изследователи го наричат „последният възрожденец“. Може и
така да е, защото неговият жизнен път завършва няколко месеца преди Освобождението през 1878 година. Делата или „добрините“, както ги определят неговите съвременници, оставят трайна следа в просветната, училищната и книжовната история. Роден е в нашия край, в с. Пишманя (днешното
Княжевско), Старозагорско.
В завещанието си, съставено приживе през 1871 година, публикувано
след смъртта му в издавания в Цариград в. „Напредък“, бр. 125, 1 април
1877 година, Захарий Княжески разкрива до голяма степен своите личност
и занимания. В 13 точки се разпорежда къде и при кого да отидат личното
му имущество, събраните книги, донесената от Русия печатница, авторските издания и приходите от недвижимата собственост. Съкровеното му
желание е да се „отворят“ библиотеки! Библиотеки в училищата, градски
библиотеки и една „публична библиотека за вечен спомен и ползувание на
българското юношество“. Волята на Захарий е с паричните средства от
наеми и продажби да се поддържа девическото училище в Стара Загора и
да се подпомагат бедни ученички.
Не една и две са въпросителните около личността на Захарий Княжески – годината на раждане, рожденото място, името! Дали 1810-а или 1812а или 1814-а? А Георги Петров Русески споменава и 1805 година. За място
някъде посочват с. Пишманя, а другаде Ески-Загра! Интересна е историята
и около името Княжевски или Княжески. В тази връзка е занимателна тезата на историка Георги Вълчев, преподавател в Софийския университет:
„…все още слабо коментиран от българската хуманитаристика е фактът
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за съществуването на не един или два случая на „изобретени“ биографии
в средите на формиращата се по това време българска интелигенция.
Примерите в тази посока са многобройни, сред тях Александър Екзарх,
Захарий Княжески, Станислав Доспевски… Георги Бенковски“. Какво е добавил или променил Захарий в своята биография и защо? Засега остава без
окончателно обяснение.
Животът и дейността на Захарий са обект на редица публикации. За
възрожденеца и отделни страни от неговата дейност пишат Георги П. Русески в „Сборец из живота на български поотлични мъже. Книга за учители
и народа“, издадена през 1887 година в Стара Загора, и Иван Шишманов
в „Студии из областта на българското възраждане“, София, 1916 година. В
своята автобиография, издадена в Стара Загора през 1911 година, Анастасия Тошева разказва спомени за Захарий Княжески и подчертава неговите
заслуги за учението ѝ в Русия. По-късно Атанас Илиев в своите „Спомени“,
издадени през 1926 година, и Христо Райков, основателят на Старозагорския исторически музей, изтъкват неговия принос за развитието на старозагорските училища. Личността и дейността на Княжески отбелязва и Лука
Касъров в своя „Енциклопедичен речник“ от 1899 година.
В по-ново време изследвания за Захарий Княжески публикуват Стоян
Генчев – етнограф, Величка Койчева – историк и Васил Стефанов – медик.
Най-пълното сред тях е това на проф. Лиляна Минкова, филолог, работила
в Института за литература при БАН. През 2012 година проф. Минкова издава книгата „Захари Княжески – един от първите“. В труда си представя
подробно пътуванията, срещите и дейността му въз основа на писма и документи от архиви и библиотеки в Москва, Санкт Петербург и Киев.
Приносът на Захарий Княжески в развитието на Българското възраждане е разностранен. Той е родоначалник на медицинската литература,
един от пионерите на модерното земеделие, изследовател на българския
фолклор, с принос в историята и културното развитие на отделни български градове, с големи заслуги за образованието на българските жени, основоположник на библиотечното дело. В цитираното завещание споменава,
че е поел ангажимент пред дарителите да се изпратят книги на 70 български училища и че той е успял от 1849 до 1860 година да основе библиотеки
в 40.
Целият съзнателен живот на Захарий Княжески е поредица от пътувания, срещи, писане на писма и прошения, грижи за подопечните му младежи и девойки, справяне с трудности от всякакъв характер и разбира се, все
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в името на едната цел – просвещение! Останал невръстен без баща, на десет години вече сам се изхранва като грънчар и сапунджия при братята си
Тоньо и Йовко и като кандиларин в старозагорската църква „Св. Богородица“. В Стара Загора учи при даскал Дончо, а след това – в Търново и Света
гора. От 1832 до 1835 година е учител в Стара Загора. Търсещият му дух го
отвежда в Ерусалим, Сирия, Северна Африка, Молдавия, Русия. Най-продължително, дванайсет години, живее в Русе, а най-честите му пътувания
са между Стара Загора, Москва, Петербург, Одеса, Цариград. Удивителни
са постоянството, настойчивостта, търпението и дипломатичността, с които работи за българската кауза (казано на съвременен език) и успява да
осъществи голяма част от „предначертаното“. В статия, отпечатана през
1892 година, Димитър Панайотов, русенец и доверен приятел на Захарий,
го характеризира като част от онези „тихи труженици, за които, по наша
вина, знаем твърде малко. Въпреки че е първият, обърнал внимание на възпитанието на жените, и първият, който се е грижил за подобрение поминъка на българския селянин“.
В Русия Княжески създава трайни познанства и приятелства, които
са му полезни за реализиране на родолюбивите намерения. Член е на Одеския литературен кръг, заедно с именитите си съотечественици Добри Чинтулов, Найден Геров, Иван Богоров, Ботьо Петков. Взема дейно участие
в поставената пред българската емиграция в Русия просветна програма,
начертана от Васил Априлов, за подготовка на учители в новите български
училища. Поддържа връзки с организаторите на Браилския бунт, насочен
срещу господството на Портата. Като съучастник в пропагандирането на
идеите на Георги Раковски, след обиск в квартирата му в Одеса, е оставен
на свобода, но под надзора на полицията.
След завършване на образованието си, вместо да се върне в България, Захарий остава още година и четири месеца в Русия, за да издейства
в Москва и Петербург учебни помагала за българските училища. По това
време към името Захарий прибавя Княжески. Получава руско поданство.
В Одеса чрез известния историк, археолог и българист Н. Н. Мурзакевич,
успява да се свърже с преподавателите по славистика И. И. Срезневски – в
Харковския и О. М. Бодянски – в Московския университет. Бодянски от
своя страна, го свързва с видни учени, българисти и общественици – историка М. П. Погодин, Н. А. Попов, библиографа В. Л. Ундолски и други. В
Москва остава близо три седмици.
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От 20 януари 1846 до 20 април 1847 година Княжески е в Петербург,
където постъпва на обучение в синодалната печатница. Подтикнат от обер
прокурора на Светия синод граф Н. А. Протасков и началника на канцеларията му К. С. Сербинович, написва изложение до Министерството на народното просвещение и Светия синод „Настоящее состояние православной
церкви в Българии и способы к ее утверждению и разпространения“ (1846).
В заключителната част на ръкописа поставя въпроса за необходимостта от
девическо образование в България, от увеличаване на стипендиите в руските учебни заведения за българи, от средствата на руски спомоществователи за откриване на девическо училище в Стара Загора, от съдействие за
създаване на печатница в града и от изпращане на учебници и други книги
от Русия. Като описва нетърпимото поведение на гръцкото духовенство и
нуждата от български владици, предлага богослужението у нас да се води
на старобългарски език по български книги, издавани в Русия.
В Русия, заедно с Александър Екзарх, Княжески успява да издейства
годишна помощ от 10 хил. рубли за българското образование, 13 правителствени стипендии за подготовката на български младежи и девойки за
учители, лекари и акушерки. От Светия синод се снабдява с една печатница
с две преси с матрици и различни видове славянски и граждански шрифтове, за да издава в България учебници и книги. Изготвя обширен списък
на книги, необходими по негова преценка за българите. На императорския
канцлер Блудов представя друг списък с имената на 33 българи, достойни
за владици.
Захарий Княжески, заедно с Найден Геров, Александър Екзарх, Натанаил Стоянович и Константин Димитриев, има определена заслуга за снабдяването на българските училища с руски книги. За проф. Иван Шишманов
Княжески е не само „един от най-важните посредници между руската и
българската литература в 40-те и 50-те години“, но и „умее със своя хумор да покори и най-тежката мизерия, а със своята настойчивост в просителството да изтръгне помощ и от безчувствените“. Според „Записка
относно мерките по образованието на славяните в Русия от 1865 г.“, молбата на Княжески е удовлетворена от Министерството на просвещението с
подготвяне на учебници за 60 училища в България на стойност 571 рубли.
Материалът съдържа сведения за дарени от 1848 до 1851 година още 913
екземпляра учебници и книги на обща сума 516 рубли. Сред ведомствата,
дарители на книги и списания за България, са: Светият синод, Медицинската академия, Типографското депо, Министерството на народното просве169
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щение, Министерството на вътрешните работи, Императорската академия
на науките, Духовната академия и други. Повече от 30 пуда (близо 500 кг)
книги с различно съдържание Княжески събира от частни лица, наред със
старобългарски ръкописи, редки книги, черковни одежди. През 1859 година докарва в Мъглижкия манастир седем волски коли с книги, печатница и
букви. Книгите са запечатани в килия до 1874 година, когато архимандрит
Калиник дава съгласие за откриването на библиотека. Много от учителите
в Казанлъшко ползват това голямо книжовно богатство. След като по-голямата част от библиотеката изгаря по време на Освободителната война
през месец юли 1877 година, заедно с печатницата и учебните пособия за
земеделското училище, следите от това книжовно наследство остават изгубени завинаги. По време на учението си в Херсонската академия в Одеса
Захарий Княжески издава в Смирна през 1842 година първата книга по медицина на български език „Кореньа на пиянството и каква полза принася
на ония, що пият много“.
През 1850 година Княжески съпровожда племенницата си Александра Михайлова и Анастасия Михова (Тошева), за да учат за учителки в
Русия и ги настанява в частен пансион в Одеса, със стипендии от Ю. Ф.
Самарин. В задължителната им програма включва и бубарството. В писмо
до Найден Геров от Одеса Димитър Мутев пише, че „Хаджи Захария Шелковод живее в Ботанический сад и се учи да мотае коприна“. Княжески
изучава „свилоточенето“ с предварително поставената цел да подобри бубарството в България, като развит по примитивен начин поминък, защото
според него „в бубарството е нужен малко капитал, който и сиромахът
може лесно да намери“. В село Жуковци край Киев, където има „завод за
хранене на буби и за точене на коприна с усавършенствани машини“, Анастасия Тошева превежда от френски език едно ръководство за хранене на
буби, което по-късно служи като основа на съставеното от Захарий Княжески „Практическо ръководство за шелководство“(1859) – първата книга по
бубарство у нас.
По време на втория си престой в Русия превежда от руски език френския оригинал на книгата „Совети за непразни жени и правила как да постъпват с новородените младенци“ (1853).
След завръщането си от Русия през 1857 година поставя основите на
девическото образование в Стара Загора, като открива заедно с Александра
Михайлова начално девическо училище при църквата „Св. Богородица“, а
с Анастасия Тошева – при църквата „Св. Димитър“. През 1858/59 година
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отпечатва книгата си „Средства за предварвание за заравянето на мнимоумрелите или примрелите человеци“ в две издания, превод от руски и сам я
разпраща в Сливен, Търговище, Търново, Казанлък, Карнобат, Пазарджик.
Посещава и прочутия Узунджовски панаир, за да продава книги и урежда
курсове по бубарство.
Светлина върху дейността на Захарий Княжески хвърля и кореспонденцията, запазена в архива на Найден Геров, издаден в два тома през 1911 –
1914 година. Част от писмата представят и една друга, по-емоционална и
интимна страна от живота на възрожденеца. В писмо до Найден Геров от
септември 1857 година Захарий го моли да се застъпи за него и да осуети
годежа на Анастасия Михова, като съобщава, че имат договорка с баща ѝ
и с нея да се „вземат“. Наред с другото Княжески пише: „Тъй като аз за
това момиче съм похарчил в 8 години за възпитанието му до три хиляди
рубли сребърни и 4-годишни трудове…“. Не е запазен отговорът от Найден
Геров, но факт е, че Анастасия се омъжва за Тошо Тошев и приема фамилията Тошева, с която е по-известна в историята на българското образование.
Може би това разочарование е една от причините Захарий Княжески да не
създаде семейство.
Упорство, неуморно постоянство, родолюбие, патриотизъм, грижа за
просвещението и образованието на българите, това са все черти, характеризиращи Захарий Княжески. Качества, с които заема достойно място в
Пантеона на Българското Възраждане!
И накрая – емоционален поклон към Хаджи Захарий Княжески! Роден през 1810 или 1812 година в пишман селото Пишманя... Ех, хаджи,
хаджи! Мечтаел си ти за градска публична библиотека „за вечен спомен и
ползуване“. Е, стана, хаджи! Доста трябваше да почакаш, но има я библиотеката. И твоето име носи. И портрет ти направихме. Нов! След като оня
от Станислав Доспевски, за който пишеш в завещанието си, не се намери.
Маестро Георги Славов го нарисува. Хубав е портретът ти, хаджи, само
дето очите ти са някак тъжни. И как да не са? Мигар весел е бил животът
ти? Все „на ползу роду“, „на ползу роду“…! И сега ги има такива, хаджи,
ама очите им засмени и бузките червени.
А ти си кръстосвал надлъж и шир империите… И турската, и руската…, че и оттатък Босфора си бил. Събирал си книги, учебници, карти,
атласи и глобуси дори за българските ученици. Писма си писал. И книги.
Превеждал си.
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И момичета, облечени в мъжки дрехи, си прекарвал през границата.
Извинявай, хаджи, ама знаеш ли как ги наричаме сега такива хора – каналджии! Но днес и това е друго. Ти за просвещение си го правил, а днешните –
разбойници!
И от хорските одумки не си се отървал. То кой ли е успявал?! И по
твое време, и сега. Тези неща не признават време, пространство и граници.
Така си отиде, хаджи. Сам, самотен, беден! На всичко отгоре единствената ти любов, Анастасия, и тя се венча за друг.
Длъжници сме ти още. Не доживя да видиш Отечеството си свободно.
И други неща не доживя. И слава богу! Не видя как опожариха града ни
през 1877! Как изгоряха книгите ти в Мъглижкия манастир! И печатарската
преса, и оловните букви, донесени от Русия! Общината горя, хаджи, и през
12-та и през 45-та! Малко ли беше, че и Операта ни изгоря през 91-а!
И други неща изгоряха, хаджи! Вярата ни изгоря, надеждата, любовта, радостта, уважението! Душите ни се овъглиха! Е, не че съвсем не е
останало въгленче тлеещо… Има го. Ама все се чудим с какво да го поддържаме – дали с руски газ, или с американски петрол?! Или може би найдобре ще е с пламъче от твоята свещица?!
Ти пишеш, хаджи: „Моля българския народ и юношеството да не ме
обвиняват, задето не можах да проведа предначертаното, а да го продължат!“
Помним, хаджи, и се трудим. Ама не е лесно! Като че ли по твое време по са уважавали книжовниците?!Ами…! Кой знае, едва ли?
И дюкяните помним, които ни завеща, срещу чаршията и шадравана.
Няма да ги търсим сега! Аман от реституции! Вълци ги яли дюкяните!
Делото е важно, делото! Трудим се, събираме, просвещаваме и все с надеждата, че и след нас ще има човеци! Че ще дойде време да се срещнем там,
горе, и сметка ще ни поискаш. Какво ще ти отговорим тогава…?
Простено да ти е, хаджи, и прощавай! Почивай в мир!
Не е пресъхнал изворът на твоята святост и родолюбие!
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Иван Гарванов –
убийство или екзекуция?
Снежана Маринова
По различни поводи се отваря разговор за пламенния родолюбец,
революционер, един от видните дейци на Македоно-Одринското освободително движение Иван Гарванов. И за това къде е бил неговият дом в
Стара Загора. Малко старозагорци обръщат внимание на паметната плоча,
поставена на жилищния блок на ул. „Поп Минчо Кънчев“. Заслужава да
помним и черната дата 28 ноември 1907 година, когато в София е убит Иван
Гарванов. По-точно е да се каже, че на 28 ноември Иван Гарванов и Борис
Сарафов са екзекутирани по решение на Серския окръжен комитет, ръководен от Яне Сандански. Физическото действие е извършено от Тодор Паница (Паница получава пари за това) в дома на Сарафов на ул. „Осогово“ №
36 под предлог, че ще се проведе среща между т. нар. вътрешни и външни
дейци. По това време двамата – Гарванов и Сарафов – са членове на Временното задгранично представителство на ВМОРО. Сложна за обяснение
и разбиране е ситуацията в македонските освободителни движения. Ситуация, която продължава с години и може да бъде наречена война. Сблъсък
на идеи, на представи за бъдещата дейност, сблъсък на характери и его-та,
непримиримост на хора, които „силно любят и мразят“!
Иван Георгиев Гарванов е роден в Стара Загора на 23 декември 1869
година. Баща му и други негови близки роднини са убити в Руско-турската
война 1877 – 1878 година. Заедно с майка си и по-малкия си брат споделя несгодите на другите старозагорци с бягство в Габрово и Търново и
последващо завръщане. Образование получава в Стара Загора, Пловдив и
София (във Висшето училище 1889 – 1893 година, където се сприятелява с
Дамян Груев). Продължава обучението си във Виена. Специализира физика
в Университета при проф. Франц Екснер. На 12 юли 1894 година успешно защитава двегодишния си труд, докторат на тема „Вътрешното триене
на маслата и тяхната промяна от температурата“. Подготвя се за работа
като асистент, за научна и преподавателска кариера. По семейни причини
се завръща в Стара Загора. Оттук, заедно с приятеля си Андрей Тошев, заминава в Солун като учител по математика в Солунската гимназия. Там се
запознава с борбите за свобода на Македония и през 1897 година създава
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Българско тайно революционно братство. След разтурянето на братството застава начело на ЦК на ВМОРО (1901). Под негово ръководство през
януари 1903 година в Солун заседава конгресът, който взема решение за
избухване на Илинденско-Преображенското въстание.
В революционната си дейност използва псевдонимите Аврам, Атила,
Павел, Саул и Давид.
Подробности от биографията на Гарванов намираме в книгата на Любомир Милетич „Спомени на Дамян Груев, Борис Сарафов и Иван Гарванов“, издание на Македонския научен институт, 1927 година. Милетич
лично записва разказа на Гарванов по време на три срещи през 1906 година
в София, година преди убийството: „Роден съм в Стара Загора на 1869
г. 23 декември. Родителите ми бяха от Стара Загора. Баща ми Георги
Иванов бе убит в Руско-турската война. Той беше богат търговец. След
като Сюлейман паша превзе Стара Загора, на третия ден тогава убиха
и дяда ми, и чича ми. Аз с майка си и по-малкия си брат избягахме в Габрово и Търново. Първоначално образование получих в Стара Загора до V
клас. Тъкмо през време на Съединението бях отишел в Пловдив и се прекъсна обучението. Купих си цървули и отидох заедно с другари ученици в
казармата за доброволец, но не ни приеха. След това си отидох в Стара
Загора, а сетне продължих в Пловдив гимназията до край. Една година
учителствах в Стара Загора. Постъпих на 1889 г. по физико-математика
във Висшето училище в София. Заминах във Виена да се специализувам по
физика. Работих в кабинета на професор Екснер. Напечатах съчинение
„Върху вътрешното търкане в маслата“ („Ueber die innere Reibung in den
Oelen“)… От Виена се върнах в Стара Загора. Там беше Андрея Тошев,
който беше се върнал от Солун.“
В книгата си „Спомени…“, издадена през 1926 година в София старозагорецът Атанас Трифонов Илиев разказва за срещата си с Гарванов през
1902 година, по време на работата си в Българската екзархия в Цариград.
Атанас Илиев пише: „С председателя на Вътрешната революционна организация Ив. Гарванов за първи път се виждах. Ала като мой съгражданин, той бе много откровен към мене. В един дълъг разговор, който имах
с него, той се произнасяше с възторг за патриотичното настроение на
българите в Македония: „Съвсем не са те такива, както на подбив им се
приписват някои качества от отрицателен характер. Те са кораво българско племе, готово на крайни жертви за постигане свободата си. Те заслу-
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жават да работи човек за тяхното свято дело“. И Ив. Гарванов, с риск на
живот, бе всецяло предан на македонското освобождение.“
През 1941 година Старозагорската благотворителна дружба в София
издава книжка от 30 страници за Иван Гарванов (Дружбата носи неговото
име), в която са събрани както записките на Милетич, така и отделна статия
от него, а също и спомените на Андрей Тошев. Във фонда на Регионалната
библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора могат да бъдат намери и
други заглавия, свързани с живота и дейността на Иван Гарванов: книгата
„Иван Гарванов – Спомени, документи, материали“, съставители Валентин
Китанов и Цочо Билярски, издадена в София от Македонския научен институт, 2005, 392 с.; на Борис Николов, Марио Цветков, Васил Станчев –
„Иван Гарванов (1869 – 1907), венча се за Македония“, издадена в Ст. Загора, 1995, 79 с., с илюстрации и факсимилета, в която подробно е осветен
периодът на учение във Виена, а също и романизираното повествование
„Мрак и зарево над Солун“ – бурен и романтичен разказ за дейността на
Иван Гарванов и нежната любов с учителката от Девическата гимназия в
Солун Аделина Георгиева. Книгата е издадена през 2004 година в Стара
Загора с автори Васил Станчев и Жанета Рогошева.
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Клио Щаси
Светла Димитрова
Едва ли има старозагорец, който да не е посещавал било то като ученик или в по-късна възраст, интересната експозиция в къща-музей „Градски бит ХІХ век“. Къщата, в която тя се помещава, е построена през 1883
година за семейството на старозагорския търговец хаджи Ангел Хаджипетков. Изграждането ѝ е възложено на дебърския строител Уста Георги. Той
пристига в Стара Загора заедно с други майстори от Македония по покана
на местната градска управа, за да подпомогнат възстановяването на опожарения град по време на руско-турската освободителна война.
През 1955 година къщата е отчуждена от собствениците, защото се
предвижда на нейно място да се изгради голям жилищен блок. Тъй като
архитектурата на сградата е много интересна, пък и няма други запазени от
същия вид, ръководството на музея се намесва и успява да получи къщата
за стопанисване. Идеята е там да се създаде музей на изчезналия вече градски бит от края на ХІХ век. През 1974 година в нея е уредена постоянна
експозиция, която, макар и претърпяла известни преустройства, може да
бъде видяна и днес.
Преди години една от снахите в интересната фамилия Хаджиангелови, разказвайки на специалисти от музея за живота на семейството, сподели, че от същия род е и балерината Клио Щаси – Георгиева. Улисани в
други задачи, музейните специалисти не се задълбочават в този любопитен
факт. Така пропускат възможността да потвърдят или отхвърлят хипотезата, че Клио Щаси е от рода Хаджиангелови.
От информация в местната преса се разбира, че името Клио балерината получава от своята учителка по балет в Берлин. Какво е обаче истинското име на малката танцьорка, остава поне засега неясно.
В старозагорските вестници от 20-те и 30-те години на ХІХ век има
съобщения за изяви на Клио Щаси пред българска публика. В края на 1924
година тя танцува в София, а през декември същата година и януари 1925
година – в Стара Загора. Тогава е около осемгодишна. Според съобщение
в първия брой на вестник „Старозагорска поща“ Клио танцува и пред публика в Сливен и Бургас. В началото на лятото на 1925 година малката балерина очарова старозагорци в две последователни представления. На 7
юни тя участва в концерта на дружество „Червен кръст“. За деветгодишната
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балерина ръководителят на детската музикална китка „Родни звуци“ Тодор
Пъндев организира прощален концерт. На 3 октомври 1925 година тя се
изявява редом с тенора Георги Баталов, сопраното Райна Бойдашева, Ничка
Хаджимитева и хора на дружество „Кавал“. На пианото акомпанира майката на балерината М. Георгиева. Клио Щаси изпълнява валс по музика от
Шопен и танците „Тарантела“ и „Скерцо“ на Шуберт и полката Пицикати
от балета „Силвия“ на Лео Делиб. Балерината впечатлява силно не само
обикновените зрители, но и добрите познавачи. У нея има „силна и непринудена мимика“, „наивност и чистота“ и „отлична техническа подготовка“. В местната преса тя е определена като детето феномен, което може с
вещина и широко амплоа да изпълнява както класически, така и народни
танци. В репертоара ѝ има танци по музика от Менделсон, Шуберт, Шрекер, Сен-Санс, но също така казачок и ръченица. Свои спектакли изнася
в Пловдив, Казанлък, Сливен, Бургас и София. Старозагорският вестник
„Кавал“ информира читателите, че през ноември 1925 година балерината
има участие в Берлин заедно с българския виолончелист Кирил Вапорджиев (1906 – 1987).
Балерината, носеща името на музата на историята, участва в първата
постановка на старозагорската опера – „Гергана“ от маестро Георги Атанасов. Там тя изпълнява ролята на самодива. Малката танцьорка е учудена, че
ръководителят на балета Йосиф Стоилов я карал да играе на палци. Според
нея е смешно една самодива да се появи на сцената с балетни обувки и на
палци...
Данните за живота на Клио Щаси са оскъдни. Известно е, че тя усвоява балетното изкуство в Берлин при руската примабалерина Николаевна,
получавайки там гимназиално образование. През лятото на 1931 година
Клио Щаси е отново в Стара Загора. Местната преса месец преди това публикува рекламни информации за предстоящия ѝ спектакъл. Той се състои
на 5 юли 1931 година в салона на кино „Модерен театър“. Балерината представя класически и характерни танци.
Как протича по-нататък животът на тази толкова голяма млада надежда, не е ясно. Дано все още има останал жив наследник, който да продължи
разказа за историята на старозагорската балерина.
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Лазар Костов,
железарската работилница „Вулканъ“
и металните дантели на Стара Загора
Снежана Маринова
Аязмото – един от символите на Стара Загора! Както и да сменят имената му, старозагорци си го наричат така. Всеки, изкачил с леко задъхване
баирчето от центъра до Жабките, се спира за кратка почивка и се заглежда в
свежата зеленина, спокойствието и уюта на Митрополитския дом. Но малцина знаят, че този оазис можеше и да го няма в този му вид… Не, не, когато
цар Фердинанд го е поискал за резиденция… В по-ново време! В спомените
си от 1955 година Йордан Капсамунов, кмет на Стара Загора почти десет години, пише: „Когато стигнахме до сегашния дом на владиката, аз казах на
Вълко Червенков (тогава министър-председател на НРБ): „Др. Червенков, ще
ни разрешите ли да вземем тази сграда за пионерски дом, а на владиката
да дадем една хубава къща в центъра на града? Той ми отвърна: Много е
късно, сега условията са други. Това е трябвало да стане на 9.IX.“
Погледите привлича красивата достолепна желязна порта на Митрополитския дом и оградата. В книгата си „Дневници“, издадена през 2017
година, старозагорският Митрополит Павел отбелязва: „25.I., четвъртък...
Най-сетне оградата на жилището ми се завършва с поставяне на голямата желязна порта, хубаво изработена от Лазара.“ Годината е 1934. В
Стара Загора ли е правена? Кой е Лазар, майсторът?
В изследването си „Развитие на капиталистическата промишленост
в Стара Загора 1878 – 1944 година“ авторът Петър Коев споменава с две
изречения за Лазар Костов. В „Алманах на старозагорските индустриалци
1878 – 1947“, издание на Историческия музей – Стара Загора името Лазар
Костов е в списъка на предприятията от металната индустрия.
С повечко търсене и голям късмет издирихме информация и снимки
за Лазар Костов и неговата железарска работилница. На една от снимките
е митрополитската порта и има ръкописен текст: Врата на Стара Загора
Митрополия, изработена само ковано желязо от Л. Костов (подпис) през
1933 г.“ И на гърба на снимката има ръкописен текст: „Настоящата (врата) портал е изработена саморъчно от мен от чисто меко желязо и е с
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две лица висока 340 см широка 260 см.“ От текстовете
е ясно, че вратата е дело на
Лазар Костов. Възхитителни
са размахът, мащабът, ажурната красота на орнаментите, изяществото на детайлите. По спомени на роднини,
Лазар Костов е и отличен художник. Негова изработка е
и малката единична врата от
горната страна на Митрополитския дом.
Но накратко за майстора и работилницата: Лазар
Костов е от Карлово. Рано
остава сирак. Идва в Стара
Загора. През 1920 година се
жени за Марийка Баталова
(по баща) от Пловдив. Лазар
Костов до края на живота си
остава с леви политически
убеждения.
Железарската работилница „Вулканъ“ е създадена
Художествена железарска
около 20-те години на ХХ
работилница „Вулкан “ – Стара Загора
век. Намира се зад локала
„Златен лъв“, срещу пощата. Работилницата една от първите в Стара Загора
заварява с оксижен. Една от първите прави и домакински бойлери за топлене
на вода с дърва. Изработва различни съоръжения и съдове – цистерни, тръби,
готварски и отоплителни печки, преси за мачкане на грозде, фургони за превоз на коне, машина за чистене на септични ями, водни и парни инсталации.
По запазените снимки дори не успяхме да определим предназначението на
някои от тези конструкции! В работилницата са направени оградите и портите на много къщи в Стара Загора. Известният старозагорски архитект Христо
Димов също поръчва железарските елементи за своите строежи – решетки,
перила за стълбища и балкони, огради и врати в работилница „Вулканъ“.
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Лазар Костов (третият отляво) сред работниците, 30-те години на ХХ в.

Сред тях – и на запазената до днес къща на аптекаря Начо Коев. След Девети
септември 1944 година работилницата се влива в Градския промкомбинат.
През 1948 година. Лазар Костов е секретар в Управителния съвет на Народна
кооперативна банка – Стара Загора. Семейството има две дъщери – Лиляна
(омъжена за адвоката Кольо Терзиев) и Стефка.
Приятел, съдружник и баджанак на Лазар Костов е Петър Калайджиев, роден през 1899 година, който умира през 1973 година (по-млад е от Лазар Костов). Живее в кв. Акарджа в Стара Загора, на ул. „Стефан Караджа“.
Започва да учи железарски занаят в работилницата „Вулканъ“. По-късно
полага изпит в Бургас и получава майсторско свидетелство от Бургаската
търговско-промишлена камара. Жени се за Донка, сестрата на съпругата на
Лазар Костов, и става съдружник в работилницата. Двете семейства живеят
в съседни къщи на ул. „Гладстон“ в Стара Загора – Лазар-Костови на № 28
(къщата е съборена преди около десетина години), Петър-Калайджиеви –
на № 43. До пенсионирането си работи в завод „Берое“.
И тази любопитна история дълги години се съхранява само в семейната памет на фамилията. Когато попитахме сина на Петър Калайджиев и
племенник на Лазар, известния старозагорски културтрегер, бохем, шегаджия Тенко Калайджиев, той отговори простичко: Никой не ме е питал! А и
тези мъже в къщи не обичаха много да разказват…
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Незабравимата Ружа Делчева
Снежана Маринова
Стара Загора дава на българската и на световната култура поети, писатели, музиканти, композитори, певци, художници, но и актьори. Не едно
и две имена се помнят и са близки и обичани от публиката. Сред тях е
актрисата Ружа Делчева, сътворила ярки образи на сцената, в киното и в
телевизионни постановки. През 1969 година на специално тържество, на
което поради болест не може да присъства, е обявена за Почетен гражданин
на Стара Загора.
Ружа Николова Делчева е родена на 2 август/20 юли 1915 година в
Стара Загора. Баща ѝ загива в Първата световна война. Учи в Стара Загора и в Трета девическа гимназия в София. Кандидатства в драматичната
школа на Николай Осипович Масалитинов с рецитация – стихотворение
на Елисавета Багряна. В комисията са поетът Николай Лилиев, тогава директор на Народния театър, и писателят Йордан Йовков. През 1936 година
завършва Държавната театрална школа при Народния театър. Приета е в
Народния театър през 1938 година и работи там до 1989 година, когато е
пенсионирана.
За първите ѝ роли с добронамерени напътствия и съвети пише в театралните си рецензии Петър Увалиев в списание „Златорогъ“. През 1937
година, книжка 10, за постановката „Жени без значение: „А пък Р. Делчева е
нова за театъра. Тя е от последния набор на театъра – ала в нея има нещо
дълбоко и здраво, което рядко се среща във връстниците ѝ. Тая ѝ жизнена
непосредственост я правеше добра в играните от нея битови роли – ала
плътният й глас я отрежда за ония роли на героиня, при които физическите данни трябва да бъдат съчетани с истинска култура. Затова отрадно
е недоверието, с което този път тя се е отнесла към гласа си: постарала
се е и разумно, а не само приятно да говори. Приобщаване към западната
култура, окършване на тялото и усвояване на нашенската мелодика на
говора – ето задачите, които Делчева би трябвало да си постави“.
В статията „Нашенската „Една пролет“ от Маргарет Кенеди“, книжка 6 от 1939 година, споделя: „Пак говорът спъва и Р. Делчева. Гласът ѝ
е винаги премного „красив“, за да бъде искрен. А липсва ѝ кръшността
на малката лейди. И после, в цялата ѝ игра личи някаква психологическа
неустойчивост; ред недостатъци, които биха могли да се превърнат в
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качества, стига само Делчева
да работи по-сериозно, и то
не само за увеличаване на театралните си знания“.
Пред българската журналистка Бригита Йосифова,
която е автор на биографичната книга „Обещах да запомня:
разговори с Петър Увалиев“,
интелектуалецът енциклопедист по-късно изповядва: „Виновен съм, че не обелих и дума
за Ружа Делчева! Не само че
бях влюбен до уши в нея, но тя
е неповторима, голяма актриса. Не само възпламеняваше
младостта ни, но е актриса,
която е нужно да мерим със
световен аршин… Тя едновременно покоряваше мъдрите и
смущаваше целомъдрените!...
В един магичен миг сцената
в София се приравняваше с
най-големите сцени на света“.
Владимир Василев – литературен и театрален критик, редактор на сп.
„Златорогъ“, пръв обръща внимание на младата актриса. Сравнява появата ѝ
на българската сцена с появата на Елисавета Багряна в българската поезия.
Ружа Делчева създава поредица от запомнящи се роли в театъра, в киното и в телевизионни постановки, като започнем с Маша от „Три сестри“
на Чехов и продължим с мадам Злата в мюзикъла „Криворазбраната цивилизация“ по Добри Войников и баба Марта в мюзикъла „Зех тъ, Радке, зех
тъ“ по Сава Доброплодни. Превъплъщава се в героини от класическия репертоар от български, руски и европейски автори. Съдбовна за младата актриса е срещата с Йордан Йовков още при подготовката на изпитната роля
на Албена в едноименната пиеса. След премиерата писателят ѝ подарява
пиесата с посвещение: „За такава Албена мечтаех, когато писах“. Следва
участие в емблематични заглавия, сред които: „Жена без значение“ (Оскар
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Уайлд) – Хестър; „Ана Кристи“ (Юджийн О‘Нийл) – Ана Кристи; „Отвъд
хоризонта“ (Юджийн О‘Нийл) – Рут; „Битката за живота“ (Чарлз Дикенс) –
мис Грей; „Свекърва“ (Антон Страшимиров) – Костанда; „Лисичета“
(Лилиан Хелман) – Реджина; „Херцогинята от Падуа“ (Оскар Уайлд) –
Беатриче и още, и още десетки роли и спектакли.
Първата ѝ роля в киното е през 1937 година в „Страхил войвода“,
късометражен игрален филм (34 мин.) с бюджет 3 млн. лв. Копродукция на
България и Германия – Българска национална филмова студия и Бавария
филм (Мюнхен). Режисьор Йосип Новак, по сценарий на Орлин Василев,
по романа му „Хайдутин майка не храни“. Оператори са Фриц Кох и Йосип
Новак. Музиката във филма е композирана от Веселин Стоянов. Ролите изпълняват актьорите: Иван Димов – Страхил войвода, Ружа Делчева – Ивана,
Богомил Андреев – Горан, Димитър Пешев – Мехмед бей, Асен Камбуров,
Иван Попов, Ризо Ризов, Коста Райнов, Лео Конфорти, Борис Кирчев, Борис Борозанов, Христо Коджабашев, Димитър Славов, Иван Запрянов, Димитър Карамалаков, Георги Солунски, Константин Бесарабов, Сийка Илиева, Люба Попова, Елена Константинова, Елена Симеонова, Надя Божкова.
Премиерата е на 28 март 1938 година в София, в кино „Пачев“. В едно свое
интервю актрисата с вълнение разказва за работата по филма и за срещата
си с актьора Иван Димов. Реклама за прожекция на филма в Стара Загора, с
участието на Ружа Делчева, публикува старозагорският вестник „Дума“ от
23 май 1938 година. След няколко броя вестникът съобщава, че прожекцията се удължава с още една седмица поради големия интерес на публиката.
Следват участия във филмите „Те победиха“ (1940), „Точка първа“
(1956), „Години за любов“ (1957), „Цар Иван Шишман“ (1969), „Куче в
чекмедже“ (1982) и други.
Ружа Делчева се омъжва за Александър Тихов от известен, уважаван
дряновски род, завършил журналистика и история на киното в Германия,
кинокритик. Дъщеря им Михаила Тихова, също актриса, играе на сцената
на Старозагорския театър през 60-те години на ХХ век.
Ружа Делчева е член на Съюза на българските филмови дейци. От
1968 до 1970 година е председател на Съюза на артистите в България. През
1963 година ѝ е присъдено званието „народен артист“. Лауреат на Димитровска награда (1950, 1959, 1969).
Отива си от този сват на 26 ноември 2002 година в София, но остава
в сърцата на зрители и слушатели с характерния, изразителен глас и запомнящи се театрални и филмови образи.
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Подполковник Калитин
Снежана Маринова
През горещото лято на 1877 година около Стара Загора се водят люти
сражения. Решава се изходът на една война. Един народ, българският, с
цената на свидни жертви воюва за своята свобода и независимост. Сред
геройски загиналите е и младият (30-годишен) подполковник Павел Петрович Калитин. Роден е на 30 август 1846 година в малко селце край град
Холм, Псковска губерния, Русия. Потомък на небогат дворянски род. Следвайки заветите на своите предци, Павел Петрович от ранна възраст избира професията военен. През 1865 година 19-годишният юноша завършва
успешно Павловското военно училище и е произведен в чин подпоручик.
Заминава за Средна Азия. Десет години воюва в района на Туркестан и бреговете на Каспийско море. Получава редица ордени и награди. Повишен е
до чин подполковник. А още няма навършени тридесет години! И съдбата
го пази – за тези десет години нито веднъж не е ранен!
Участието на Калитин в Руско-турската война 1877 – 1878 година е
съзнателно действие на достоен военен и храбър офицер. Сам подава рапорт за прекъсване на отпуска и включване в действащата армия. Назначен е за командир на Трета дружина в Българското опълчение, под общото командване на генерал-майор Столетов. За своята смелост, веселост и
сърдечни отношения към войниците Павел Калитин е сред най-обичаните
офицери в армията.
Именно тук, край Стара Загора, на 19/31 юли 1877 година Опълчението получава своето бойно кръщение. Точно тук, на Чадър могила край
Стара Загора, в решаващия момент подполковник Павел Петрович Калитин
повежда в атака своите орли под звуците на военни маршове. Шепа храбреци срещу четворно превишаващ ги неприятел! Особено самоотвержен е
боят за светинята – Самарското знаме! Умирайки в неравния бой за спасяване на знамето Калитин успява да извика: „Момчета, нашето знаме е с
нас! Напред, след него!“
В рапорта за сражението ген. Столетов пише: „В продължение на четиричасови тежки боеве двехилядният отряд, формиран едва преди три
месеца, храбро воюва срещу най-добрите части на турската армия. Загубите в този славен и героичен за Опълчението бой са 21 офицери и 514
войници“.
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На война като на война, казват французите. Разрушения, смърт, огромни загуби за едни и огромни печалби за други. Покруса от поражението
и неистова радост от победата! Победители и победени! След месеци, година, трийсет или сто войната свършва. Какво остава след това? Къде са героите? Как се помнят и почитат загиналите? Каква е цената на мира? Колко
струва извоюваната свобода? Сега, век и половина след боевете край Стара
Загора, Шипка, Шейново и Плевен, отдалечеността на събитията, липсата
на живи свидетели, смяната на поколенията и ценностите задават въпроси и търсят отговори. Разбираме ли саможертвата на шестимата загинали
(само за няколко часа) в защита на едно знаме, пък било то и Самарското?
Музеен експонат или жив символ е Знамето?
Старозагорци помнят и почитат героите! От 1906 година село Джуранли приема името Калитиново. През 1927 година в Стара Загора е издигнат паметник на мястото на сраженията. Сред народа този паметник е
известен като паметника на подполковник Калитин. Съществуващото до
Първата световна война Дружество на запасните подофицери в Стара Загора носи името на подполковник Калитин. С помощта на старозагорци е
открит паметник в родния му град Холм, на улицата, която носи неговото
име.
Едно е неоспоримо – с мисълта за хилядите загинали старозагорски
граждани и много пъти по толкова войници, в името на прекършените съдби, неизживяните радости и неосъществените мечти, трябва, длъжни сме да
поемем своята част от цената на свободата! Не се иска чак толкова много –
само Памет! Памет и за юношата Стоян Станишев, напуснал Парижкия
университет, за да се запише опълченец, загинал в боя за Самарското знаме, и за десетгодишната Неда Петкова, едно от многото отвлечени старозагорски деца, и за подполковник Павел Петрович Калитин, останал завинаги на 30!
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Съдбата на лесничея Васил Попов
и жестоката цена на избора
да живееш честно!
Снежана Маринова
На 2 февруари 1912 година фатален изстрел, проехтял във велинградския квартал Лъджене от ръката на наемен убиец прекъсва живота на Васил
Василев Попов – лесовъд, защитник на българската гора и природа, роден
в Стара Загора на 15 октомври 1878 година. За трагичното събитие разказва един от очевидците – Георги Петров, първи и дългогодишен редактор на
сп. „Горски преглед“, излизало от 1910 до 1943 година. Той публикува своя
разказ и снимка на Попов още в брой 2 от 1912 година: „На 2 февруари
1912 г. в 7 ½ часа вечерта обикновените посетители на хотел „Македония“
в с. Лъжене – болшинството лесничеи – вече привършваха своята вечеря.
По-голямата част от тях бяха се оттеглили от масата за вечеряне и бяха
се разположили на групи около съседните маси, гдето едни се занимаваха
с четене на вестници, другите прекарваха времето си в игране на табли, а
трети водеха оживени разговори около обикновените злободневни въпроси.
На масата за ядене бяха останали само лесничеят Попов, управителят на
митницата Чуков, които нещо разговаряха и пишущият настоящите редове, който довършваше вечерята си… Отвънка улицата, осветена като ден
от грамадните ламби на стоящите един срещу друг хотели и всички отворени дюкяни покрай и срещу тях, а понеже е празничен ден и още рано, тя
е пълна с минувачи. Ненадейно, като изпод земята, чу се един тъп гърмеж.
Отначало никой не разбра откъде произлезе този гърмеж, обаче инстинктивно всички наскачаха на крака и взеха да се питат „какво стана?“. В
това време стана от стола си и В. В. Попов и без да подозира случилото се,
и той като другите запита „какво стана“. След няколко секунди обаче той
разбра „какво беше станало“, и като се хвана за гърдите, с викът „олеле,
убиха ме“ потегли бързо към вратата. Ала ударът беше добре измерен и
не му даде да отиде много надалече. Нестигнал още до вратата на хотела, той падна възнак и от устата му бликна димяща ясночервена кръв…
Отпосле се установи, че това моментално издъхване се дължеше на това,
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че куршумът, който беше преминал през двете крила на белия дроб, беше
прекъснал съвършено главната белодробна артерия“.
Васил Попов е 34-годишен!
Кой е Васил Попов и защо е убит? Заради своите професионализъм,
честност, принципност, неподатливост на корупция! Оказва се, че тогава,
преди повече от 100 години, в свой доклад за състоянието на горите от 1900
година, министърът на търговията и земеделието отбелязва: „В министерството се натрупаха толкова много преписки за убити горски служители….“ По данни от статистиката през ХХ в. при изпълнение на служебния
си дълг са загубили живота си 685 горски служители, от тях 21 – лесовъди.
И сега, в ХХI век, звучи твърде актуално… с почти ежедневните съобщения и репортажи за безогледна сеч, побои над горски служители, обезлесяване на планините Пирин, Странджа, Родопите. А и съвсем близо до нас –
Аязмото.
Васил Попов е син на старозагорската възрожденска учителка, благодетелка, дарителка Теофано Попова. Непосредствено след смъртта му, през
април 1912 година, в Стара Загора е издадена книгата „Кратки черти из
живота и обществената дейност на лесничея Васил В. Попов от гр. Стара
Загора“. Подробна биография, 136 страници, съставена от негови колеги,
приятели и от майка му. Книга, написана с отношение и чувство, обясняваща как е живял, как е възпитаван, защо е изградил такъв характер, каква
е причината да завърши трагично живота си и какъв е споменът за човека.
Екземпляр от изданието се съхранява във фонда на библиотека „Родина“ –
Стара Загора.
Роден месеци след жестоката смърт на баща си, убит в старозагорските кланета, Васил Попов расте в трудно и бедно време. Поради непрекъснатото преместване на майка си, учителката, отначало учи в Казанлък,
после в Севлиево, в Солун, в Пловдивската гимназия. През лятото на 1898
година завършва с отличие престижната Горска академия в град Лемберг,
Австро-Унгария (днес гр. Лвов, Украйна), като преди това преминава стаж
в известното лесничейство на княз Шварценберг в Чехия. Високообразован специалист, владеещ чешки, руски, полски, отчасти френски и турски
език, той изучава и опита в горското дело на страни като Русия, Франция,
Швейцария. Назначен е на работа като лесничей в Радомир. След по-малко
от две години започват патилата му – за шест години е уволняван три пъти
и е местен 15 пъти – Чепино, Батак, Провадия, Асеновград, Стара Загора,
Варна, Малко Търново, отново Стара Загора и Чепино. И ако се върнем
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отново към книгата, получаваме пълна картина за характера и човешките
качества на Васил Попов – човек с желязна воля, енергичен, целеустремен,
трудолюбив, въздържан и умерен в ежедневието си, борец за правда. Нарушенията, беззаконието, кражбите и престъпленията спрямо българската
гора и природа, с които се сблъсква ежедневно, не му дават покой. Започва
да изпраща рапорти за нарушенията до по-висшето началство, но среща неразбиране, а и подигравки и злоба. Наричат го „ексцентрик, недосмислен,
дори и луд“. За неговата неподкупност знаят кметове на селищата, където
работи, и търговците на дървен материал. Разказва се случай в старозагорското село Дълбоки, когато пред очите на неговата майка му предлагат 1000 наполеона (френски златни монети с лика на император Наполеон
Бонапарт, номинал 20 франка) подкуп, за да фалшифицира документи за
присвояване на Дълбошката общинска гора. За да не дава повод за хорски
приказки и подозрения, лесничеят Попов си плаща всеки обяд или вечеря,
когато се наложи по време на обиколките си да се храни в частни селски
къщи.
По всякакъв начин властта се стреми да го привлече на своя страна.
В писмо до своя приятел Васил К. Манов (2 юли 1907 г.) той пише: „Предлагат ми високи постове, за да млъкна. Но аз не ще млъкна. Искам да
посветя живота си на родопските гори, защото те заслужават това“.
Пише и публикува гневни, „огнени“, както ги наричат колегите му, статии
във вестниците „Пряпорец“, Камбана“, в Списанието на Българското икономическо дружество.
През септември 1906 година със собствени средства започва да издава
месечното списание „Бранище“, което продължава да излиза до декември
1913 година, малко след смъртта на своя създател и редактор. На неговите
страници публикува своите идеи и планове за развитие на горското дело у
нас. Остро критикува политиката и машинациите на тогавашното министерство на търговията и земеделието. В програмната статия в първия брой
на списанието Васил Попов смело обявява: „…никому няма да угодничим и
никого няма да разгневяваме, ще третираме напълно обективно въпросите на това нещастно наше горско дело“. В първите броеве публикува още
своето обширно изследване „Горите в България“, статията „Концесионната
експлоатация на държавната гора „Лонгоза“, а също и множество писма и
сигнали от различни краища на отечеството – от Силистра, Пещера, Рила,
Искрец, Софийско, Бургас, Костандово, Дорково, Чепино… Сигналите му
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се посрещат с мълчание и пренебрежение. Отговорът е на 2 февруари 1912
година в лъдженския хотел. Тъжно, трагично и безнадеждно!
В края на споменатата книга сломената майка Теофано Попова обявява и изпълнява последното желание на сина си, споделяно приживе – „ако
умра неженен, имота си оставям на сирачетата от Старозагорското
сиропиталище“.
В брой 2 от 10 февруари 1912 година вестник „Старозагорски глас“
публикува съболезнователни думи към майката и подробности от поклонението пред Васил Попов в църквата „Св. Николай“ в Стара Загора: „…в
лицето на него държавата губи един способен служител, а градът ни един
интелигентен и добър гражданин“.
На 24 юни 1934 година членове на Дружеството на българските лесовъди откриват бюст-паметник на Васил Попов в Борисовата градина.
През ноември 1992 година постаментът остава празен, откраднат е (както
се случва и с други паметници в споменатата градина). Паметна плоча е
поставена и във Велинград, на мястото, където е прекъснат животът на
смелия и всеотдаен български патриот.
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Трима достойни възродители
на Стара Загора
Снежана Маринова
Това е нашият град! Град с много имена – исторически – Берое, Августа Траяна, Верея, Иринополис, Боруй, Ески Загра, Железник. И поетични –
град на поети, на художници, на музиката, на липите, на правите улици.
Кой е мислил, кой е вярвал тогава, преди повече от 100 години, че тук
отново ще има град, след страшните кланета и пожарища? Че тук отново
ще има живот? Хора ще подреждат домовете си, ще отглеждат децата си,
ще мечтаят? Кои са били тези хора? Първите! Които, въпреки всичко, с
вяра, ентусиазъм и много труд са започнали градежа на новото. За трима от
тях ще разкажем сега – Атанас Илиев, Нестор Марков, Димитър Наумов.
Те работят заедно кратък период от време, но това, което сътворяват,
има за нас съдбовно значение.
Атанас Трифонов Илиев е известен просветен и обществен деец, роден през февруари 1852 г. в Стара Загора. Любопитни сведения за историята, за стопанския и духовен живот на града ни преди и след Освобождението, за семейството си, за своите съученици и приятели, за известни и
по-малко известни личности ни е оставил Атанас Илиев в своите „Спомени“, издадени през 1926 г. в София. Семейството, в което расте и се възпитава, е с прогресивен дух, с подчертана любов към книгата. На стр. 32 от
„Спомените“ Атанас Илиев описва първото пътуване с баща си до Узунджовския панаир през септември 1861 година: „Когато баща ми ме водеше
по всички чаршии да видя какви стоки се продават, обичах да се спирам в
българските книжарници на Данов, Манчев, Тадея Дивичиян, а особено в
мисионерската американска, дето се продаваха хубаво подвързани Евангелия и части от Библията, както и разни твърде евтини малки книжки
за прочит. Баща ми не ме спираше, щом поисквах да купувам каквато и да
била книжка, която ми се струваше достъпна за моето дотогавашно развитие и с присърце се залавях да чета.“ Атанас Илиев учи във взаимното
училище при старата църква „Свети Димитър“, в Главното Светиниколско
училище, една година в Пловдивската гимназия. От 1869 година заминава
в Табор, Чехия. Слуша лекции в Прага и Белград. Занимава се със славянска филология и философия. Пътува до Виена. Изучава живота в Европа
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и прави сравнение с този в България. Запознава се с Ладислав Шкорпил и
Константин Иречек. След завръщането в Стара Загора, на 23-годишна възраст става главен учител в Петокласното училище. Прави и преводи. След
неуспеха на Старозагорското въстание е задържан заедно с други учители,
но с поръчителството на Хаджи Господин Славов е освободен след няколко
месеца. Атанас Илиев посреща на 10 юли руските войски в Стара Загора.
По-късно преживява разгрома и бежанството. В Стара Загора се завръща
през март 1878 година. Като не намира работа тук, заминава за Пловдив и
завършва курсове по руски език. От май 1878 до май 1879 година е на административна работа в Сливен и Елхово.
Димитър Наумов е роден на 12 април 1851 г. в Стара Загора. Завършва
Старозагорското петокласно училище, а след това учи в „Роберт колеж“,
Цариград, по-късно в Табор, Чехия. Пътува и събира впечатления и знания
от цяла Европа. От своите съученици (един от тях е Атанас Илиев), Димитър Наумов е описван като много буден младеж, с изключителна памет.
Заема различни административни длъжности. Този опит му помага при
по-късната работа в родния град. След сключването на Берлинския договор
Димитър Наумов се завръща в Стара Загора и посвещава живота си на обединението и укрепването на българската държава.
Нестор Марков не е старозагорец, но това, което прави за града ни,
заслужава нашето признание и уважение. Нестор Марков Демирев е роден
през 1836 година в с. Криво поле, Хасковско. Най-ранни сведения за живота и за неговото родно място узнаваме от спомените му. В тях той описва
някои стари обичаи и разкрива пробуждането на своя роден край за българско учение и просвета. Пише за първия учител в родното си село и за първите години, в които започва да учи. От 1856 година Нестор Марков учителства последователно в родното си село и в Харманли. Жаден за знания,
през 1865 година отива в Пловдив, където учи в Централното училище при
учителя Йоаким Груев. Заедно с това посещава и турската гимназия „Медресе“ и протестантските мисионери, които преподават не само богословие,
но имат часове по естествени науки, математика и френски език. В Пловдив Нестор Марков изучава старогръцки, турски и арабски езици, които
усвоява добре. Има желание да продължи образованието си в Католическия
френски колеж в Цариград, но липсата на средства го принуждава да се
откаже. През учебната 1866/67 година Марков е учител в Хасково, където
се отличава с народополезната си дейност. За тези си прояви е принуден да
напусне Хасково без право да учителства в Одринския вилает. Тогава Мар191
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ков е препоръчан за учител в Плевен. С неговото име се свързва подемът
на учебно-възпитателното дело в Плевен и околността му, с откриването на
девическото училище, със създаването на читалище „Съгласие“ и с първите стъпки на театралното изкуство в града. Макар че е ценен, уважаван и
обичан от плевенското население, през учебната 1870/71 година приема поканата да учителства в Русенското народно класно училище с 12 000 гроша
годишна заплата и в началото на лятото напуска Плевен със семейството
си. Но не спират дотук митарствата на народния деятел. В следващите години е отново в Плевен, после учител в Априловската гимназия в Габрово
и в Лясковския манастир. Причина за тези чести промени са преди всичко
родолюбивите действия на учителя Нестор Марков. През Освободителната
война е преводач в щаба на ген. Гурко. След Освобождението, през бурните
дни на младата ни държава, Нестор Марков напуска учителското поприще.
Още през есента на 1878 година е назначен като секретар на Хасковския
окръжен управител. По-късно – повишен за префект на окръга. Заедно с
това работи неуморно за Съединението.
Как историята събира тези трима енергични, неспокойни по дух и
образовани за времето си хора:
– с приказ № 1 от 24 май 1879, издаден от Алеко Богориди (главен
управител на Източна Румелия), за пръв префект на Старозагорския департамент е назначен Нестор Марков.
– с приказ № 24 от 31 май същата 1879 година Атанас Илиев е назначен за префектурен секретар на Старозагорската префектура и началник на
Старозагорската околия.
– Димитър Наумов по време на изборите през 1879 година, на 7 октомври, е избран за народен представител в Областното събрание от Старозагорска околия. Това се първите избори след Освобождението. Наумов е
и първи председател на окръжния съд.
Каква е Стара Загора от онова време? Град опожарен, разрушен, обезлюден. От 4 419 къщи са останали 1089. От 25 460 жители живи са 10
650. Атанас Илиев пише: „След двудневно пътуване на кон през прохода на
Стара планина, на 2 март приближихме до Стара Загора. От далеч, като
гледахме града, виждаха се да стърчат комините, от които се правеше
илюзия и за здрави къщи. Ала щом влязохме навътре, блесна пред очите
ни ужасна картина на разруха. Къщи опожарени, улици обрасли в бурени,
кладенци без черпила, стени попукани от пожар и недосъборени. …Аз обиколих мястото на нашата изгоряла къща и със сълзи на очи поразрових
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с тояжка в една от избите, над която беше моята стая с хубавата ми
библиотека, и вдигнах от земята късчета хартия от опожарени книги.
Колко мои обширни кроежи и блянове се погребаха в това пепелище!“ С
болка за разрушения град пише и Константин Иречек, посетил града ни
през септември 1880 година.
Трудностите по възстановяването на града са много. Необходимо е да
се осигури жилище и прехрана на завърналите се старозагорци. На първо
време се построяват няколко сгради – бараки за вдовиците. Раздава се храна, която по-късно, с активното съдействие на Димитър Наумов, се опрощава с решение на Областното събрание от декември 1879 година. Основен
въпрос е бъдещото застрояване на града. След обсъждане се приема идеята
на Димитър Наумов Стара Загора да се изгражда по предварителен план.
Всички парцели в чертите на града се предоставят на общината. Комисия
оценява местата според важността, която са имали преди пожара. Със съдействието на Георги Бенев, старозагорец на служба в Татар Пазарджик, в
Стара Загора идва чешкият техник Либор Байер. Комисията и управлението на града изработват стройна система за разпродажба на дворните места
на публичен търг. Всеки двор се състои от 660 кв. м. или 330 кв. м.
През септември 1879 година главният управител Алеко Богориди посещава Стара Загора. Старозагорци го посрещат тържествено. Атанас Илиев написва приветствен адрес, който връчва кметът на града Стефан Салабашев. В деня на пристигането – 23 септември – на площада (именуван
„Богориди“, в чест на главния управител) е положен основният камък за
съзиждане на новия град.
Стара Загора влиза в историята с изработването и изпълнението на
първия регулационен план след Освобождението у нас. И главна заслуга за
това имат те, първите строители на Стара Загора – Атанас Илиев, Димитър
Наумов, Нестор Марков.
От есента на 1879 година започва частното строителство в Стара Загора. Постепенно българското управление на града се стабилизира. Атанас
Илиев пише: „Голяма хармония владееше между няколкото чиновници в
Стара Загора. Префектът Нестор Марков, председателят на съда Димитър Михалев Наумов, околийският лекар д-р Хаканов и аз бяхме неразделни в свободното си време. Ние всички живеехме в турски къщи, разположени в недалечно съседство и постоянно се събирахме вечерно време на
разговор, най-вече върху обществените работи.“
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Проблеми създават живеещите в града турци, които засипват главния
управител с оплаквания против новото градско управление. За уреждане
на този въпрос голяма роля изиграва създадената смесена комисия. В нея
участва Димитър Наумов. До голяма степен с негова помощ и компетентна
работа се разрешават споровете.
Важна е ролята на префекта Нестор Марков при строителството на
класното училище. Заедно с Атанас Илиев и Димитър Наумов департаменталният съвет решава да се съберат средства за строителство на мъжко
класно училище, като се продадат 65 дюкянски места чрез наддаване и 70%
от стойността да се изразходва за строителство на училище. Възстановено
е и правото на духовната община да събира наема от 40 дюкяна в центъра
на града. Средствата се използват за училищното дело. През 1880 година
завършва строителството на девическото училище, второто в Източна Румелия. По това време, 1880 година, е построено зданието на градския дом.
И както пише Атанас Илиев: „Разположено срещу площад Богориди, то
дълго време бе едничката украса на разорения град.“
През 1881 година е взето решение да започне издаването на статистически алманах. През януари 1882 година излиза под заглавие „Статистически календар на Старозагорския департамент за 1882 г.“ Това е ценен
документ, който представя състоянието на различни сфери от нашия край.
Първото издание, освен статистически данни, съдържа исторически бележки за Стара Загора. Проследява се развитието на града и работата на Съвета. Цялата работа по подготовката и отпечатването на алманаха извършват
Атанас Илиев и Нестор Марков – точно, методично, с чувство за граждански дълг, за отговорност пред съвременниците и бъдещите поколения.
Алманахът излиза още две поредни години – 1883 и 1884. Той е основа на
бъдещите Отчети на старозагорския съвет.
Заедно с административната работа, въпреки оскъдното време, Атанас Илиев възстановява книжовната си дейност. Събира книги, подготвя
учебници и учебни помагала, превежда. На 29 август 1882 година поради
политически разногласия Нестор Марков е уволнен от длъжността префект, въпреки че населението е благодарно и доволно от него. Той заминава
в Княжеството, където веднага е назначен на нова длъжност. В началото на
1883 година Димитър Наумов, свободен от обществена работа, решава да
започне издаването на вестник. Вестник, който да бъде в полза на земеделците, който да им дава знания по земеделските науки. Така и нарича своя
вестник „Земледелец“ – вестник за земеделието въобще, народната иконо194
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мия и самоуправа. В неговото списване участва и Атанас Илиев с поредица
от статии. Тежка загуба за старозагорци е смъртта на Димитър Наумов през
1884 година. Умен, интелигентен, деен, с неспокоен дух – такъв остава той
в паметта им.
Атанас Илиев още приживе изпитва благодарността и почитта на
своите съграждани. По повод неговата 70-годишнина се устройва тържествено честване. Отбелязват се заслугите му към Стара Загора и нашата наука. Народната признателност намира израз в многото приветствия, поздравителни телеграми и подаръци.
За Нестор Марков в сърцата на старозагорци остават добри чувства.
Населението не забравя неговите добрини. По повод уволнението му към
главния управител се отправят множество писма в защита на префекта. И
още нещо любопитно, свързано с името на Нестор Марков. През 1921 година Георги Димитров се среща с Ленин. Като спомен от тази среща му
подарява френско-български и българо-френски речник. Това е речник,
съставен от Нестор Марков, издаден в Лайпциг през 1912 година.
А колко млади са били тези хора! През 1879 г. Атанас Илиев е на 27,
Димитър Наумов – на 28, Нестор Марков – на 43. В името на всичко добро,
което са направили тримата мъже, за тяхната неуморна работа, за патриотизма им, за това е нашата признателност. За тях – първите строители на
Стара Загора, е нашата благодарност сега, че създадоха наново града ни,
съхраниха българското, дадоха възможност да продължим след тях.
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Събития
Денят на народните будители
Снежана Маринова
Всяка година на Първи ноември „се събуждаме“, за да говорим и пишем за народните будители. Създаденият от Добри Христов „Химн на народните будители“ започва с думите:
О, будители народни,
цял низ светли имена.
О, кристали благородни,
вий сте сяйни знамена
нам на вечни времена.
И се ровим с изумление, възхищение и учудване ние, съвременниците, в този низ от имена, четем биографиите, изучаваме делото им. И всеки
път, във всяко поколение като че ли остават въпросите: „Що за хора са били
те?“; „Защо са работили за Род и Родина, без да чакат отплата?“. Във
всяко поколение се появява търсено или случайно логичното съизмерване
с днешните, наричащи себе си „народни будители“.
Кои са народните будители? – Паисий, Чинтулов, Ботев, Стамболов,
Каравелов… А може би още богомилите? Всеки, който излиза извън канона, извън стандарта и показва възможност за измъкване от блатото на
безпросветността, безразличието и нихилизма. Всеки, който със слово и
действие променя себе си и по-важното, предизвиква другите към промяна.
В началото на 1922 година група интелектуалци, сред които проф.
Беню Цонев, проф. Любомир Милетич, д-р Михаил Арнаудов, Христо Цанков-Дерижан, Елена Снежина, излизат с идея за специално отбелязване делото и приноса на българските просветители, учители, писатели и обществени дейци. Министърът на просвещението внася в Министерския съвет
предложение за определяне на 1 ноември – деня на Св. Йоан Рилски, за Ден
на народните будители. С окръжно на Министерството на народното просвещение № 17743 от 28 юли 1922 година е определен за „празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите
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българи, далечни и близки строители на съвременна България“. Следват:
на 31 октомври – Постановление на Министерския съвет, на 13 декември –
прието от Народното събрание допълнение към Закона за празниците и неделната почивка, утвърдено с подпис от Борис III през февруари 1923 година. С ново окръжно Министерството препоръчва да се издигнат паметници
на подходящи места, да се издадат биографиите на народните будители и
се разпространят сред населението. Заедно с това се предоставя пълна свобода на учителските съвети по въпроса как да се организира празникът в
училищата.
По повод празника се споменава името на Стоян Омарчевски – министър на образованието, училищното и книжовно дело в ония времена.
За него разказва внукът му Александър. Александър Омарчевски завършва
Духовната академия през 1987 година, днес Богословски факултет на Софийския университет. Преподавател в Университета от 1992 година. Научните му интереси са в областта на история на християнството и църквата.
Ето какво пише той: „…за мястото ми в рода на Стоян Омарчевски. Аз съм
негов внук, син на единствения негов син и мой баща – също на име Стоян,
за съжаление, покойник от 1989 година. Имам сестра на име Екатерина,
кръстена на името на моята баба и съпругата на бившия министър. Аз
съм професор по история на Църквата и от 6 години декан на Богословския факултет при Софийския университет. За съжаление не знам почти
никакви подробности в повече от вече общоизвестните факти относно
Деня на народните будители. При неговото провъзгласяване баща ми още
не е бил роден, така че не разполагам с някакви преки свидетелства извън
общоизвестните. Аз самият от няколко години събирам материали за моя
дядо и се надявам Бог да ми даде сили да напиша една книга за неговите
живот и дело.“
И за 1 ноември: „…самият празник за мен е едно високородолюбиво
и патриотично дело, което трябва да се изпълни с много повече духовно
съдържание. Слава Богу, след половин век на забвение, той беше възстановен. Що се отнася до това има ли днес и кои са съвременните будители,
като историк мога да кажа, че трябва да оставим на следващите поколения трезво да преценят и справедливо и безпристрастно да отсъдят по
този въпрос.“
Стоян Иванов Омарчевски е роден на 23 декември 1885 година в Нова
Загора. Учи в Мъжката гимназия в Стара Загора заедно с бъдещия художник Димитър Гюдженов, с Георги Илиев (писател, автор на първия българ197
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ски роман фантастика), Желязко Рашев (завършил архитектура, по-късно
главен архитект и кмет на Стара Загора), с бъдещия юрист Петко Стайнов.
Завършва през 1908 година. Следва и завършва в Софийския университет
философия през 1912 година и право през 1917 година. Член на БЗНС от
1905 година. През 1920 година заменя Цанко Церковски (БЗНС) на поста министър на народното просвещение в правителството на Александър
Стамболийски. До 1923 година, когато е арестуван след Деветоюнския
преврат. Стоян Омарчевски е към дясното крило на Земеделския съюз. В
следващите години преживява разпада и преобразованията на земеделците.
След разцеплението на съюза членува в БЗНС „Оранжев“. През 1929 година преминава към БЗНС „Врабча-1“. След преврата от 19 май 1934 година
е в дясната земеделска група „Орач“.
В краткото си време на министър (три години и 18 дни) той има и
други съществени приноси: въвежда задължителното основно образование, безплатно, със седем учебни години; провежда правописна реформа;
открива четири нови факултета в Софийския университет; основава Художествената и Музикалната академия; инициира развитието на киноиндустрията в България и изграждането на кинотеатри в големите градове и
киносалони в читалища и училища; активира се строителството и на над
1500 нови училищни сгради. Забранява политическата дейност на ученици,
студенти и преподаватели. По негово настояване се приемат няколко важни
за българската литература, книгата и библиотеките закони – Закон за учредяване на достъпни народни библиотеки, Закон за депозиране на печатни
и литографски произведения в народните библиотеки, Закон за детската
литература, Закон за поощрение на родната литература и изкуство, Закон за
авторско право. И още редица навременни и ценни предложения, промени,
нововъведения в трудните следвоенни години в сферата на професионалното образование, трудовото възпитание и обучение, професионалната подготовка на учителските кадри. Любопитен щрих със съвременно звучене в
законите за детската литература и за поощрение на родната литература и
изкуство е първо – освобождаването на детската литература от данъци и
второ – Министерството на народното просвещение е натоварено да „издава в изящна външност отбрани произведения на по-добрите български автори, които раздава като подаръци всяка година на отличили се ученици
от всички училища“. И тези издания са уникални, библиофилски, тъй като
не се продават в широката разпространителска мрежа.
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Стоян Омарчевски твърде рано си отива от този свят, през март 1941
година, на 56-годишна възраст! Но и ранната смърт не го спасява от пипалата на т.н. Народен съд. В архивите са запазени документи (медицинско
свидетелство, удостоверения, молба от защитника, протоколи), свързани с
обвиненията срещу него.
Спомени за смъртта и погребението на Стоян Омарчевски споделя в
своя дневник Васил Митаков (1880 – 1945), издаден през 2001 година от
издателство „Труд“ със заглавие „Дневник на правосъдния министър в правителствата на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов“.
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Изборни премеждия
Светла Димитрова
През 2021 година за първи път в България по време на парламентарните избори се въвежда машинно гласуване. От Освобождението до днес
нравите са дълбоко променени. Някога изборните спорове са решавани с
юмручен бой и стрелби, днес – с купуване на гласове.
Интересни данни за първите избори след Освобождението в Старозагорско се съдържат в спомените на един от старозагорските кметове – Минко
Минев (1848 – 1932). Той управлява Стара Загора от 1912 до 1915 година. Оставя интересни разкази за обществената си дейност и за живота в града. Спомените се съхраняват в Регионалния исторически музей в Стара Загора и през
2021 година са издадени в самостоятелна книга. През март 1878 година в града
е трябвало да се избират членове на градския и окръжния съвет и на административния и съдебния съвет. Каква е предварителната подготовка? Две седмици
преди определения изборен ден по махалите в града и в селата се организират
предварителни избори. Всеки 50 души пълнолетни избиратели определят свой
представител, когото снабдяват с пълномощно, подписано от всички тях. В деня
на изборите упълномощените се събират в турското класно училище в Стара
Загора. Пристига и окръжният управител Пантелей Наботков (1850 – неивз.)
и започва разискване върху кандидатурите. С мнозинство се определят по няколко души, между които трябва да се направи изборът. Този списък се предава
на окръжния управител, по чието нареждане имената се изписват върху една
дъска. За всеки кандидат се гласува поотделно. На всички гласоподаватели в
училището е раздаден бял и черен боб. Ако кандидатът получава одобрение се
пуска бял боб, ако не получава – черен. Двама от подгласниците започват да
„събират“ гласовете. Единият носи кърпа, вързана в четирите краища, така че в
отворите да може да се промуши ръката на гласуващия. Своеобразната урна се
поднася на всеки гласоподавател. Вторият подгласник наблюдава да няма злоупотреби, без да може да види какъв цвят бобено зърно се пуска в кърпата. След
като обиколят всички гласоподаватели, подгласниците занасят кърпата на масата. Там окръжният управител я развързва и започва преброяването на бобените
зърна. За избран се смята кандидатът, набрал с едно повече бели бобени зърна.
Така се конструират органите на местната власт. За председатели са избрани: на
Градския съвет – хаджи Господин Славов, на окръжния административен съд –
Петър Иванов, на окръжния съд – Димитър Наумов.
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Не така безболезнено преминават изборите в следващите години.
Партиите вече са създадени, противоречията са явни, страстите са нажежени. През октомври 1887 година по време на изборите за градски съветници
са допуснати да гласуват едва стотина души от опозицията. Останалите ѝ
привърженици са разгонени от войниците с приклади. Подобно е положението и през септември 1896 година, когато са насрочени изборите за градски съветници. Полиция и войска образуват кордони около избирателните
секции и допускат до тях само онези, които те пожелаят. Опозицията протестира остро и се отказва от участие. Изборите са касирани и три седмици
по-късно избирателите са отново пред урните. Преобладаващата част от
градските съветници са от две партии: консервативната народна партия и
прогресивно-либералната партия.
Доста смущаващи случаи на грубост и насилие има и при изборите
за депутати за Народно събрание. През 1889 година в една от секциите в
Стара Загора нахлуват около 500 души, въоръжени със сопи, за да попречат на гласуването. На изпратените по-късно анкетьори, дошли да проучат
инцидента, е обяснено, че групата искала да запази бюлетините от унищожаване. В пресата от онова време могат да се открият и други прелюбопитни случки. През 1893 година кметът на едно от близките до Стара
Загора села, след като вижда, че гласоподавателите не подават бюлетини
за предпочитания от него кандидат, обявява гласуването за приключило. В
урните са открити само пет бюлетини, а останалите 103 гласоподаватели не
са допуснати. Друг един кмет пък събира около петима свои верни хора. В
деня на избора той започва да чете списъка с имената на гласоподавателите. След всяко прочетено име някой от петимата присъстващите се обажда,
че гласоподавателят е налице и пуска от негово име бюлетина с името на
кандидата, посочен от кмета.
През ноември 1896 година се провеждат избори за ІХ Народно събрание. В Стара Загора на този ден става остър сблъсък между привържениците на управляващите и опозицията. Стига се до чупене на урните
и митинги на недоволство. Изпратена е и протестна телеграма до княза.
Следващата седмица предизборната битка продължава. Стражарите от целия окръг са докарани в града, за да въвеждат ред. Тъй като има слух, че
може да се стигне и до въоръжен сблъсък, властта е принудена да прибере
всичкото оръжие от търговците. Дюкяните и хановете са затворени. Видният общественик Петър Иванов протестира срещу репресиите и още същата
вечер стъклата на дома му са изпочупени.
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Доста странна е предизборната агитация през април 1899 година. В
Стара Загора пристигат д-р Константин Стоилов (виден български политик,
два пъти министър-председател), Георги Бенев и Т. Тодоров. В 11 часа на 6
април техните привърженици организират шествие, в което залагат на сатиричния елемент. В началото вървят двама свещеници, след тях жалеещи със
свещи в ръце и множество, носещо некролог с надпис „Народна партия“.
Един брашнян чувал с кръпки е тупан непрекъснато, а няколко души с обърнати навън джобове, боси и изпокъсани, показват нагледно резултатите от
последното управление. Това траурно шествие е аплодирано от „чиновници
и толумбаджии“, на които д-р Константин Стоилов специално благодари.
По време на местните избори през февруари 1901 година се стига до
по-драстични изпълнения. Пред една от секциите в Стара Загора привържениците на двете стремящи се към коалиране партии – Народната и Прогресивно-либералната, но от два различни квартала: Табахна (дн. кв. „Гео
Милев“) и Акарджа (дн. кв. „Опълченски“), започват битка, кои да влязат
първи в избирателната секция. Вадят се револвери, стреля се във въздуха,
хвърлят се камъни. Акарджанци напускат битката, но и табахненци не печелят, защото изборите са касирани. Назначена е специална комисия, която
да разследва случая. Разпитани са участници и свидетели. По време на полицейското дознание става ясно, че докато се водят „сраженията“, гласуването не е спряло и естествено спечелили са по-силните, но за кратко...
Освен със странни изборни похвати, Стара Загора се вписва в политическата история с вестник, озаглавен „Изборна борба“. Той е лист на социалистите от Новозагорската работническа социалдемократическа организация. Вестникът се печата от януари до март 1902 година. Излизат 6 броя, но
след втория брой името е сменено на вестник „За пропаганда и агитация“.
На 28 февруари 2021 година в условията на пандемия от коронавирус
се провеждат частични избори за нов кмет на Мъглиж. Причина е внезапната смърт на предишния кмет. По време на гласуването се получава сигнал за контролиран вот. Избирателите в една от секциите влизат с чисто
нови оранжеви маски, които след упражняване на вота поставят в найлонова торба, до която стои една жена. Маските се носят като задължително
предпазно средство срещу заразяване с вируса. Подадена е жалба, тъй като
се счита, че оранжевите маски служат за преброяване на предварително договорените гласове. Самосезиралата се прокуратура не открива достатъчно
доказателства за изборна манипулация.
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Кога и как изчезват
величествените кипариси
от централната част на Стара Загора?
Снежана Маринова
През април 1928 година, по Великден, в района на Чирпан започват
силни, разрушителни земни трусове. Първият е на 14 април (страстната събота) в 11:00 ч. местно време между градовете Чирпан и Борисовград (дн.
Първомай). А на 18 април в 21:24 ч. е най-силното земетресение. Движението на земните пластове продължава до края на месец април. Специалисти утвърждават, че трусовете започват още в края на март и продължават
до месец юни. Поражения, освен в Чирпан, има в Пловдив, Нова Загора,
Меричлери, Габрово, Бургас, Ески-Джумая (дн. Търговище), Варна, Велико Търново. Стара Загора също е засегната от бедствието, особено на
18 април. По мнение на професори геолози, след обиколка в пострадалите
райони, трусовете се движат по течението на река Марица, предизвикани
от улягането на земни пластове в Тракия. В страх от бученето сред населението се разнася слух, че ще изригне вулкан, което учените опровергават.
Голяма част от хората и работещите в учрежденията напущат сградите и се
изнасят на палатки, временни навеси от черги и във временни бараки. Но
бедствието не идва само. В първия ден на май над града ни преминава циклон, явление необичайно и неочаквано за нашия регион. Местният вестник „Дума“ излиза с поредица извънредни броеве с материали за събитията, резултатите от тях и действията на областното и градското управление.
Още на 14 април е издаден единичен лист второ извънредно издание на
вестника. Заглавията са стряскащи, както е и самият природен катаклизъм:
„Страшното землетресение в Стара Загора, Чирпан и др.“, „Жертвите.
Разрушенията. Санитарните влакове за Чирпан. Ужасът на разрушенията“. На 17 април освен редовния 88 брой е отпечатан още един единичен
лист, посветен на бедствието. Особеното е, че тези извънредни листове са
в малък формат, като редакцията се извинява за което, но целта е информацията бързо да достигне до читателите. Със специален влак в разрушения
Чирпан пристигат министър-председателят Андрей Ляпчев и министърът
на обществените сгради, пътищата и благоустройството Славейко Василев.
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Временна постройка (барака) на Българска народна банка – Стара Загора
след земетресението през 1928 г.

Ляпчев изпраща телеграма до царя в София: „Разрушението от землетресението обхваща един радиус от 20 километра при център Чирпан…Има
пострадали 20 села. Убити в града 12, от които 4 неоткрити. Болницата
срутена… Тежко ранените се пренасят в Ст. Загора, болните – в Пловдив. Градското население живее извън сградите на открито. На комитетите за града и околията отпуснах 100 000 лева за първа помощ. Главно
за прехрана в първите дни на бедните. Останалите отпосле… Утре вечер
съм в София. Дано с Христово Възкресение да престанат трусовете и да
се дочакат добри дни“. По нареждане на правителството до Старозагорски
окръг е изпратен санитарен влак. В помощ за разчистване са изпратени
войници и трудоваци. В следващите дни при пострадалите от района пристигат народни представители от Земеделския съюз (Врабча). Обиколки за
установяване на пораженията и успокояване на пострадалите правят и окръжният управител Акрабов и Старозагорският митрополит Павел. В Чирпан пристига Царят, придружен от княгиня Евдокия и княз Кирил. Срещат
се с кмета на града, с граждани, обикалят пострадалите села и раздават парични помощи. Общогражданският околийски комитет – Чирпан разпраща
„Апел към българския народ и български граждани“ за подкрепа: „Българи,
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дайте своята подкрепа, дайте я като човеци, дайте я като българи на
това население, което днес повече от всеки друг път се нуждае от нея“.
Помощ изпраща и папският нунций в София чрез Италианската банка. В
Чирпан, непосредствено след земетресението, има пет случая на раждания, които се приютяват в палатка в градската градина. По нареждане на
Министерството на вътрешните работи в Чирпан пристигат Васил Гендов,
заедно със своя оператор и заснемат разрушенията, хората и разчистването.
Предвидено е филмът да бъде показан след няколко дни, а постъпленията
да отидат за пострадалите.
В Стара Загора разрушенията също са много. На 18 април в 21 часа и
15 минути градът е силно разтърсен отново. През нощта са усетени повече
от 20 труса. Вестникът публикува сърцераздирателни думи за пораженията
и в Пловдив: „…днес едната му половина представлява грамада от развалини, а другата печално стърчи и се гърчи в своите болки. Гледката е
потресаваща – цветето на българските градове загина – повърна се много
назад, може би с няколко десетки години“. В Стара Загора са повредени депото на гарата и самата гара, телефонната централа и други малки постройки. Прекратяват се частните телефонни връзки. Затворниците от Окръжния
затвор се опитват да разбият вратите и да излязат, но охраната е засилена
и избягали затворници няма. По първоначални изчисления загубите са за
над 4 милиона лева. Всички учреждения преустановяват работа и както и
гражданите, изграждат палатки, бараки и други подслони. Управлението на
града реагира навременно. Поправена е разрушената част на ж.п. линията,
съставена е комисия, която да прегледа всички работилници, фабрики, държавни учреждения и други, провежда се сбирка, на която ръководителите
на учреждения, директорите на банки, индустриалци и търговци да предложат начини за събиране на помощи за пострадалите. Червеният кръст,
Банковият съюз, Софийската община също отпущат помощи. Помощи идват отвсякъде, под различни форми, и финансова, и продукти – от мина
„Перник“, от Кюстендилската популярна банка, от аероклуб „Божурище“,
от италианската колония в София, от Славянското дружество, от Общостудентската организация „Христо Ботев“, от Шведския помощен комитет за
България, от Плевен – банка „Напредък“, от Плевенска търговска банка и
Банка за търговия и кредит, от Светия Синод до Старозагорската митрополия, от Свещеническото братство във Варна. В Столична община по 1 лев
от продажбите на трамвайни билети в пет неделни дни отиват във Фонда за
пострадалите. Много от провинциалните редакции на вестници също отде205
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лят част от приходите за Фонда. Дни наред местните старозагорски вестници „Дума“ и „Зора“ публикуват съобщения за случаи на помощ и подкрепа
от всички краища на България и чужбина за пострадалите. Сръбският крал
Александър изпраща до цар Борис телеграма, в която изказва съчувствие
по повод бедствието.
Водата на Старозагорските минерални бани отначало се увеличава
много, а след това се размътва и става много гореща. Покривите на стаите за престой и таваните в помещенията се срутват. Нивото на водата на
Чанакчийските минерални бани (днес с. Ягода) се вдига със 17 см и става
много по-топла.
На 20 април в София пристигат журналисти от Румъния и Сърбия,
които с бързия влак заминават за Пловдив, Чирпан, Борисовград, Стара
Загора и околните селища.
От циклона, преминал над Стара Загора в 4 часа след обяд, пораженията също не са малки. Вихърът идва с бучене от югозапад, от посока
село Християново. Вдига във въздуха покриви, керемиди, ламарини, новопостроените палатки и бараки. Изтръгва кипариси и вековни дървета от
корените, троши стъкла, събаря комини и стълбове, къса телеграфни жици.
Разпръсква архива на Българска народна банка (БНБ). Прекъснато е електрическото захранване и една нощ градът „прекарва под лунно осветление“, както отбелязва вестник „Дума“. Преди циклона в града за кратко завалява градушка колкото орех, а на места – колкото яйце. Първоначалните
загуби се определят на около 100 млн. лв., пострадали са 700 къщи, броят
на ранените достига 50 души. Много повече и по-трайно у старозагорци
остават страхът, притеснението и безпокойството след двете поредни природни стихии. На 3 май управлението на БНБ публикува съобщение във в.
„Дума“ с молба: „…всички граждани, които случайно биха намерили ценни
книжа, оправдателни документи или полици, задигнати и захвърлени от
циклона, да ги предадат в самата банка“. Общинското управление издава
„наредба, с която забранява на всички търговци на керемиди, джамове и
строителни материали да не продават на по-високи цени от обикновените. На нарушителите ще се съставят актове“. Месеци след бедствието
в рекламите за лекари, учреждения или услуги, публикувани в старозагорските вестници, се обяснява като местоположение барака или палатка. Срещат се и оптимистични покани, както се казва „в мътна вода…“. Такава е
рекламата от съдържателя на бюфета на Чанакчийските бани: „Всеки заралия, който си скъпи живота и иска да преживее спокойно, не под бара206
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ка и постоянен страх, да посети Чанакчийските бани, защото там няма
земетръс, нито пък са верни пуснатите слухове, а напротив, водата се е
увеличила двойно повече. Тук цари пълно спокойствие, евтина квартира
10 – 20 лв. денонощно и всеки ще бъде доволен“.
На 7 май в Стара Загора пристига княгиня Евдокия, придружена от
г-жа Чолакова и полковник Панов. Посещава държавната болница, беседва с болните и дарява 2000 лв., за да се даде специален обяд по случай
Гергьовден. След това групата прави обиколна на града като се старае да
утеши пострадалите.
Освен помощите от повече от 30 страни, по-заможните старозагорци
също помагат на своите съграждани. Аптекарят Начо Коев, Стефан Плосков и Борис Павлов чрез БНБ внасят 6000 лв. в Комитета за подпомагане
пострадалите от земетресението. С вноски от еснафското сдружение „Св.
Трифон“ от кръчмари и содолимонади, от руската колония в Стара Загора,
от еднодневните заплати на чиновниците от Старозагорската митрополия,
от чиновниците от Окръжния съд и други на 8 май в Комитета са събрани
331 200 лв. През август 1928 година в старозагорския вестник „Дума“ е
публикувано съобщение за изпратена чрез Старозагорската община сума от
2 хил. лв за пострадалите от земетресението от известната оперна певица
Христина Морфова.
С решение на Народното събрание е създадена Дирекция за подпомагане и възстановяване земетръсната област 1928 година (ДИПОЗЕ) със
срок на действие до 1931 година. Задачата ѝ е научно обследване на земетресенията. Дирекцията финансира строителството на обществените сгради и подпомага пострадалото население. С Постановление на Министерския съвет от 26 април 1928 година държавата отпуска 100 милиона лева за
възстановяване на щетите. Дирекцията изпълнява предназначението си и
за три години щетите са почти напълно възстановени. Обществото на народите и Междусъюзническата контролна комисия подпомагат пострадалите
с общо около 880 млн. лева. Чешкият журналист Владимир Сис, приятел
на страната ни, чрез организирана кампания успява да събере сума от 160
хиляди крони за пострадалите.
Превъзмогвайки тревогите, трудностите, несгодите и загубите, старозагорци и пострадалите от природните бедствия през пролетта на 1928 година успяват да се върнат към нормалния си живот, да възстановят своите
жилища и поминък. Това е поредно доказателство, че нещастието обединява хората и събужда у тях състрадание и доброта.
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Пети октомври –
празникът на Стара Загора
Светла Димитрова
През 1987 година предстои отбелязване на 110-годишнината от боевете за Стара Загора. В Общинския съвет текат разговори за необходимостта
да се определи дата за празник на града, както вече са направили други
населени места в страната. Има различни предложения, защото драматичната история на Стара Загора е белязана от важни събития, вписали я в
националната летопис. Тежката дума трябва да си кажат историците. Тогава ст.н.с. Величка Койчева, завеждащ отдел „Възраждане“ в музея, прави
аргументирано предложение за празник на Стара Загора да бъде определена датата 5 октомври, денят по нов стил, когато е положен основният
камък за възстановяването на града след опожаряването му по време на
Освободителната руско-турска война (1877 – 1878). Според нея, този ден за
града „съдържа неговата най-същностна черта – способността му след
беди и разрушения да се въздига от руините и въпреки всичко да продължи напред във времето“. На 16 юли 1987 година Общинският съвет гласува решението 5-и октомври да бъде обявен за празник на Стара Загора.
Първото официално честване трябва да стане през 1989 година във връзка
със 110-годишнината от възстановяването на града. Поради тази причина,
година преди това (1988), празникът се отбелязва само по кметства, и то с
местни сили и инициативи. Тогавашният официоз – вестник „Септември“,
излиза с голяма уводна статия „Градът“, без публикации за самото отбелязване на празника. Оскъдна в пресата е информацията и за честванията през
1989 година. Вниманието на журналистите е съсредоточено върху темата
за годишнината от възстановяването на Стара Загора и историкът трудно
може да намери редове, свързани с нова конкретна празнична обредност.
Първите елементи, станали традиция и неизменна част от ежегодното
отбелязване на 5-и октомври, се появяват през 1990 година. Тогава празникът започва с полагане на гирлянд на славата пред паметника, издигнат
в чест на руските войни и българските опълченци, в парка в центъра на
града, който вече носи името „5-и октомври“. За първи път се пее „Многая
лета“ и е отслужен молебен от тогавашния митрополит Панкратий, последван от фолклорен концерт. Има и съпътстващи мероприятия – изпълнения
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на духовия оркестър и литературно четене. Вестник „Септември“ отпечатва специално приложение, а новопоявилият се „Южна поща“ публикува текста на посланието към потомствата, прочетено на тържественото полагане
на основния камък за възстановяване на града през 1879 година в присъствието на губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди.
Годината 1991 внася нов елемент в празника. Оттогава на всеки четири години той бива белязан от предизборни пристрастия, тъй като през
октомври се провеждат изборите за кмет и местен парламент. Преименуваната в социалистическа партия БКП залага да покаже в предизборната
битка всичко постигнато в града през последните четиридесет години, докато новосформираната опозиция се опитва да извади на показ нерешените
проблеми. На всичко отгоре градът е сполетян от ново нещастие – пожара
на старозагорската опера, емблема на музикалните традиции. Празникът на
града е организиран от Временната управа, която, според пресата, иска да
остане в народната памет, като подготвя разнообразна и богата програма:
изложби, базари, концерти и представления. Новото е опитът да се възроди старозагорският есенен панаир и плод на тези усилия е завъртането на
въртележка на площада пред общината. Цените за удоволствието са доста
солени, но не липсват желаещи. На различни места в града частни и държавни местни фирми организират изложения на своя продукция. Особено
добри продажби реализира компютърната фирма „Декарт“, доказателство,
че съвсем скоро компютрите ще станат неразделна част от битието на старозагореца. Въпреки лошото време има и илюминации. В броевете около
празника партийните вестници „Днес“ (на БСП) и „Синя поща“ (на СДС)
наблягат на предизборни материали, а вестник „Вик“, издаван от кооперация „Развитие“ – на спомени от близкото и далечното минало на града.
В следващите четири години медийният пазар в Стара Загора се разширява. Освен споменатите издания, новите вестници „7+7“, „Домино“,
„Южно утро“, „Точно време за всички“, „Национална бизнес поща“ малко
или много акцентират върху празника на Стара Загора. Някои търсят историческите ракурси (спомени, документи, размисли), други се спират на
злободневни проблеми (чистота, водоснабдяване, пожари), трети въобще
не пишат нищо, но по всичко личи, че денят на града влиза трайно в старозагорския събитиен календар. Неотменна част са тържественият ритуал,
изпълненията на духовия оркестър, различни музикални и танцови концерти, изложби, спектакли, спортни прояви, търговски базари и атракционни
кътове. Вестниците публикуват или интервю с кмета Антон Андронов, или
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части от словото за празника. Изложбата на старозагорските художници,
подредена в навечерието на 5-и октомври 1993 година, получава наименованието „Есенен салон“. Изявени старозагорци, живеещи в столицата или
в чужбина, получават покани за участие в празника. Различни обществени
организации, фондации, сдружения и други неправителствени организации
обогатяват със свои прояви празничните дни. През 1993 година Фонд „13
века България“ организира коктейл за дарителите, а Търговско-промишлената палата събира представители на бизнеса и интелигенцията. За киноманите е премиерата на филма „Жребият“ по мотиви от романа на Свобода Бъчварова, представен за първи път извън столицата. На събитието
присъстват режисьорът Иванка Гръбчева и някои от актьорите. Значително
внимание се отделя на връчването на наградата „Почетен гражданин на
Стара Загора“, а в печата се публикуват биографии на нейните носители.
През 1995 година градът отново е в предизборна ситуация. Местните
избори се провеждат на 29 октомври. Празникът преминава в „делнична
официалност“. Различното този път е, че старозагорският панаир (2 – 8
октомври), организиран около стадион „Локомотив“, е мощно озвучен от
сръбско-гръцки попфолк, което показва, че родната чалга прави първите си
стъпки. Празнична атмосфера в центъра на града създават благовония от
озон, духовият оркестър, няколко търговци на балони и един клоун. Едно
от важните събития в празничния календар е националната конференция,
посветена на 120-годишнината от Старозагорското въстание (1875). В нея
участват видни историци, сред които се откроява личността на проф. Николай Генчев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В доклада
си на конференцията той оспорва значението на въстанието и му отрежда
скромно място в българската история. Тази му позиция, като че ли не прави
особено впечатление на местната власт, защото на следващия ден той произнася слово и на празничния ритуал след кмета Антон Андронов. Няма
патриотични вопли, нито обиди в родоотстъпничество. На конференцията
за първи път ст. н. с. Христо Йонков от тогавашния Институт за история
при БАН огласява неизвестно писмо на старозагорския революционер Кольо Ганчев до Васил Левски. Повечето журналисти пишат с огорчение за
малкия брой старозагорци (не повече от 200 души), удостоили с присъствие официалните тържества на празника на града.
Новоизбраният кмет проф. Цанко Яблански през първата година от
своя мандат (1996) се опитва да въведе нови елементи в отпразнуването на
5-и октомври. Различни фолклорни състави участват в празнично дефиле,
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а по квартали кметствата организират локални тържества. За първи път
е показано знамето на Стара Загора, изработено по проект на художника
Христо Танев, автор на герба на града от 1979 година. Повечето вестници
нямат нито ред за празника, а някои се задоволяват само с публикуване на
програмата на научната конференция „125 години с името Стара Загора“.
В резултат на нея музеят отпечатва сборник с докладите, които съдържат
археологически и исторически теми.
Медиите определят 5 октомври 1997 година като „най-пищния празник“ до този момент. Вестник „Старозагорски новини“ преброява около
34 различни прояви, за които са похарчени 11 милиона лева (все пак това
е преди деноминацията на лева през 1999 година!). На самия ден за гражданите на Стара Загора транспортът е безплатен, а на определени места е
подсигурена и безплатна бира. Заслуга на Ц. Яблански е ритуалът по предаване на символичния ключ на града на млад кмет на Стара Загора, избран
след гласуване между представители от различни училища. На този ден
работи и младежки общински съвет, който заседава на открито в центъра
на града. В следващите години се акцентира върху забавленията на децата
и за тях в парка се организира „голяма сцена за малки таланти“ (1998), карнавална фиеста (1999), деца рисуват на асфалта (2000) и други колективни
изяви. Празникът на града и дните около неговото провеждане са предпочитана дата за стартиране на различни нововъведения и инициативи и
освещаване на нови обекти. Например през 1998 година се откриват информационният център в общината, училището в кв. „Зора“, дневният център
за социални грижи в кв. „Три чучура-юг“. Вместо в парк „Пети октомври“
литургии молебени се правят вече в катедралната църква „Св. Димитър“.
Все по-често историците намират място за изяви на страниците на печатаните тогава вестници. Появяват се рубрики за първостроителите на града,
анкети, стихове на старозагорски поети, рекламни карета с поздравления
от кмета, общинските съветници, народните представители, политиците,
ръководителите на предприятия и обществени организации.
Кметът Евгений Желев продължава да надгражда проявите около 5-и
октомври. Освен празничната литургия, ритуала по вдигане на знамената,
тържествената сесия на Общинския съвет и връчването на наградите „Почетен гражданин на Стара Загора“ и „Николай Лилиев“, есенния салон на
художниците, предаването на символичния ключ на младия кмет, по време на неговия мандат се организират и шествия на ученици и граждани
по централната градска улица. Пред паметната плоча на първостроители211
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те в парк „Пети октомври“ се поставя гирлянд на славата. В дните около
празника в Стара Загора гостуват делегации от побратимените градове от
Русия, Полша, Сърбия и др. През 2001 година на 5-и октомври вечерта
има заря-проверка и шоу „феерия от музика и светлина“. Следва концерт
на Анна Томова-Синтова, Стефка Минева и солисти на Старозагорската опера. От 2003 година по време на Есенния салон на художниците на
най-добре представилия се творец се връчва като награда бронзов плакет
„Тракийски конник“, изработен от Александър Козаров. Първият носител
е скулпторът Красимир Зарков. При следващите кметове тази инициатива
се запазва и художници от различни жанрове и поколения стават носители
на наградата.
Излизането на д-р Евгений Желев в предизборна битка през 2003 година не се отразява върху отбелязване на празника с богата програма. През
деня има демонстрации на полицейски сили и техника и на участници в
прабългарската школа „Багатур“, концерти на самодейни колективи, концерт на 40 туристически хорове от страната, на ансамбъл „Тракия“ от Пловдив. Вечерта на празника пее естрадната певица Тони Димитрова.
Особен момент в тържествата за 5-и октомври през 2004 година е
включването на литургия в четирите старозагорски църкви за св. Игнатий
Старозагорски, починал преди 190 години. Светецът е обявен за покровител на града. Оттогава официалното почитане на св. Игнатий става на
5-и октомври, вместо на датата на канонизирането му – 8 октомври. Съпричастността на града към общото европейско семейство се демонстрира
чрез издигане и на европейския флаг в началото на тържествения ритуал.
На 5-и октомври 2004 година, във връзка с отбелязване 125-годишнината от
възстановяването на Стара Загора, вестник „Национална бизнес поща“ издига лозунга „Старозагорци в АТАКА“. На страниците си медията обявява,
че ще популяризира идеята „Стара Загора – център на кръг от чудеса на(д)
8000 години“ чрез открития си офис в столицата. Другият представител на
старозагорския печат вестник „Старозагорски новини“ налага рубриката
„От октомври до октомври“, в която представя най-важните моменти от
развитието на града, при това богато илюстрирани със снимки. Въпреки
превратностите в политическия живот, вестникът винаги подробно информира читателите си за тържествата, свързани с деня на Стара Загора. През
2006 година в пресата за първи път се появява поздравление към старозагорци от Н. Недялков, в качеството му на координатор на СНЦ „Граждани
за европейско развитие на България“ (ГЕРБ).
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Следващият старозагорски кмет проф. Светлин Танчев (2007) продължава традициите и ги обогатява. На 5-и октомври през 2008 година
тържествената литургия е отслужена от трима висши духовници – старозагорския митрополит Галактион, епископ Сионий, ректор на Духовната
академия, и епископ Наум, главен секретар на Светия синод. За първи път
тържествената сесия на Общинския съвет, вместо в Драматичния театър, се
провежда в новата общинска зала „П. Р. Славейков“.
От 2010 година в рамките на дните на Стара Загора се провеждат ежегодни изложения на мед и медни продукти, организирани от клуб „Липа“.
Те са на различни места в града и не са част от традиционния есенен панаир.
Тържествата около отбелязване Деня на Стара Загора продължават
да са повод за официални откривания или юбилейни чествания. През 2010
година тържествено е открита възстановената сграда на старозагорската
опера и се отбелязва 25 години от застрояването на квартал „Железник“.
През 2011 година със специална изложба се откроява 50-годишнината от
самостоятелното съществуване на Художествената галерия, след отделянето ѝ от Историческия музей. През 2012 година се отбелязват 100 години от
установяване на Генералния щаб и главната квартира на българската армия
в Стара Загора по време на Балканската война. Освен полагане на венци и
цветя пред паметниците, организирана е научна конференция „100 години
от Балканските войни – ретроспекции и проекции“. През 2013 година се
почита 150 години от рождението на Никола Каишев с научната конференция „Никола Каишев – възстановител на опожарена Стара Загора“. През
2015 година е научната конференция „100 години от включването на България в Първата световна война“ с ръководител акад. Георги Марков. През
2018 година тържествено се отбелязва 180-годишнината от рождението на
митрополит Методий. На неговото дело е посветена научна конференция, а
на 7 октомври е отслужена света литургия от българския патриарх Неофит.
През 2020 година по време на празника на града е открит Културният център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ и е отбелязана 50-годишнината
на Общинския духов оркестър.
От 2010 година неизменен елемент от тържествата е провеждане на
национален събор на клубовете по фолклорни танци. През различните години мястото на провеждане се мени (Античен форум, парк „Пети октомври“, площадът пред общината, парк „Артилерийски“).
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За първи път през 2011 година кметът Светлин Танчев отменя провеждането на есенния панаир. Причина са събитията в село Катуница, Пловдивско, при които се стига до сблъсъци на роми с българско население.
Кметът обосновава решението с желание да се опази обществения ред и да
не се допускат безредици.
За първи път през 2015 година на 2 октомври се организира улица
на занаятите, която се разполага в централната градска част. Седмица, под
наименование „Бирен фестивал“, се състои в парк „Пети октомври“. От
2016 година фестивалът не е вече част от празничните дни. Провежда се в
началото на м. септември, първоначално в парк „Пети октомври“, а после
на поляните около езерото „Загорка“.
От 2010 година празникът е съпътстван от разнообразна спортна
програма. Има международни, национални и местни състезания, турнири
и игри, както и парад на ретроавтомобили. На 2 октомври 2012 година е
открита обновената зала „Берое“, в която ще се провеждат състезания по
бадминтон, а на 6 октомври 2020 година – обновената спортна зала „Стара
Загора“ (известна още като зала ДЗУ).
Освен традиционните за всяко отбелязване на празника ритуали,
всяка година има представяне на книги, концерти, театрални постановки,
арт-инсталации, концерти, изложби. Събития с национално значение, които предшестват празника на града, също се включват в официалната програма. Например през 2013 година в нея са записани VІІІ Международен
куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ (24 – 29 септември), Гео
Милеви дни 2013 (26 – 27 септември), Нощ на изкуствата (27 септември,
19:00-01:00 часа), 75 години от рождението на проф. Димо Димов с концерт
на квартет „Димов“ (30 септември, 19:00 часа). През 2015 година в програмата влиза 1 октомври – Международният ден на музиката с представление
на „Мадам Бътерфлай“, опера от Джакомо Пучини. През 2019 година отново присъстват поредното издание на фестивала „Пиеро“, Нощта на изкуствата, както и фотодокументална изложба на открито по повод 140 години
от възстановяване на града.
През 2017 година поради реконструкция на централната градска улица и на площада пред сградата на общината, тържествата се съсредоточават
в парк „Пети октомври“. Там е организиран тържественият ритуал по връчване на званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ и предаване на символичния ключ на града на кмета на Млада Загора. След ритуалите програ-
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мата продължава със спектакъла „Фолклор от безкрая“ на възпитаници на
Националното училище по фолклорни изкуства „Филип Кутев“, гр. Котел.
Празничните дни на Стара Загора се обогатяват всяка година, но основните ритуални елементи остават. Това са Света литургия в старозагорския катедрален храм, издигане на националния флаг пред сградата на Общината, полагане гирлянд на славата пред паметната плоча на полагане на
основния камък на града, празнично шествие по централната градска улица, тържествена сесия на Общинския съвет с гласуване на новите Почетни
граждани, връчване символичния ключ на града на младия кмет, избран
да управлява града на 5 октомври, Есенният салон на художниците за найдобре представен творец.
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Преди век –
двувластие в старозагорската община!
Снежана Маринова
В първите дни на януари 1928 година Стара Загора е разтърсена от
неочакван кметски конфликт и кратък период на двувластие. За събитията
пише и старозагорският вестник „Дума“, излизал по онова време, в поредни броеве от 56 до 62 със заглавия: „Злоупотребленията в ст.-загорската община. Какво установява анкетната комисия. Големите щети на
общината. Кои са злоупотребителите“; „Из общината на гр. Ст. Загора“;
„Кметският въпрос в Стара Загора. Безначалието в общината. Законно
или незаконно е днешното заседание на съвета“.
През декември 1927 година действащият кмет Стефан Кюмюрев (1882 –
1958) подава оставка след обвинения за слаб контрол върху дейността на
общинската администрация. През есента на 1927 година в Общината е
предизвикана ревизия, която установява злоупотреби с парични средства.
На свое заседание от 4 януари Общинският съвет заявява, че кметът е морално отговорен за проблемите и му изказва порицание. Демократическият
сговор, чиито член е Стефан Кюмюрев, го изключва от редовете си заедно
с помощник- кмета К. Бунарджиев. Демократическият сговор е политическа партия, създадена през 1923 година след Деветоюнския преврат, и
просъществува до 1934 година, когато партиите в България са забранени.
Най-ярки нейни представители са Александър Цанков, Атанас Буров, Андрей Ляпчев, Цвятко Бобошевски, Кимон Георгиев, Петко Стайнов. През
по-голямата част от времето е управляваща, затова е третата в България по
продължителност на управление след Българската комунистическа партия
и Народнолибералната партия.
Общинският съвет избира за кмет на града архитект Желязко Рашев
(1890 – 1961) от Националлибералната партия, който от своя страна със
заповед № 7 от 12 януари 1928 година известява на всички учреждения в
града, че встъпва в длъжност.
Недоволен от развитието на казуса, Стефан Кюмюрев заминава за София и търси съдействие от централната власт. По това време управляваща
партия е Демократическият сговор, а министър-председател е Андрей Ляпчев от същата партия. На 16 януари окръжният управител Акрабов нарежда
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да се върне на поста си Кюмюрев, а от 18 януари отстранява новоизбрания
арх. Рашев. Документи се издават и подписват и от двамата кметове, като
съответно се и оспорват яростно. В брой 66 от 2 февруари вестник „Дума“
с едър шрифт на първа страница съобщава: „Снощи късно старозагорският народен представител г. Иван Ангелов (от Народнолибералната партия
в ХХII обикновено Народно събрание) ни съобщи по телефона, че лично
пред него министър-председателят Ал. Ляпчев е подписал указа за назначението за кмет на г. Рашев и го е изпратил в двореца“. И после – в брой
68 от 4 февруари 1928 година отново с едър шрифт, под главата на вестника: „Снощи късно от достоверен източник ни съобщиха, че указа за назначаването на г-н архитект Рашев за кмет на Стара Загора е подписан от
Негово Величество Царя“. Указът пристига и в Стара Загора. В броя от 8
февруари се съобщава, че представител на вестника е взел кратко интервю
от новоназначения кмет арх. Рашев. Фактически архитектът е начело на
управлението на града ни по-малко от година. След него е избран Васил
Карагьозов. А скандалите, наред с другото, са и плод на междупартийни
борби в царството.
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Първото честване на Кирил и Методий
в Стара Загора
Снежана Маринова
На 11 май 1858 година учители, ученици и гражданство в Стара Загора
за първи път отбелязват по тържествен начин деня на светите братя просветители Кирил и Методий. Денят е неделя, света Петдесятница. Дописка в
брой 381 на „Цариградски вестник“ от 31 май описва събитието: „…биде в
двете ни главни училища (Светиниколското и Акарджанското) тържествен годишен празник на Българските просветители светих отец Кирилла
и Методия… Тойзи тържествений народний праздник первий пут става в
нашия град“. Възторжено е посрещнато от множеството народ словото на
учителя Тодор Шишков, който описва житието на светите братя и значението
на празника за нас българите. Училищното настоятелство обявява, че този
празник е народен, училищен и светите отци Кирил и Методий са покровители (патрони) на старозагорските Мъжки училища. И той ще се празнува
всяка година с особена почит и тържествена церемония.
В следващия брой дописникът по-подробно описва празника в Акарджанското училище: „Гласът и общото желание на нашите съграждани и
учители е да се св. Кирилл и Методий светло прослави… Подир службата
Божия тръгнаха священиците и учениците и сичкия народ що беше в църквата към Школото Акарджанско дето учениците, наредени чинно два по
два с една запалена свещ и цвете в ръцете си, носеха и пееха тихо и умилно
песента на школата“.
Името на този дописник е хаджи Господин Славов – търговец, църковен и обществен деятел. Събитието в Стара Загора е достоен отговор на
поканата до всички българи от Йоаким Груев чрез „Цариградски вестник“,
в която определя празника повече като училищен и всенароден, като Ден на
българската просвета. При едно от своите пътувания в Цариград хаджи Господин донася в Стара Загора два екземпляра от отпечатаната в печатницата
на Александър Екзарх брошура. Тя съдържа жития на светите братя и вечерни и утринни правила за църковна служба, тъй като такива липсват по онова
време в българските църковни минеи (богослужебните книги).
В съхранения и по-късно публикуван ръкопис на хаджи Господин Славов „Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в
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град Стара Загора в черковно, училищно и общонародно отношение в XIX
в.“ (2008) авторът припомня, че става традиция в Стара Загора по повод празника да се правят дарения в полза на училищата и просветното дело.
И така, две години след честването в Пловдив и една след тържеството
в Цариград, старозагорци са сред първите, преклонили се пред делото на
славянските просветители. От този момент нататък са вплетени в едно църковният и светският ритуали – водосветът в църквата, тържествената служба,
запалените свещи, венците от живи цветя в училищата, шествието по улиците на града, словата на учителите, рецитацията и песните на учениците.
Паметен е 11 май 1860 година, когато в Стара Загора, Казанлък, Чирпан
и в още 20 селища демонстративно се отхвърля върховенството на гръцкия
патриарх и духовенство.
Запомняща и вълнуваща е речта, произнесена от старозагорския учител Петър Иванов по случай 11 май 1914 година на тържеството в салона на
общинското управление. Словото е издадено от Епархийското свещеническо
братство „Св. Ц. Борис“ в Стара Загора в отделна книжка. В нея се огласяват
въпроси, на които и сега търсим отговорите: „Време е вече да дадем нови идеали на нашето младо поколение; ние трябва да го превъзпитаваме… Днешният празник ни напомня, че ние сме един класически народ на Балканския полуостров; ние трябва да се гордеем с това. И това трябва да легне в основата
на нашата възпитателна система… кой може да откаже, че България не
е люлката на общославянската култура? Без България, може би нямаше да
има и славянски въпрос на света. Великата руска империя лежи върху основата на българската култура и образованост. Понятията на цар и царство са
пренесени из България в Русия. Това е безспорно. Класицизъм трябва да легне
в основата за превъзпитанието на младото поколение. Реализма ни обезобрази и ни направи епикурейци, народ без всякакви идеали и светини…“
Определянето на 11 май за празник на светите Кирил и Методий е някъде назад във времето. Изследователи посочват ХII-XIII век.
Първият им паметник в България е издигнат в Казанлък през 1932 година. Автор и организатор на създаването му е учителят в Казанлъшкото
педагогическо училище Иван Топалов.
Дали на 11, или 24 май, независимо от конкретната дата, празникът
на първоучителите народни будители светите Кирил и Методий е обичан и
отбелязван от нашия народ. С песни и цветя се славят имената и делото им.
Почитат се техните ученици и последователи. Всеки пази в сърцето си почит
и благодарност към един учител, отворил ни очите за красотата на знанието.
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Стара Загора и Съединението през 1885
в спомените на Атанас Т. Илиев
Снежана Маринова
За тези дни на съдбовни промени за народа и държавата ни са написани и издадени хиляди страници – документи, спомени, проучвания, анализи, снимки, пиеси, поезия. Безспорно ценни и интересни са спомените,
разкази на съвременници. Макар и субективни.
Стара Загора не e от най-активните участници в процеса на Съединението. Но Пловдив, Чирпан, Голямо Конаре не са далеч. Освен това няколко личности, свързани с града ни, вземат активно участие в събитията.
Обстановката от онова време през погледа на Атанас Трифонов Илиев (1852 – 1927), старозагорец, учен, обществен, политически и административен деятел, тогава – префект на Старозагорски окръг, назначен от Генерал-губернатора на Източна Румелия на 2 януари 1884 година. През 1926
година в София е издадена неговата книга „Спомени на Атанас Т. Илиев с
план на Стара Загора и 80 образа в текста“. В нея има около 30 страници,
посветени на времето и събитията преди и след датата 6 септември 1885
година, някои от които не са толкова известни. Интересни са описанията
на обстановката в града и региона една година преди, а също и двуякото
(от една страна е представител на официалната власт) отношение на автора
към случващото се. Споменават се имена на хора, които играят значима
роля в събитията и в по-сетнешната ни история. „Тази пролет 1884 г. бе
една от най-бурните в областта, със свършване четиригодишния период от управлението на първия главен управител Ал. Богориди, усилиха се
агитациите на тъй наречената „съединистическа или народна партия“ в
полза на съединението с Княжеството. Другата наречена „казйонна партия“ напраздно предприемаше митинги за преназначението на Ал. Богориди. Напротив, митинги за съединението ставаха всъде в Областта, в градове и села. В началото на април грандиозен митинг стана и в нашия град.
Повикан бе да говори на него и Д. М. Наумов, любимецът на болшинството
граждани и селяни, но поради напреднала вече у него болест, туберкулоза
в гърлото, той не можа, припадна му и в такова злочесто положение бе
занесен у дома му (умира на 24 юни същата година). Депутации отидоха в
Пловдив от цялата област да работят все за съединението. Делегати се
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изпратиха в Европа, за да действуват за него пред великите сили. Може
би поради тези силни агитации и правителството на Султана прибърза
с назначението на новия Главен управител. За такъв най-после бе приет
кандидатът на Русия, досегашният главен секретар в областта, Гаврил
Кръстевич…“
Подробно описва Атанас Илиев и инцидента с кражбата на 46 пушки
и няколко сандъка с патрони в град Чирпан. Замесени са имената на учителя Васил Бабаков, Стою Филипов, Христо Ваклидов и Милю Касабов като
редактор на вестник „Македонски сълзи“.
В края на месец юли Атанас Илиев посещава Пловдив и научава новини за дейността под формата на „тайни събрания“ на Захарий Стоянов и
д-р Странски. Среща се и с българските офицери, негови предишни познати, Михаил Савов и Асен Танков. През септември описва знаменателната
си среща с Иван Стоянович. „Още на другия ден от завръщането ми (от
Мъглиж) в града (Стара Загора), бях посетен от Иван Стоянович, мой
бивш ученик в IV-и клас на Старозагорското главно училище 1874/5 учебна
година и от другаря му, едно твърде младо момче Никола Генадиев. Разговорът се въртеше все около злободневните въпроси. Ив. Стоянович по
едно време доста се разгорещи и започна: Ние ще направим съединението. Хиляда души голямо-конарци имаме приготвени да дойдат в Пловдив
и да го провъзгласят. Кръстевич ще бъде изпратен дето трябва. Тази самоувереност у моя гост ми се представи като обикновените закани на
опозиционните вестници „Южна България“ и „Борба“, които със своите
подстрекателства предизвикват само разни скандали, кражби на пушки,
викания „Долу Румелия!“ и пр. И аз му отговорих: Нищо не можете сериозно извърши с вашите голямо-конарци и чирпанци. С тях лесно ще се
разправи войската и жандармерията…“
По-нататък Атанас Илиев разказва за размяната на няколко телеграми между него и главния секретар за случващото се в района в първите
дни на септември и за действията на Иван Стоянович и капитан Паница.
През нощта на 5-и срещу 6-и септември 1885 година тревожни съобщения
пристигат до префекта от управляващите в Пловдив. В една от телеграмите
се съдържа обезпокояващият текст: „Знаете, че частни незначителни смущения се случиха в Чирпан и Голямо Конаре, произведени по партизански
и долни мотиви. Средствата и следствията на туй движение могат да
бъдат много вредни и опасни за народните интереси. Руското консулство

221

Мозайка от миналото на Стара Загора

не одобрява движението… Съдействайте за съхранение на порядъка и тишината. Председател Гешов“.
Призори на деня 6 септември идва и другата телеграма: „Стара Загора. Префекту. Провъзгласете съединението, уведомете Паница, запазете
тишината, с главата си отговаряте. Съобщете на Паница да тръгва тутакси за Пловдив. За Временното правителство: З. Стоянов.“
И следват напълно обяснимите вълнения и съмнения на Атанас Илиев: „И тъй осъмваме с 6 септември. Телеграмата от З. Стоянов стои постоянно пред очите ми. В нея думата Съединение, както винаги магично
ми подейства. Почувствувах известна радост, че тъй лесно, без особени
сътресения то е на път да стане и че аз се удостоявам официално да го
провъзглася в Стара Загора. Думите „с главата си отговаряте“ за мене
бяха нещо като украса на слога. Ала от друга страна имах право и да се
боя да не бъде това една измама и уловка, чрез която да се хвърли в някое
премеждие поверения ми окръг…“
Постепенно страховете му се разсейват, особено след разговор по телеграфа със Захарий Стоянов.
След обед пред множеството, събрало се на площад „Богориди“, префектът, придружен от кмета Стефан Сливков и от представители на местната власт, обявява акта на Съединението. Показателно е едно изречение в
речта му: „Особено сме длъжни да пазим, косъм да не падне от турското
или европейско население, за да покажем, че сме достойни за по-голямата
свобода, за пълното обединение на двете Българии“.
Любопитно е и описанието на посрещането на княз Александър при
пътуването му от Търново за Пловдив. „В същия ден (7 септември 1885 г.)
ми се съобщи, че княз Александър на другия ден пристига в областта, за да
поеме управлението… На 8 септември след пладне князът щеше да мине
Шипченския проход на Стара планина. Като префект на окръга, отгдето
първи път той стъпя в областта, аз бях длъжен да се намеря при посрещането му… Около 5 часа той стигна заедно с министър-председателя
П. Каравелов, председателя на Народното събрание Ст. Стамболов, областната депутация и други по-незначителни лица от Северна България.
При влизането на Шипка стана срещата, сърдечна и искрена, от събрания народ. Княз Александър бе облечен скромно. П. Каравелов пък съвсем
небрежно и просто. Селяни и граждани се надваряха кой по-напред да
стисне ръката на единия и другия. Въодушевлението бе на своя връх. Князът правеше впечатление на някой председател на република, Швейцарска
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или Американска, а не на монарх, ако и конституционен… Тъй стана първата среща на новия държавен глава в Южна България“
Това е само един щрих от събитията, основан до голяма степен на
личните усещания и чувства на автора Атанас Илиев. Но в известна степен
той допълва общата картина на съдбовните за България дни.
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„Тая вест, като електрически ток
веднага обходи целия град“ –
обявяване на Независимостта
Снежана Маринова
Денят 22 септември 1908 година – обявяване независимостта на България, е отбелязан и в Стара Загора тържествено, и с въодушевление. Градът е украсен със знамена, гражданите ликуват. Местният вестник „Зора“
в специален брой от 24 септември, отпечатан със зелено мастило, публикува текста на Манифеста към българския народ. Новината за събитието
пристига в града ни на 22 септември 1908 година в 11:00 часа и както се
отбелязва в дописката „Тая вест, като електрически ток веднага обходи
целия град“. Търговците започват да затварят дюкяните. Официално съобщение по телефон от София е получено едва в 3 ч. след пладне. В залата на
Окръжното управление е събран Окръжният съвет, където председателят
В. Милев съобщава подробности. Изпратено е поздравление до цар Фердинанд и до правителството. Камбаните бият радостно, а гражданите, празнично облечени, се събират на площада на Станционната градина, която
от тогава е именувана „Цар Фердинанд“. Митрополит Методий отслужва
благодарствен молебен и прочита специално написаната за случая молитва.
Речите, произнесени от ген. Велчев, окръжния управител Кубадинов, от В.
Милев са прекъсвани от ръкопляскания и мощно „ура“. Прочувствени думи
произнася и старият учител и уважаван гражданин Петър Иванов. Възторжени групи обикалят града с песни и възгласи. Тържествата продължават
до полунощ.
На 25 септември старозагорци, начело с тогавашния кмет Йовчо Хитров, посрещат цар Фердинанд. Градът е украсен със знамена и венци. В
северния край е издигната величествена украсена арка. От двете страни
на улицата, по която се очаква да пристигне царят, са подредени ученици,
представители на различните вероизповедания и граждани. Царят е посрещнат с хляб и сол и приветствени възгласи. След речта на кмета хорът
при дружество „Кавал“ изпява „Шуми Марица“. В църквата „Св. Димитър“
царят е приветстван от Старозагорския митрополит Методий. За ония дни
на възторг разказва с кратък спомен Атанас Трифонов Илиев (1852 – 1927) –
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старозагорец, обществен и политически деец, учител, член на Българското
книжовно дружество, автор на учебници и научни изследвания. В книгата си
„Спомени…“, издадена през 1926 година, той пише: „Началото на 1908/9
учеб[на] год[ина] се ознаменува с важно събитие. На 22 септемврий се
провъзгласи пълната независимост на България. Васалното княжество се
нарече царство и Фердинанд стана цар на българите. Това бе един триумф на българското правителство, което бе дошло на власт в началото
на 1908 г. под шефството на Ал. Малинов от демократическата партия.
Цар Фердинанд I на 22 септемврий (авторът греши, датата е 25-и – б.а.)
1908 г. бе посрещнат в Стара Загора заедно с министър председателя и
други министри. Вечерта му се даде банкет в офицерското събрание. Аз
бях поканен заедно с други доста на брой граждани и се случих тъкмо срещу царя на дългата трапеза, та имах възможност първи път дълго време
да го наблюдавам. Видя ми се доста остарял и отпаднал“. На другия ден
Фердинанд със свитата си отпътува от старозагорската гара за Нова Загора.
Вестникът специално отбелязва факта, че въпреки множеството екзалтирани хора, тържествата са минали в порядък, благодарение благоразумието
на гражданите. Петър Иванов (1847 – 1927) – поет и общественик, написва
„Ода в чест на Н. В. Българский цар Фердинанд I“, датирана „Ст. Загора,
22 септемврий 1908 г.“. Одата е публикувана в ръкописното списание „Изкуство“, списвано в Стара Загора от младия Георги Касабов (Гео Милев)
(1895 – 1925), година I, брой 15 от 23 юни 1909 година. 1. Оригиналът се
съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София.
По-късно одата е отпечатана и в списание „Илюстрация Светлина“, брой
7 – 8 от 1909 година.
А от публикация в старозагорския вестник „Дума“ на 6 октомври 1938
година узнаваме, че старозагорското управление изпраща поздравителна
телеграма до Н. В. Царя Борис III по повод 30-годишнината от обявяване
на Независимостта на България и 20-годишнината от възкачването му на
престола. Борис III отговаря с няколко мили изречения, благодари и изказва
специални благодарности на старозагорци.
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Тържествата в Стара Загора
през лятото на 1927 година
Снежана Маринова
През лятото на 1927 година старозагорци отбелязват 50-годишнината
от боевете при Стара Загора през 1877 година. За организация на тържествата на 31 юли, 1 и 2 август Общината заделя от общинския бюджет 30
хил. лв., а Окръжната постоянна комисия отпуща 15 хил. лева. Създаден е
Комитет по отпразнуването и към него специална комисия, която да посреща и разквартирува пристигащите гости. На 23 юли встъпва в длъжност и
новият окръжен управител Стефан Акрабов. Месец преди това, на 26 юни,
в присъствието на много граждани, патриотични и спортни организации,
официални лица е положен специален Акт в основите на новооткрития паметник на загиналите опълченци и руски войни в боя на 19 юли 1877 г. в
квартал Акарджа. Този Акт е поставен в медна, калайдисана цилиндрична кутия 50х20 см. В кутията са сложени един екземпляр от първи, втори
и трети брой на специално издадения вестник „19 юлий 1877 г.“; броеве
от почти всички ежедневници, излизащи в София, Пловдив и Бургас; от
седмични софийски вестници и списания; от местните вестници „Зора“,
„Дума“ и „Общински вестник“. Добавени са също така и банкноти, и монети в обръщение по това време в царството. Молебен отслужва старозагорският митрополит Павел. Секретарят на Доброволческото дружество
прочита Акта.
През 1902 година, по повод 25-годишнината от боевете, в Градската
градина е открит паметник на защитниците на Стара Загора. Пред него
официалните лица, присъстващите живи опълченци, гости и граждани през
юли 1927 година поднасят цветя и венци и почитат паметта на загиналите
за освобождението на града.
На 31 юли на гарата представители на родолюбиви организации в Стара Загора, на юнашкото дружество и скаути посрещат пристигащите гости.
С лаврови венци през рамо са окичени опълченците ветерани и гостите от
Русия. Произнасят се прочувствени патриотични речи. Пред построената
цветна арка в долния край на улица „Митрополит Методий“ кметът Стефан
Кюмюрев приветства гостите. От арката до градското казино (дн. Сградата
на Драматичния театър) е подреден шпалир от възрастни, младежи, военни
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и деца. Гостите преминават тържествено, отрупани с цветя, начело със Самарското знаме. В седем часа вечерта местният гарнизон организира церемония със заря в присъствието и на военния министър ген. Вълков. Следват
факелно шествие и спектакъл на операта „Гергана“ в салона на дружество
„Театър“.
На следващия ден тържествата продължават с литургия за загиналите, отслужена от митрополит Павел, шествие до новопостроения паметник
с панихида и молебен, водосвет на Чадър могила, където е било предвидено да се построи паметник (това се случва, но много по-късно). На връщане
от Чадър могила – манифестация по улица „Цар Симеон“ и народна гощавка за гостите в двора на Офицерското събрание – Военния клуб в края
на улица „Цар Освободител“, в подножието на Аязмото (по-късно Дом на
народната армия, сега отново Военен клуб). В четири часа след обяда по
улица „Митрополит Методий“ и на площада пред кметството (Градската
градина) се устройват народни веселия и забави с кавали и гайди. Вечерта
отново заря и спектакъл на операта „Трубадур“.
Получени са поздравителни и благодарствени телеграми от цялата
страна.
Местните вестници издават специални броеве. Вестник „Дума“ публикува списък на живите опълченци от Старозагорското поборническо
дружество „Шипка“, участници в боевете при Стара Загора, Шипка и Шейново. Това са: Стефан Чореев, роден през 1852 година, Никола Стойков,
роден през 1855 година в Стара Загора, Георги Славов, роден през 1858
година в Стара Загора, Михаил Пенов от с. Бенковски, роден в с. Събрано
през 1858 година, Колю Белчев, роден в Стара Загора през 1843 година и
живеещ в с. Пряпорец, Старозагорско, Димитър х. Генчев, роден през 1854
година, Стара Загора, Илчо Драгнев, роден в с. Коларово през 1854 година.
Също от съобщение във в. „Дума“ разбираме, че са издадени специални картички изгледи от тържествата и се продават във вестникарските
павилиони. Във фонда на Регионалния исторически музей – Стара Загора
има запазени няколко фотографии от състоялите се тържества.
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Оттук – оттам
Възрожденска Стара Загора
през погледа на един французин
Светла Димитрова
През 1858 година един французин обикаля Южна България и оставя
ценни описания на няколко града: Сливен, Стара Загора, Казанлък. Те са
публикувани в авторитетното издание на Френското географско общество
през 1859 година под заглавието „Географски, статистически и икономически бележки от различни селища в България“. Автор е д-р С. Ф. Поайе,
който повече от 23 години е из Османската империя ,следвайки армията на
Мехмед-Али в Египет, Арабския полуостров, Судан и европейските части.
Като медик по епидемичните заболявания той има възможност да надниква
къде ли не, да опознава нрави и обичаи, да изследва климата и неговите особености както никой друг. В тази си дейност е изключително подпомогнат
от благоволението, с което се ползва от страна на турското правителство.
В сборника на 30 страници д-р Поайе описва всичко, което събира като
информация за Стара Загора (Ески Загра, според тогавашното име) и нейните околности. След като я ситуира, съобразно различни селища с мерна
единица час (тогава пътуването се обозначава именно по този начин), той
пристъпва към детайлно разглеждане на всичко, свързано с живота в града.
В текста има няколко таблици, в които подробно са описани всички селища
в каазата (областта), броят на къщите и фермите, на джамиите и църквите,
произвежданата продукции в оки (мярка за тежест, равняваща се на 1200
грама) и цената ѝ в турски пиастри (златни монети) и франкове, както и данъците, плащани от населението. Официалното име на града тогава, според
автора, е Загра ел Атик, което ще рече стара Загра. Българите обаче наричат
града Железник, от желязо, което обяснява силата на това място. Според
преданията, на които се позовава докторът, на около 2 км от града на високо
място (хълм) има развалини на древен град, наричан железен хан или по
турски Демир хан. Това място и до днес не е известно. Има само предположения, изказани от някои археолози в Старозагорския музей.
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Д-р Поайе дава точни данни за броя на къщите в града – 2650, както
и на етносите, които ги обитават. Прави впечатление, че през 1858 година
в Ески Загра 1632 къщи са обитавани от мюсюлмани, 833 – от българи,
75 – от евреи, 111 – от цигани. В града има базар с около 300 магазинчета,
3 църкви, 16 джамии, 16 хана, 5 бани, 4 кланици и т.н. Пазарите не са симетрични, но са богато отрупани със стоки. Къщите, според пътешественика, не са хубави, но има няколко постройки от по-стари времена, които
се отличават от традиционните жилища в цяла България. Улиците са общо
взето просторни и чисти. Всички къщи са покрити с керемиди. На д-р Поайе прави впечатление, че гражданите не гледат чужденеца с любопитен,
неспокоен и пълен с тревога поглед, което според него означава, че те са
свикнали с присъствието на европейци.
Водата е изобилна, но с лошо качество. Единствената годна за пиене е
тази, която тече от чешма в покрайнините на града (става дума за чешмата
Беш бунар – петте кладенеца). Дъждовната вода е солена и с нея не може
да се пере, защото пречи на сапуна. И един упрек към старозагорци, отправен от д-р Поайе. Ако бяха си направили труда да отведат малка част от
хилядите извори, идващи от планината, биха имали изобилно количество
вода. Любопитно е описанието на двете минерални бани – мъжка и женска,
намиращи се на 12 км от града. За тях д-р Поайе пише: „няма хотел, няма
кафене, няма правила и церемонии, нито лекар, който следи да не влизат болни. Всеки идва и се хвърля в широк басейн, къпи се, пуши, вика, пее
със страшно гърло и вдига страшна врява независимо дали е мюсюлманин,
българин, евреин, циганин. Липсва скромност и хигиенни мерки. Всеки носи
със себе си изобилие от храна и вино и почти пиян се хвърля във водата.
Добре, че там температурата на водата е точно определена, за да не се
изгори. А на тръгване – всички бързат – мъже, жени, деца, блъскат се и се
притискат и с песни и викове се връщат в града“. Баните, според информацията на доктора, са отворени през цялата година, но предпочитаният
сезон е от май до средата на октомври.
Флората около Стара Загора е почти същата като във Франция – плодни дръвчета, лозя, ливади, зеленчуци, но добре подхранени и с по-мощен
растеж. В покрайнините на града има само дребни дъбове, а височините са
голи. В селището температурата не надвишава 26 градуса, а през зимата
рядко пада под 14 градуса. Няма комари и стършели, дори мухите са рядкост, вероятно заради постоянното движение на въздуха откъм равнината,
но пък огромно изобилие от светулки „играят в тъмнината на вечерта“.
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Авторът определя климата на Ески Загра като най-добрия в цяла България,
Турция и Македония.
Какво се произвежда в областта: вълна, коприна, розово масло, вино,
орехи, бадеми, сухи плодове, грозде, жито, с което се хранят офицерите от
двореца на султана, ечемик, овес, ръж, леща, боб, нахут, синапено и ленено
семе, тютюн, сирене, кожи, гьон и т.н. И при това изобилие от храни д-р
Поайе констатира, че българинът се храни лошо, от което трудно възстановява силите си, поради което е връхлитан от рахит, скорбут, белодробна
туберкулоза, възпаление на стомаха. Той описва лечебните свойства на пояса, носен от мъжете, който е не само просто, но и ефикасно средство за
предпазване от чревни заболявания. Благодарение на него слабините и стомахът са влажни и ако носенето му се комбинира с едно или две изкъпвания
с хладка вода – ефектът е лечебен. Пътешественикът се спира подробно на
всички кожни и чревни заболявания, типични за района както при хора,
така и при животни, но общото му заключение е, че епидемии няма.
Д-р Поайе отбелязва в описанието, че жителите на Ески Загра се занимават със селско стопанство и търговия. Те са работливи, с по-предприемчив дух и с по-високо самочувствие от сънародниците си. Жените обаче
продължават да са потърпевши от примитивността на ориенталските обичаи. Те са подчинени на мъжа господар и дори децата получават по-малка
част от вниманието на майките. Французинът със съжаление констатира,
че в семейството няма общност на идеи, липсва взаимен интерес, няма благородни и вълнуващи чувства. Българката в Ески Загра носи турски костюм, не се показва пред мъжете, вкъщи се чувства като наемница и слугиня. Християните в Ориента, според чужденеца, са усвоили както пороците,
така и добрите страни на мюсюлманския начин на живот. За съжаление по
отношение на взаимоотношенията в семейството това не е така. Докторът
привежда примери от Турция, в които жената упражнява голямо влияние
върху своя мъж. Турският мъж рядко ѝ отказва дори незначителни неща,
съобразява се с дребните ѝ желания и се консултира с нея в трудни ситуации.
И накрая като всеки един предприемчив и просветен човек, д-р Поайе
отбелязва, че географското положение на Ески Загра може да я направи
изключително богата, защото през града преминават всички производства
на България. Само коприната и пашкулите, които се произвеждат в каазата,
са достатъчни да задоволят с богатство цялата страна. Изключително благоприятни за търговия са още синият камък, обработените кожи, зърното.
230

Мозайка от миналото на Стара Загора

Установяването на френски консул в града, заключава докторът, би допринесло много за развитието на търговията с този богат на суровини край.
Въпреки добрите думи за Стара Загора и направеното предложение
да се установят по-трайни връзки между Стара Загора и Франция, идеята
на доктора не се реализира. Оставените от него описания на града обаче се
явяват ценен извор за неговото състояние в средата на ХIХ век.
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Гербовете на градове
от Старозагорска област
Светла Димитрова
Науката, която изучава гербовете, се нарича хералдика. Тя е спомагателна историческа дисциплина от втората половина на ХІХ век. Гербът е
символично изображение, съставено на базата на известни правила. Основната част на всеки герб е щитът. Най-разпространената форма е т.н. френски
щит, който дава възможност за показване на повече изображения върху него
(височината му е равна на 9/8 от широчината). Върху щита се разполагат
гербовите фигури. Те биват два вида – хералдически, които имат само условно значение, и авторови, които са фигури от действителността или въображението на създателя. Разположението им върху герба става по определени правила. Над щита често се поставя шлем или корона, а от двете страни
има щитодържатели. Под щита върху лента обикновено се изписва девиз.
Първият градски герб в България е гербът на София, изработен през
1900 година по повод Всемирното изложение в Париж. По-късно със свои
гербове се сдобиват градовете Варна, Пловдив, Велико Търново, Габрово.
Модата на градските гербове става особено популярна през 50-те и 60-те
години на миналия век. Тогава отличителни знаци си изработват Стара Загора, Кюстендил, Русе, Силистра и други населени места. Днес сравнително малко са градовете в България без хералдичен знак. Всички градове в
Старозагорска област имат свои гербове, създадени по различно време и от
различни автори.
Раднево
За първи път Раднево се сдобива с герб през 80-те години на ХХ век.
Той включва символи, свързани главно с енергетиката. От надписа над щита
се разбира, че знакът е на цялата община Раднево, а не само на града. През
1998 година е изработен и утвърден нов герб на гр. Раднево. В заданието
за конкурса е записано, че като символи в него трябва да се представят
зърнодобивът, въгледобивът, енергетиката и културата. Това са дейностите,
определени като най-типични за района. Гербът е дело на художника Иван
Димитров, дългогодишен директор на художествената галерия в града. За
основа е използвана формата на т.н. „френски щит“. Визуално тя е раз-
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делена на три. В най-горната част е изписано името на Раднево. Макар в
хералдиката това да не е правило, подобно изписване се приема за много
от гербовете, с идеята да се използа, докато символът стане разпознаваем.
Под името на града са изрисувани житен клас, препращащ към зърнодобива, роторно колело от големите багери в комплекса „Марица-Изток“, илюстриращо въгледобива, и мълния, символизираща енергетиката. Духовната
култура като различен, но важен компонент, авторът представя схематично чрез тричленно семейство, а над него – слънце. Тези изображения са
разположени в централната и долната част на герба. Художникът иска да
подчертае, че културата, която е дело на човека и е предназначена за него,
в същото време е приемствена и се допълва и обогатява от поколенията.
Слънцето намира място в герба като символ на космическата хармония и
ред, на скритата енергия, на градивното начало. Лъчистото слънце в допълнение носи символиката на просветлението и интелекта. Основен цвят в
герба е зеленият. Той е фон на герба. Символите са представени в червено.
Зеленият цвят е цвят на надеждата и любовта и традиционно се свързва с
плодородието, младостта, пролетта. Червеното е цветът на активното начало, на живота, на огъня. Съчетаването на зелено и червено, според художника Иван Димитров, е обединяване на духовното и материалното в живота
на човека.
Казанлък
Първият гербът на Казанлък е дело на скулптора Никола Терзиев
(1927 – 2006). Изработен е през 1964 година и е оцветен в розово през 1998
година. За основа е използван славянски щит, който е разширен в горната
си част. Най-отгоре е изписано името на града. В централната част на герба
е изобразена схематично тракийка, седнала на трон. За прототип е използвана една от фигурите в стенописите на прочутата Казанлъшка гробница,
вероятно изобразяваща съпругата на погребания знатен тракиец или богиня. Отляво е изрисувана разцъфнала роза. Тя показва най-важния поминък
в този край – отглеждането на маслодайни рози и добиването на розово
масло, с което Казанлък е станал известен по света. В долната част на герба, под краката на тракийката, е изобразен топ плат, а под него зъбчато
колело. Платът представя символично текстилната промишленост, която
е добре развита в града. Зъбчатото колело е традиционен символ на промишлеността. Гербът е направен в пластично изображение. Графичното му
изображение е дело на художника Стоян Николов. От януари 2013 година
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Казанлък има нов герб. Проектът е дело на живописеца Цветана Виткова
и инж. Стефан Папукчиев. За основа е използван модифициран щит, чиято долна част наподобява част от тялото на струнен музикален елемент.
Тя е препратка към един от традиционните поминъци в града – изработка
на музикални инструменти. В централната част отново е представена основната женска фигура от фреските на прочутата Казанлъшка гробница. В
горната част са поставени три хералдически рози. Броят им символизира
завършеност. Под щита в лента е изписан девизът „Силата е в съгласието“,
а над него – елементи от крепостна стена, подчертаваща дълголетието на
селището. Използваните цветове са жълто, синьо и червено, които са традиционни за хералдическото изкуство.
Чирпан
Автор на герба на град Чирпан е художникът Христо Танев, който е
автор и на гербовете на Стара Загора и Гълъбово. Формата на герба е френски щит. По традиция в горната част е изписано името на града. Под него са
изобразени стилизирани лозови листа с грозд по средата. Те подчертават,
че градът и регионът са важен винарски център, а освен това са символи
на плодовитост, гостоприемство, младост. Гроздът има десет зърна, което
също носи в себе си определено значение. В средата на герба, по цялата
дължина и зад грозда, е изобразена кама. Тя е символ на революционните
традиции на Чирпан. Говори се, че чирпанлия без нож не ходи. В долната
част са нарисувани хълмове, които показват Чирпанските възвишения. Те
са три на брой. Освен че придава по-голяма симетрия на изображението,
триадата е число на цялото, на творческата сила, на израстването. Фонът на
герба е зелен. Изображенията са в златисто, а името е изписано с червени
букви.
Гурково
Гербът на Гурково е дело на художника Илия Тодоров, който е роден
в този град. Формата отново е френски щит, най-разпространената форма
при изработване на гербове. В горната част е изобразена планинска верига – Стара планина с проход. Звездата над прохода подчертава, че става
въпрос за Прохода на републиката. В средната част на герба са кръстосани
меч и ключ. Мечът означава, че врагът ще бъде посрещат с оръжие. Ключът
означава, че за приятелите вратите са отворени. Фонът на герба е червен,
планините са в зелено, а символите – в златисто.
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Мъглиж
Първият символен знак на Мъглиж е изработен във формата на славянски щит. Над него има изображение на крепостна стена, която символизира древността на селището. Единственият елемент върху щита е камбана. Върху нея е изобразена петолъчка, която подчертава, че камбаната
дава зов за въстание. В по-късни времена петолъчката е премахната. Някои
от вариантите на герба са с изписване на името Мъглиж под крепостната
стена. Гербът има червен фон, а символите са изписани със златисто. В
новия герб на града основният елемент – камбаната, е запазен. Формата
на основата вече е френски щит с крепостна стена в горния край, където е
изписано името на града. Под щита е разположен девиз: Бях и ще бъда зов
на творческия дух. Лентата с девиза е обрамчена със зелени клонки. Основните цветове в герба са златисто, синьо, зелено и кафявочервено.
Гълъбово
За изработването на герб и знаме на град Гълъбово през август 1998
година е обявен конкурс. Представените проекти не удовлетворяват условията на конкурса и общинското ръководство решава да сключи договор с
художника Христо Танев. Гербът е изработен във формата на френски щит.
Върху него е изобразен основният символ – гълъб с разперени криле и
опашка и обърната наляво глава. В ерата на водолея тотемът гълъб, според
художника, олицетворява Светия дух и е символ на действието и на духовното възраждане. Крилата на гълъба имат 28 пера – свещено число. То има
много символни значения. Перата са разположени под определен ъгъл и
отстоят едно от друго на 7 градуса. Тези от опашката са 10 на брой – числото на завършения цикъл и новото начало, и са разположени спрямо силуета
на птицата под точно определен градус. В средата на гълъба има кръгъл
щит. Върху него е изобразена символика на двойствеността, на движението, на действието. Оформя се и ръкописната буква „г“, която още веднъж
напомня за наименованието на града. Основният цвят на герба е зеленият –
символ на младостта и растежа, на новата ера на зеления водолей. Гълъбът
е изработен в бяло – цвят на чистотата и божествеността. Всяка една форма
в щита е подчертана от златен кант. С него са изписани и буквите от името
на града, разположени в най-горната част на герба.
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Николаево
Гербът има за основа славянски щит. В горната част е изписано името на града. В централната част е изобразена част от крепостна стена с кула и порта. Две реки се вият в долната част
на герба и обрамчват риба. Основните цветове са синьо и бяло.
Изработването на един герб е сложна задача, с която не всеки художник би могъл да се справи. Той трябва да познава езика на символите и да
се съобразява със законите на хералдиката. Авторът поема голяма отговорност пред настоящите и бъдещите поколения, вграждайки в герба такива
символи, които трябва да служат като защитно средство, да подчертават
определена принадлежност, да носят информация и да са заредени с положителни енергии.
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За климата, снега, Стара Загора
и „Българската Ница“
Снежана Маринова
Услужливият компютър припомня едно описание на старата Стара
Загора и нейните красоти отпреди няколко столетия. Направено е от османския пътешественик, пътеписец, поет и историк Евлия Челеби (1611 –
1682) по време на пътуванията му по нашите земи. Цитирано е от известния старозагорец Атанас Трифонов Илиев в отпечатаните във в. „Старозагорски глас“ през 1912 година бележки „Из историята на града Стара Загора“. Евлия Челеби възкликва: „Ески-Загрският климат е много приятен.
Белият хляб, дюлите, желтият мед, симитът от нахут (разумява се от
нахутен квас, мая), кокошата баница, бейката круша, Хасан-Юсуфовата
круша, червеното грозде (вероятно червеният мискет), ширата (виното)
и разните череши на Ески-Загра са прочути. Понеже градът се намира в
средата на петия климат, то и климатът му е умерен“.
От климата на Стара Загора по-късно е впечатлен и друг известен
български пътеписец – Димо Казасов. През 1908 година Димо Казасов посещава Стара Загора. Преживяванията си описва в книгата „Някогашните
наши градове“, издадена през 1975 година: „Някои не без причина наричаха
Стара Загора „българската Ница“ поради топлия ѝ климат през зимата.
Една люта зима ми се удаде да проверя колко е основателно това изобретение на местния патриотизъм. Бях на учителска конференция в Търново,
откъдето трябваше да пътувам за също такава конференция в Стара
Загора. Валеше сняг. Когато започнахме да възлизаме по старопланинския
връх „Кръстец“, влакът спря пред един кантон. Пътят му бе задръстен
от снежна пряспа. Пътниците слязоха и кой с лопата, кой с дъска, кой с
нозе и ръце разчистиха пътя. Стигнахме в Стара Загора сред ярък слънчев
ден, който бе снел от гърбовете на старозагорци зимните палта. Уверих
се, че ласкателното наименование „българската Ница“ не е произволно“.
Димо Казасов (1886 – 1980) е български политик и журналист, народен представител в XVIII (1919 – 1920), XXI (1923 – 1927) и XXVI (1945 –
1946) Обикновено Народно събрание и в VI Велико Народно събрание (1946
– 1949); министър на пропагандата (1944 – 1946), министър на изкуствата
и информацията (1946 – 1947). В първата половина на ХХ в. многократно
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посещава Стара Загора. Пише още: „…Градът имаше над 20 000 жители
и аз очаквах да го видя шумен, с гъмжащи от свят улици. Когато стигнах
в центъра, картината беше друга. Около и в градината се разхождаха
много добре облечени хора. Срещу нея, в южната линия на главната улица,
се издигаха двуетажни сгради, едната от които беше хотел. В партера
имаше гостилница, а над него бяха стаите на хотела... От 1908 до 1920
г. многократно съм посещавал града. Издигаха се нови сгради на училища,
учреждения и казарми, но индустрия, като изключим фабриките за тютюн и коняци, не се появи. Промените, които наблюдавах при моите чести
посещения, бяха незначителни и се изразяваха в появата на няколко нови
жилища и магазини. При 20788 жители през 1905 г. градът през 1920 г.
наброяваше само 25314 жители, т.е. през тия 15 години той се е увеличавал годишно само с 301 човека – само с естествения си прираст“.
Неизбежно се налага сравнение с последвалите десетилетия от живота на града, което вече е със знак плюс.
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Именуването на улици, площади
и градини в Стара Загора
Светла Димитрова
Всеизвестен факт е, че по време на Руско-турската освободителна
война (1877 – 1878) Стара Загора е опожарена и разрушена. На 5 октомври
1879 година Градският съвет организира специален ритуал по символично
полагане на основния камък за възстановяването на града. На тържеството
присъства генерал-губернаторът на Източна Румелия княз Александър Богориди. В негова чест централният площад на Стара Загора получава името
Богориди. Така се поставя началото на първото в града именуване на улици
и площади, което продължава, следвайки превратностите на времето вече
140 години. Вълнението или разумът е надделял при вземането на това решение? Вероятно първото!
И тъй като във всеки град, който трябва да бъде възстановен от руините, задачите са много и различни, едва през 1895 година вниманието на
Градския общински съвет се насочва към вземане на решение за именуване
на три главни улици: „Чирпан – Нова Загора“, „Станционна“ и „Казанлъшка“. Днес имената им ни се виждат странни, но тогава те показват посоките
към съседните селища. Две години по-късно общинският съветник Пеню
Вълчанов прави предложение улиците в града да получат имена на видни
старозагорци. Градският общински съвет не се противопоставя на предложението, но не взема никакво решение, защото има все още много работа
по регулирането на улиците и поставянето на номера на къщите. И за да не
се работи на парче, въпросът се отлага с четири години. През юли 1901 година във връзка с разделянето на града на 6 участъка (квартала), а и за да се
определи точното им местоположение, се именуват още две улици. Тогава
е направено и първото преименуване – ул. „Казанлъшка“ (или „Казанлък –
Търново – Сеймен“) става „Патриарх Евтимий“. На 3 декември 1901 година
e определена специална комисия от 4-ма общински съветници, оглавена от
тогавашния кмет Петър Кабакоев. Участието на кмета в нея е достатъчно доказателство, че общинската администрация придава на именуването
на улиците голямо значение. На 25 декември 1901 година Общинският съвет именува 20 улици в Стара Загора. Централната улица по политически
причини получава височайше име – „Княз Фердинанд“, макар че едва през
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Общ изглед на Стара Загора от улица „Цар Шишман “, началото на ХХ в.

април на следващата година Градският съвет получава съобщението: „Негово Царско Височество е благоволил да разреши да се именува на Негово
име улицата „Нова Загора-Чирпан“. Останалите улици получават имена на
български царе, възрожденци и революционери. Признателността на старозагорци към освободителите от Руско-турската война е засвидетелствана
чрез имената на ген. Гурко, ген. Столетов, подполковник Калитин и сборното име „Цар Освободител“. Така е изпълнена отчасти волята на Първия
градски съвет, ръководен от Петко Р. Славейков, който през 1877 година
обявява желанието си главните улици в града да се нарекат на руските освободители. Две улици получават имена на местни революционни дейци
– Кольо Ганчев и братята Михаил и Георги Жекови. Взема се решение и за
изготвяне на табели за улиците.
През януари 1903 година Градският общински съвет определя площадите в града, тяхната площ и функции. Специални имена не са им дадени,
а са наречени в зависимост от целите, които ще изпълняват: Казанлъшки,
Новозагорски, добичен, житен, рибен и т.н.
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Първата градина е именувана през 1908 година. Ясно проличават политическите цели на този акт. Станционната градина, най-представителната градина по онова време в града, получава името „Цар Фердинанд“,
защото точно там е посрещнат царят при пристигането си в Стара Загора
по време на обиколката си из страната след обявяването Независимостта
на България.
Именуването на улици в града продължава и през следващите години.
Интересен факт е, че през 1910 година, по предложение на Атанас Т. Илиев, две от улиците получават имена не на личности, а на стари названия на
Стара Загора – Августа Траяна и Боруйград. С този акт Градският съвет е
искал да възкреси в паметта на поколенията значимостта на Стара Загора
през античността и средновековието.
През декември 1922 година Общинският съвет решава да почете паметта на наскоро починалия старозагорски митрополит Методий, създателя на старозагорското Аязмо, и решава да преименува една от централните
улици, която води към парка от „Цар Симеон“ на „Митрополит Методий“.
Едновременно с това се извършва и преименуване на вече неактуално звучащата „Цар Фердинанд“ на „Цар Симеон“.
Въодушевени от раждането на новия престолонаследник княз Симеон
Търновски, на 16 юни 1937 година общинските съветници засвидетелстват
предаността си пред царя и приемат решение за именуването на площада,
северно от театъра, „Княз Симеон Търновски“, макар да има много заслужили старозагорци, на които би могла да се окаже тази чест. След политическата промяна през септември 1944 година новата власт бърза да заличи
царското име на площада и да му придаде нов смисъл, кръщавайки го Площад на свободата. По този начин общинският съвет още веднъж подчертава
значимостта на настъпилите промени, тъй като именно на този площад се
провеждат всички важни митинги през този бурен период.
През ноември 1946 година е взето решение една от комисиите в общината (тази за разглеждане на молби и жалби) да се разшири с представител на ГК на Отечествения фронт, училищния инспекторат и историк и
да разгледа въпроса за преименуване на някои улици, носещи имената на
Кобургготската династия, след което да го внесе в общинския съвет. Това
решение вероятно не е изпълнено, тъй като комисия по преименуванията се
създава към ГК на Отечествения фронт.
Във връзка с рождения ден на министър-председателя Георги Димитров на 18 юли 1947 година Старозагорската градска община го провъз241
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гласява за почетен гражданин. За пореден път централният старозагорски
булевард е преименуван – този път от „Цар Симеон“ на булевард „Георги
Димитров“, още едно доказателство за демонстриране на републиканското
настроение на общинското управление. През септември 1947 година Общинската управа приема решение да се преименуват булевардите, улиците,
парковете и градините в Стара Загора, носещи имената на лица от Кобургготската династия и техни приближени, както и такива, носещи „отживели
вече времето си“ имена. И докато първата част от това решение е пределно
ясна, то втората е толкова обща и неопределена, че позволява най-различни тълкования. Всичко вече зависи от знанията и морала на хората, които
трябва да извършат преименуванията. Направените предложения от общината не се одобряват от ГК на БРП (к) в Стара Загора и бюрото на свое
заседание прави корекции. Решението за преименуването на улиците общината взема на 14 юли 1948 година, четири дни след утвърждаването му
от Градския комитет на БРП (к) в Стара Загора. Измененията се мотивират
с това, че в Стара Загора има много местни антифашисти и видни общественици и приоритетно улиците в града трябва да носят техните имена. Този
местен патриотизъм е оправдан, ако не е пропит от чисто идеологически
съображения. Всички улици с имена на български царе са заменени с такива на местни антифашисти. Негативното отношение на новите управляващи към църквата проличава в преименуването на улиците „Св. Троица“,
„Св. Богородица“, „Епископ Софроний“, както и в отпадането на титула
„свети“ пред имената на Климент Охридски, Кирил и Методий и др. Новото поклонничество се натрапва най-вече в преименуването на булевардите
„Митрополит Методий“ и „Цар Освободител“ съответно в бул. „Сталин“ и
бул. „Вячеслав Молотов“. В следващите години тази тенденция се запазва.
През 1949 година бул. „Граф Игнатиев“ е преименуван на бул. „Толбухин“.
На 24 юни 1949 година общинската управа назначава вече специална
комисия по наименуване и преименуване на обекти от местен характер. Назначението е извършено съгласно Указ № 556 от 11 юни 1949 година. Председатели на комисията са обикновено зам.-председателят или секретарят
на Изпълнителния комитет на общината. През 50-те и 60-те години на ХХ
век се именуват всички безименни улици в града, както и новосъздадените
в различните квартали. Преименувания се налагат само ако трябва да се
почете някоя личност или събитие във връзка с негова годишнина.
След настъпилата политическа промяна през 1990 година сюжетът от
миналото по преименуването се разиграва отново. Като че ли преимену242
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ванията са едно от най-важните неща, които трябва да се решават. Новите
политически сили, които влизат във властта, искат да подчертаят, че нямат
нища общо с тоталитарното минало и засвидетелстват това чрез промяна
на имената на улиците, парковете и площадите. Първите преименувания
са на парк „Максим Горки“ (градската градина), който става парк „Пети
октомври“, и на кино „Комсомол“ – кино „Младост“, взети на заседание на
Временния Изпълнителен комитет (ВрИК) на 6 септември 1990 година. На
26 октомври 1990 година се преименуват парк „Ленин“ на парк „Митрополит Методий Кусев“ – Аязмото, бул. „Ленин“ на бул. „Митрополит Методий Кусев“. На 4 ноември 1990 година на панихида на гроба на митрополит
Методий председателят на ВрИК Стоян Стоянов обявява решението. Прочита се благодарност от името на СДС и на „Екогласност“. Все още обаче
основните улици в града не са преименувани.
През февруари 1991 година ВрИК утвърждава комисия по наименованията. Оглавява я секретарят на общината. В нея влизат 10 души: историци, филолози, архитект, общественици. Комисията взема решение да
проучи първоначално старите имена на улиците (преди преименуването
от средата на 40-те години на ХХ век) и ако те са подходящи, да се възстановят. С предимство да се именуват обекти на бележити старозагорци.
Комисията се обръща и към обществеността в града, като в общинския
вестник публикува специална анкетна карта. В нея се задават въпроси кои
улиците да се преименуват, какви да бъдат критериите по преименуването,
какви са предложенията и за кои улици. Този „демократизъм“ не довежда
до нищо добро. В пресата започват големи спорове. Червените вестници
поддържат идеята повечето от имената на улиците да се запазят, защото
са добили гражданственост вече 40 години, докато синята преса настоява
да се възстановят имената от преди 1944 година. Групи от граждани събират подписки и изпращат писма до комисията и до вестниците. Всички те
имат партийна окраска. Политическата противопоставеност надделява над
разума. Яростни дебати разтърсват и комисията по преименуванията. За
централния булевард „Г.Димитров“ постъпват седем предложения (Съединение, Отечество, Стара Загора, Трети март, България, Възраждане, както и
такива за запазване на сегашното му име или възстановяване на името отпреди 1944 година). Надделява становището за възстановяване на имената
на улиците отпреди 1944 гадина и този булевард отново се нарича „Цар Симеон“, макар да има по-подходящи, специално за Стара Загора, имена. От
картата на града изчезват не само имената на всички убити антифашисти,
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но и на Никола Вапцаров, Димитър Благоев, Митьо Станев, на загиналите
във войната 1944 – 1945 година и др. В стремежа си да възстанови всички
стари имена, комисията в своята работа стига до задънена улица. Декларираното желание да се почетат имената на бележити старозагорци не може
да се осъществи, тъй като не остават подходящи улици в града, които да
получат техните имена. Поради сериозните противоречия между членовете
ѝ, се взема решение въпросът с преименуванията да се реши след местните избори от легитимно избрания Изпълнителен комитет. На 13 октомври
1991 година общинските избори в Стара Загора са спечелени от СДС. На 30
януари 1992 година е съставена Временна комисия по имената и символите
за обекти от местно значение с председател Анани Карагьозов (ветеринарен лекар и любител краевед). В комисията влизат 4-ма общински съветници: по двама от СДС и БСП. Като членове несъветници са привлечени
историци, краеведи, художник, архитект. Още на следващия месец комисията приема корекции в имената на улици, преименувани през 1991 година.
През юли 1992 година се преименуват всички квартали в Стара Загора. В
продължение на една година комисията успява да преименува почти всички улици в Стара Загора. Запазват се имената само на някои от тях, които
не са кръстени на определена личност. В стремежа си да внесат „известна
справедливост“, членовете на комисията решават да преименуват всички
улици в кв. „Лозенец“ (населен главно с роми) с имена на цветя и дървета.
Идеята е, че така по-лесно обитателите им ще ги запомнят, а със старите им
имена – Филип Тотьо, Панайот Хитов, Чавдар войвода и т.н. да се именуват
други улици в града. Но и през 1992 както през 1991 година не остават улици, които да получат имената на тези бележити българи. През следващите
години се извършват някои малки корекции, за да се стигне до днешното
положение. Улиците в Стара Загора са именувани на видни личности от национално значение – политици, революционери, царе, писатели, художници, музиканти, книжовници, военни като Васил Левски, Любен Каравелов,
Алеко Константинов, Иван Вазов и т.н., на видни личности от национално
значение, родени или работили в Стара Загора като Петко Славейков, Димитър Подвързачов, Атанас Кожухаров, Димитър Наумов, Кольо Ганчев и
др., на личности от местно значение като Братя Жекови, Либор Байер, Димитър Караджов и др. Чужденците, чиито имена носят улици в Стара Загора, са предимно участници в Руско-турската освободителна война. Много
улици получават имена на реки, морета, планини, върхове, цветя, дървета и
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т.н, а сравнително малко на определени дати като 3 март, 6 септември и на
събития като Априлско въстание, Дравска епопея, Одринска епопея и др.
Процесите на именуване и преименуване на улици, площади, паркове, градини, осъществявани от общинските ръководства в Стара Загора,
а вероятно и в другите български градове, са отражение на промените в
българския обществен живот. В много случаи те разкриват политическата
зависимост и незрялост на местните администрации. Морал и политика!
Две понятия, които не трябва да бъдат в противоречие, често взаимно се
изключват. Дано доживеем времето, когато ще вървят ръка за ръка.
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Като зъбчати колелца
на часовников механизъм
Снежана Маринова
Кратка история за един старозагорец – часовникар, търговец, фотограф. Арменец. Разказана от неговия внук, който е наследил не само името, фамилията, но и семейния занаят – часовникарството. Признава, че са
му по-интересни старите механични часовници!
През първата половина на ХХ век Сахак Ютюджян има магазин за
часовници и фотографска техника, и материали в центъра на Стара Загора,
на улица „Цар Симеон“, до хотел „Тракия“. Роден е през 1897 година на
територията на днешна Турция. Трагедията на арменската общност, живееща по тези земи, през 1915 година не подминава и семейството на Сахак.
Емигрира и се установява в Стара Загора. Къщата е на улица „Хаджи Димитър Асенов“, срещу Зелената или Патка баня, известна сред старозагорци с
тези имена заради цвета на външното боядисване и фигурката на лебед на
върха на сградата. Кварталът е пъстър, с разнообразно население – българи, арменци, евреи, турци. Жени се за своя сънародничка, преселничка от
Родосто. Раждат им се две момчета. Едното от тях продължава часовникарските умения, а по-късно на тях учи и своя син. Дядото Сахак е представител в Стара Загора на известната немска фирма „Юнгханс“, създадена през
1861 година от Ерхард Юнгханс в град Шрамберг, Баден-Вюртемберг, югозападна Германия. Първоначално за производство на части за часовници,
след пет години фирмата пуща на пазара свои часовници. През 1866 година
регистрира като запазена марка звездата с осем лъча. През 1903 година е
най-голямата часовникарска фабрика с 3000 работници. Сахак Ютюджян
работи в наетия под наем магазин с намерение да го купи, но събитията
от септември 1944 година осуетяват плановете му. След национализацията
изкарва прехраната на семейството си като фотограф моментално фото в
Градската градина, а по-късно създава фотостудио в дома си. Колоритна и
любопитна група са тези фотографи, разположени на открито в Градската
градина на Стара Загора от 50-те и 60-те години на ХХ век. Работят с големи фотокамери. Клиентът сяда на столче направо на алеята, фотографът
наглася, щрака и след около час може да получи готовата снимка. Според
фантазията и възможностите на Маестрото, обектът или обектите могат да
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бъдат монтирани във фон под формата на сърце или да са поставени в рамка от верига, като символ на вечна обвързаност! Сахак Ютюджян напуща
този свят през 1975 година. Във фамилията има три поколения, свързани
с циферблата и стрелките. Дядото Сахак, единият от синовете му Бедрос,
снахата и внукът Сахак. Синът и снахата през целия си трудов път са само
часовникари и в Стара Загора, и в Трявна. Семейната памет е съхранила историята, а също и интересни екземпляри на часовници отпреди сто години.
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Стара Загора – бъдеща столица!
Снежана Маринова
На 17 септември – Деня на Вяра, Надежда и Любов и майка им София, нашата столица празнува своя празник. Любопитна е историята около
избора, но за това – друг път! Сега само няколко изречения! На 3 април
1879 г. Първото (Учредително) Народно събрание избира София за столица на новосъздадената българска държава. Надделява лобизмът и аргументът, че „централното положение и линията между Изтока и Запада ще
позволят едно бързо и всестранно развитие и растеж“. Само с два гласа
София печели пред Велико Търново! Веднага след гласуването бюлетините
са унищожени, за да няма повече поводи за спорове. След 50 години, през
1929 година, в старозагорския вестник „Дума“, брой 178 от 10 април, на
първа страница е публикувана статия със заглавие „Стара Загора – бъдеща
столица“ с автор Димитър Цветков. Предложение не на шега, смело и провокативно! Един от аргументите на автора е: „Днес обаче условията съвсем
са променени и престолната стара Сердика, Средец или София, вместо
на средината на Българското Царство, остана край пограничната линия
с около 30 км от сръбско-българската граница…“. Като още една причина
за промяна авторът посочва и факта на стратегическото преместване на
военния арсенал от София в Казанлък.
Следва изтъкване на „държавно-икономически и търговско-стопански нужди“, които налагат да стане „една децентрализация, едно разпиляване на големия столичен мравуняк“. И това „разпиляване“ постепенно да
се насочва към Стара Загора „като градски център, който има предимства
и притежава в най-голяма степен всички ония данни, които способстват
за издигането на нашия град до столичната висота…“.
Господин Цветков предлага различните дирекции, министерства,
Върховната сметна палата, дори факултети на университетите и музеите да
се поместят в новопостроени сгради в Стара Загора, за да не се плащат милиони за наеми в София. Разбира се, авторът прави уговорка, че това е само
идея, „желание да раздвижим умовете“! Съветва за обсъждането на този
въпрос да се даде гласност в печата и да се „помисли и заговори за конкурс“.
И накрая в своята статия авторът Д. Цветков завършва ентусиазирано
с местен патриотизъм: „Стара Загора се обявява първата хубавица – кан-
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дидатка за тоя конкурс, който трябва да стане. Най-после времето прави
столицата, а не столицата – времето“.
Знаем как завършва този сюжет. София остава столица! Но… няколко месеца по-късно, в брой 190 от 21 май 1929 година редакцията на в.
„Дума“ съобщава в рубриката „Хроника“: „досегашният сътрудник Димитър Цветков няма нищо общо с вестника ни“! Дали тази му публикация не
е една от причините?
Безспорно градът ни е един от най-старите в Европа. Първите сведения за превръщането му в областен център датират от II век, когато носи
името Августа Траяна (справка – публикации на историка Христо Буюклиев). След утвърждаване на християнството в местните земи през IV век
Стара Загора е седалище на епископия. Около 970 година, след завладяването ѝ от войските на византийския император Йоан Цимисхи, е център на военноадминистративна единица, наречена „стратегия“. По време
на Втората българска държава градът продължава да държи управлението
на административна област (хора). Въз основа на това и като съвременен
икономически развит град в новата и най-нова история, Стара Загора винаги е главен град за региона, въпреки епизодичните спорове с някои съседи
(Казанлък и Хасково).
През годините има и други предложения за „разтоварване“ на столичния „мравуняк“, но и те не са реализирани. Напротив, София все повече
концентрира индустрия, население, култура, събития, умове. А Стара Загора се развива по свой път, със свой ритъм и успява да бъде все по-добър
град за живеене!
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Стара Загора преди век и половина
през обектива на френски фотограф
Снежана Маринова
За Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 година като че ли
всичко е казано и написано, но ето че от необятното море Интернет „изплува“ една снимка: „Изглед от развалините на град Ески-Загра.1877 г“. Общ
план, далечни силуети на сгради, куполи на църкви, дървета, храсти, над
всичко това облаци или дим от пожар. Доста призрачно! Така го е видял
и запечатал фотографът. Този фотограф е Жан Ксавие Раул – французин,
пътешественик, от 1878 година член на френското фотографско общество.
От 1860 до 1880 година живее в Одеса, Русия, където има свое фотографско
ателие, отначало на улица Ришельовска, дом Вургафт, а по-късно на Дерибасовска улица, дом Кирико (Photographie Française. Rue de Ribas. Maison
Cirico. J. X. Raoult. Odessa). От 1870 година обикаля централните райони
на Русия и прави фотографии на бита, хората, историческите обекти. Пътува и в Малорусия, Бесарабия, Кавказ, в България и Румъния. Характерни
са снимките на хора, облечени в традиционно облекло, извършващи ежедневните си дейности. По време на Руско-турската война 1877 – 1878 година следва руските войски в Румъния и България и създава серия снимки
от бойното поле. От този период е и гореспоменатата снимка. Жан Раул е
асистент в Одеския университет и член на Фотографското общество в Одеса. Със сериите жанрова фотография от Русия и балканските земи участва
в редица световни изложби и получава награди на Парижката географска
изложба през 1875 година и на Световното изложение в Париж през 1878
година. През 1879 – 1882 години, заедно с професора от Новоросийския
(Одеския) университет Никодим Павлович Кондаков, предприема пътуване
в Северен Кавказ, Грузия, Армения. Заедно описват и фотографират християнските старини. През пролетта на 1881 година обикалят района на Синая с известните манастири. Фотографът прави снимки на архитектурните
паметници и на редица ценни ръкописи. След завръщането си издават албум на руски и френски език Vues et antiquites du Sinaї par M. le Professeur
Kаndakoff et photographe J.X.Raoult. [Odessa, 1881], превърнал се в библиографска ценност, защото е само в 15 екземпляра. За това издание Жан Раул
е награден с орден Св. Станислав III степен. Въпреки положените усилия
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твърде малко се знае за личността и живота на Жан Ксавие Раул. В свое
писмо до Стасов от 4 август 1883 година Кондаков споменава: „…през септември тази година Раул заминава, и може би завинаги“.
Известно е още, че фотографът се завръща в родината си и от 1890 година притежава малко ателие в Южна Франция. За бъдещите изследователи следва да се спомене, че фотографии на Жан Ксавие Раул се съхраняват
в библиотеките на Истанбул, Париж, Санкт Петербург и може би Одеса. От
пътуването му по българските земи засега са известни още три снимки на
Хаинбоазкия проход от времето на войната и 10 жанрови снимки от 1870
година.
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Старозагорската преса
Светла Димитрова
От Освобождението на България през 1878 година до днес в Стара
Загора се появяват над 350 вестника. В тях могат да се намерят данни по
различни проблеми, отнасящи се до развитието на града. В някои отношения те са единствени източници на информация и дават възможност да се
проследят многообразните обществено-политически, икономически и културни процеси, протичащи в региона. В посоченото число не са включени
бюлетините, отпечатвани под формата на вестници, издавани от обществени организации или други институции по различни поводи.
Най-общо вестниците могат да се класират в следните групи: политика, икономика, селско стопанство, търговия, култура, образование, медицина, право, общинско управление, както и вестници общоинформационни и
юбилейни, посветени на определено събитие или личност.
Първият вестник, отпечатан в Стара Загора, е вестник „Земледелец“,
който излиза на 1 февруари 1883 година. Негов издател и редактор е видният селскостопански специалист, обществен деец и публицист Димитър
Наумов. Вестникът е не само първият вестник в Стара Загора, но той е
и първият български селскостопански вестник. Излиза до 1885 година. С
него Димитър Наумов поставя началото на печатното дело в Стара Загора.
Той закупува и доставя първата печатница в града, на която печата вестник
„Земледелец“.
До края на XIX век броят на вестниците, които се публикуват в Стара
Загора, е сравнително малък – средно по два – три вестника. Това се дължи на все още слабото икономическо развитие на региона и по-специално
на града, който е предимно селскостопански център. След първоначалното натрупване на капитали и създаване на по-крупни индустриални и търговски предприятия и организации се откриват по-големи възможности за
разширяване на печатното дело в Стара Загора. На пазара започват да се
появяват все повече вестници, като през 1901 година техният брой достига
десет. Най-бурно периодичният печат в Стара Загора се развива през 20-те
и 30-те години на ХХ век. Броят на отпечатваните вестници през тези години достига до 27 заглавия (1926), но обикновено варира от 16 до 23 годишно. След 1934 година, когато настъпват значителни политически промени
в страната (забранени са политическите партии), почти до края на Втората
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световна война в Стара Загора излизат средно по 6-7 вестника годишно.
Това положение се запазва почти до началото на 90-те години на миналия
век. Има изключения през 60-те и 70-те години, когато броят се увеличава,
но това се дължи основно на многото юбилейни издания, които се отпечатват по това време. Тези вестници излизат в единичен брой и са посветени
обикновено на някоя личност или на важно политическо събитие от историята на града.
С настъпването на демократичните процеси в страната, в периода
след 1989 година, на пазара в Стара Загора се появяват изведнъж доста
периодични издания, които отразяват главно различните политически настроения в страната. През 1992 година броят им достига петнадесет. Малко
от тях оцеляват през годините. Причините са не само икономически. Днес
в Стара Загора има само два вестника със сериозно информационно съдържание. Това са ежедневникът „Старозагорски новини“ и седмичникът
„Национална бизнес поща“.
Сред многобройните вестници с адрес Стара Загора по-голямо внимание заслужават няколко заглавия.
Първият всекидневен вестник излиза в града на 16 декември 1914 година. Това е „Тракийска трибуна – народен ежедневник“. Спира след седем
броя. Вторият ежедневник е отпечатан на 17 септември 1923 година. Нарича се „Последни вести“. До читателите достигат осем броя и вестникът
фалира.
Важно значение за културната история на града имат вестниците „Кавал“ и „Музикален преглед“. Вестник „Кавал“ е орган на едноименното
културно-просветно дружество, създадено на 2 ноември 1897 година. Вестник „Музикален преглед“ се появява през 1923 година. Редакторът му, подписващ се с псевдонима А. П. Берсенев (Георги Т. Стоянович), привлича
сътрудници от почти всички български градове, в които има музикален живот. През 1928 година вестникът има над 100 абонати в чужбина, а от 1929
година се превръща в двуседмично списание за музика и критика.
Твърде интересен по съдържание е вестник „Литературен подем“, печатан в Стара Загора от 1945 до 1948 година като орган на всички извънстолични литературнотворчески обединения. На неговите страници намират
място за изява редица поети и писатели, станали по-късно светила в българската литература.
Сред вестниците, които се издават в Стара Загора, се оформя една
поредица, чийто сътрудници, а много често и редактори, са ученици. Ос253
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новното предназначение на тази преса е да бъде помощник в училищното
обучение и възпитание. Тя обаче излиза извън тези рамки и се превръща
в школа за млади дарования. Особено ценни са онези издания, които съхраняват началните литературни опити на мнозина признати майстори на
художественото слово. Такива са вестниците „Поточе“, „Ученик“, „Изворче“ и „Просвета“. Един от редакторите на тези вестници, тогава ученик в
прогимназията, е всепризнатият български поет – старозагорецът Веселин
Ханчев. Не по-малко любопитни са излизащите и в наши дни вестници
„Полет“ на СУ „Максим Горки“, „Репортер „Р.Р.“ на гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, „Перо 5“ на Пето основно училище и др.
Интересно издание е и вестник „Хей“, появил се през 90-те години на ХХ
век и излизащ един път в месеца. Афишира се като вестник за момичета и
момчета, в който се публикуват детски рисунки, поетични творби от деца,
съвети към родителите, любопитни факти.
Едни от най-дълго издаваните вестници в Стара Загора са „Зора“ и
„Септември“. Вестник „Зора“ е информационен седмичен вестник, намиращ се под влияние на управляващите партии в периода 1907 – 1939 година. Вестник „Септември“ възниква през 1945 година като орган на Областния комитет на Отечествения фронт и просъществува до 1991 година.
След това с името „Стара Загора“ се афишира като седмичник на общината
в града.
Първият общински вестник се появява в Стара Загора на 21 октомври
1892 година. Издаването на вестника е финансирано от общинския бюджет.
Приходи се получават също от обяви, реклами и от абонамент. Вестникът е
единственият документален източник за дейността на Градското общинско
управление в края на ХІХ и началото на ХХ век, тъй като през 1945 година
поради пожар в сградата на Общината голяма част от архива ѝ е унищожен.
За вестниците в близо сто и петдесетгодишния период от развитието
на периодичния печат в Стара Загора би могло да се направят много и интересни изследвания. Появата и изчезването им са непосредствено свързани
както с икономическото състояние, така и с политическото положение в
страната.
Интересът на съвременния читател към местните вестници е продиктуван главно от желанието му да намери в тях подробности за събития от
регионален характер и най-вече реклами от различно естество. Понякога
пазарът диктува налагането на чисто рекламни издания като появилите се
през 90-те години на миналия век „Бизнес панорама“, „Рекламен пазар“
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(тираж 8000), „Малък безплатен вестник“ (тираж 25000), които се разпространяват безплатно. Историята показва, че в периоди на икономически подем или на политически промени броят на вестниците се увеличава.
Нараства и жанровото им разнообразие. Дали обаче книжните медии ще
оцелеят в интернет ерата, ще разберем в близкото бъдеще.
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Съвременни символи на Стара Загора
Светла Димитрова
Думата „символ“ има гръцки произход и означава „образ, белег или
физически предмет, който има условно значение“. Съвременните символи на Стара Загора са гербът, знамето, ключът на града, огърлицата, която
се връчва на почетните граждани, музикалната емблема. Те са изработени
по различно време от различни автори и поради тази причина нямат общо
композиционно звучение.
През 1979 година по повод 100-годишнината от възстановяването на
Стара Загора Общината взема решение да се изработи нов герб на града.
Първият герб е дело на художника Димитър Караджов и е направен в края
на 50-те години на ХХ век. Проектирането на новия герб е възложено на
художника Христо Танев. Той го изработва във формата на т. н. „френски
щит“. Такъв щит могат да използват в гербовете си градове или държави,
които имат доказана история повече от хиляда години. Като основа за герб,
значението му е да защитава, да предпазва, да носи закрила. В горната си
част гербът на Стара Загора завършва с крепостна стена, която още веднъж подчертава, че градът е важен център в административно, военно и
стопанско отношение. За прототип на крепостната стена художникът използва изображение върху монета, сечена в Августа Траяна през ІІ – ІІІ
век. В централната част на герба, върху червен фон със златистожълт цвят,
е изрисувана лъвица с лъвче. Авторът на герба твърди, че избира червения
цвят за фон, защото означава възраждане на живота. Той е цвят на активното начало, на огъня, на енергията, на любовта. Златистото пък е цвят на
светлината, на просветлението, на божествената сила. Лъвицата с лъвчето,
разположена в централната част на герба, е изображение, заимствано от
средновековна каменна плоча от ХІ – ХІІ век, изработена от неизвестен
майстор. Мотивите на Христо Танев да постави лъвицата с лъвчето в центъра на герба на Стара Загора са няколко. Първо, това е връзката с лъва в
държавния герб, второ – използва се местна културна ценност, трето – има
богата символика, свързана с лъвицата, чрез която се изразява плодородие
и прераждане. В долната част на герба на зелен фон са изобразени бразди
в златистожълто, събиращи се към центъра. Те подчертават отново плодородието на Старозагорското поле и внушават като перспектива път към
бъдещето. Зелен цвят обрамчва и целия герб. Този цвят е цвят на живота и
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смъртта, на надеждата и радостта. Според художника, зеленият цвят е цвят
на новата епоха, в която светът навлиза в началото на новото ХХІ хилядолетие – епохата на Зеления водолей.
Знамето на Стара Загора е изработено през 1996 година и е утвърдено
с решение на Общинския съвет на 13 септември 1996 година. Проектът
отново е дело на художника Христо Танев. Той продължава и доразвива
идеите, заложени в герба на града. Основният цвят на знамето е зелен.
Причините авторът да предпочете именно него са: първо, зеленият цвят
е символ на младостта и на растежа, на духовното пречистване и извисяване; второ, този цвят е свързан с плодородието на Старозагорския край,
със зелените паркове, улици и градини; трето, присъства в знамето на Старозагорските въстаници, на повечето хайдушки чети през Възраждането,
както и в националния трибагреник; пето, зелен е цветът и на спортните
екипи на футболния клуб „Берое“. В централната част на знамето са поместени основните елементи от герба на Стара Загора – лъвицата с лъвчето
и браздите, събиращи се към центъра. Това е дясната официална част на
знамето. В лявата част е запазен обединителният символ на герба, но на
мястото на лъвицата с лъвчето е поставена първата буква от глаголическата
азбука. Глаголицата е най-старата българска азбука. Тя е дело на Константин-Кирил Философ и е напълно нова графична система, която отразява
фонетичните особености на старобългарския език. В края на ІХ и началото
на Х век глаголицата е заместена от кирилица, която по-късно става официално писмо в Русия и Сърбия. Първата буква от глаголическата азбука
(АЗ), според художника Христо Танев, носи символа на духовната мощ на
българския народ и е заредена с покровителството на двамата братя Кирил
и Методий. Той смята, че след като е включена в знамето на Стара Загора,
и то от лявата му страна, там, където е била разположена иконата на св. св.
Кирил и Методий в Самарското знаме, буквата ще допринесе за отприщване на енергията на гражданите за съзидание и духовно извисяване.
Символите от двете страни на знамето са обрамчени от националния
трибагреник, което показва съпричастността на старозагорското знаме към
националния флаг, а на старозагорци – към България. Те са разположени в
кръг, който е универсален символ и означава цялост, съвкупност, едновременност, първоначално съвършенство, невидимото, вечното и т.н. В кръга
винаги е разположена единицата, а числената стойност на глаголическата
първа буква АЗ е числото 1.
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Към знаците на Стара Загора се отнасят символичният ключ на града и огърлицата, връчвана на почетните граждани. Ключът е традиционен
символ на отваряне и затваряне, на завързване и развързване. Той означава
освобождение, знание, мистерии, посвещение. Изработен е от скулптора
Емил Иванов (1948 – 2002), който два пъти е носител на наградата „ Стара
Загора“ – за скулптура и за декоративно-монументално изкуство. Емил Иванов подготвя два варианта на ключа на града – голям и малък. На дръжката
е изобразен схематично гербът на Стара Загора, по корпуса е изписано името на града, а ключалката е направена като тържествена арка. Оригиналът
на тази арка, заимстван от автора, се съхраняна в Регионалния исторически
музей и представлява макет на триумфалната порта, изработен от варовик,
с размери – 50/30 см. Артефактът е открит случайно в началото на ХХ век.
Има поне две предположения за неговото предназначение: първо, че е домашен олтар – ларариум, който е поставян в богатите домове в специални
ниши за почитане на домашните божества (лари). И второ, че е макет на
триумфална арка, по която да се изгради действителна арка. Археолозите
смятат, че това е по-малко вероятно, защото макетът е изработен от камък,
а по-лесно е било да се направи от глина. Датиран е от началото на ІІІ век.
Символичните ключове на града са изработени от бронз и са поставени в специално дървено ковчеже, с градския герб като релефна украса върху капака. Предаването и приемането на ключа на Стара Загора от стария и
новия кмет на града става задължителен ритуал през последните десетилетия. Отделно от това всяка година на празника на града – Пети октомври,
този ключ се предава от действащия кмет на новоизбрания млад кмет за
един ден. Ритуалът по избор на млад кмет и младежки общински съвет,
които да управляват символично града в празничния ден, се провежда от
1996 година. Той подчертава още веднъж приемствеността в управлението,
уважението към традициите и отговорността, която новата власт поема към
старозагорци.
На почетните граждани на Стара Загора, които се обявяват на празника на града, в недалечното минало се връчва специално подготвена за целта
огърлица. Тя е изработена от метални пластини от Емил Иванов за първи
път през 1981 година. Седем изображения от различни периоди представят най-характерните архитектурни и пластични орнаменти в историята на
града от древността до наши дни и неговите имена: Берое, Августа Траяна,
Верея, Боруй, Иринополис, Ески Загра, Железник, Стара Загора. Централната плочка е с герба на града, обрамчен от лаврови клонки. Първата плас258

Мозайка от миналото на Стара Загора

тина отдясно е схематично изображение на възрожденска къща, а от ляво –
розета. Втората отдясно е капител с изображение на лъвче, а отляво –
капител с кръст. Третата пластина отдясто е макетът на антична тържествена порта, а отляво – крепост с три кули. Всички изображения имат като
прототип оригинални културни ценности от старозагорския музей. Екземпляри от огърлицата и от символичния ключ на града се съхраняват в Старозагорския исторически музей.
На 5 октомври 2002 година, в чест на празника на града, проф. Петър
Жеков (1942 – 2013) от Тракийския университет, Почетен гражданин на
Стара Загора (2008), дарява създадена от него музикална емблема на града:
Стара Загора, стар град любим.
Ти си единствен със седем имена.
Перла тракийска със древен венец,
и скръб и победи, с герои безчет.
Стара Загора, наш свиден град.
Земята ти славна е с кървав печат.
Град на липите, с поети, с певци,
С Аязмото старо, с много мечти.
Слава, слава!
Слава и чест!
През 2018 година Общинският съвет в Стара Загора гласува произведението на проф. Петър Жеков да стане официален химн на града. Той
е записан в изпълнение на симфоничния оркестър и хора при Държавната
опера в града под диригентството на Божидар Бонев.
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Училището в Стара Загора,
поглед в миналото
Снежана Маринова
Стара Загора е град с традиции в образованието и учебното дело. Неслучайно още през Възраждането е наричан „Оксфорд на Южна България“;
„Малката Атина“ и „дойка на духа за свобода“. Първото светско училище
в града създава просветителят даскал Атанас Иванов през 1841 година (а
според някои изследователи даже и по рано). По-късно, през 1850, друг
просветител, Захарий Княжески отвежда Анастасия Тошева и Александра
Милкова на учение в Русия. След завръщането си в Стара Загора през 1857
година те създават девически училища към двете църкви – „Св. Димитър“
и „Св. Богородица“. Сведения за това събитие с описание на изучаваните
предмети, условията за приемане, такси, облекло, храна намираме в Цариградски вестник, бр. 356 от 10 ноември същата година.
В ония времена началото на учебната година се отбелязва тържествено, с отслужване на молебен с водосвет. Следват подходящите за случая
речи от директора на училището и някои от видните учители и уважавани
граждани. След това децата се разпределят по стаите и занятията започват.
За старозагорските училища по-важни и тържествени са 11 май – Денят на братята Кирил и Методий и годишните изпити за приключване на
учебната година (във връзка и с това, че до 20-те години на ХХ век началото на учебната година не е било фиксирано и единно за всички училища).
Любопитни редове за ученици, учители, учебни програми, нрави и порядки
в училищата можем да намерим в периодичния печат, в книги със спомени
и отчети. Безспорни са успехите и високо ниво на учение. Но важни и полезни за анализиране са проблемите и погледът на нашите предшественици
към тях! Ако се абстрахираме от датата, описанията и проблемите звучат
толкова съвременно! Във варненския вестник „Черно море“ от 16 ноември
1891 година четем следното за Стара Загора, подписано от някой си П.: „ В
Стара Загора за учебното дело да се говори, както вярвам да е и по други
места в благословената България, е твърде на мода. Кой отдето се откъсне, все проекти дава за подобрението му, а никой не се залавя на дело
да помогне, с изключение на отец В. Ж.(?). Децата се пращат на училището не защото им е дошло време за учение, а да ги отмахнат родителите
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им от главите си. Съставих си даже мнение, че да им е позволено по на
три години да ги провождат, не би се двоумили да ги пращат. Казвам
пращат, защото още от самото начало децата се водят в училището не
от бащите, а от майките; пък и повечето родители не се явяват никакви,
а тикнат в ръцете на рожбите си нужното кръщелно свидетелство, дадат им някои и други наставления и ги изпратят сами да дирят училище.
Детето явило се или не – по-малко искат да знаят… На старозагорчени
не може да се отрече ученолюбие. Стига човек да погледне какви училищни сгради имат; например училищната сграда на „Св. Димитрийската“
махала може с величината си да засрами даже и Пловдивската гимназия,
но политическата икономия им бърка. Тази сграда се направи казарма, за
да се печели от добрия наем, а децата си поместили в наети стаички, в
които се наредили като сардели по 45-50 ученика.“ И т.н. и други подобни
за подбора на учителите, за тяхната подготвеност, за заплатите им, за отоплението в сградите, за дисциплината, за етиката и морала! Дописката завършва с отчаяния стон: „ Не, не! Бъдещото поколение иска характер, иска
възпитание, иска истинска наука! Под булото на учебното дело не трябва
да се скриват егоистични, партизански, низки стремления!“
Като споменахме етика и морал, да припомним издадените в края на
XIX в. „Правила за учтивост за ученичките при Старозагорската Марийнска Девическа гимназия“ (по предложение на Атанас Илиев) и „Правилник
за примерно поведение на учениците в казанлъшките училища“. По-късно
тези правила са приети и в други училища на страната. Или извадката от
издадените през 1930 година в Стара Загора от учителя Вълчо Орачев „61
беседи за родителско-учителски срещи. Ръководство за учители“, включващи въпросите на учене, възпитание, хранене, четене на книги, игри. В
точка 9 „Вземане на частни уроци“ четем: „ Днес е модно да се вземат
частни уроци най-вече по чужди езици и музика(!). Това обаче не всякога
е полезно за детето. За децата без особени дарби вредно е през годините
на основното, дори и прогимназиално образование да се вземат частни
уроци. Вреди се на школската работа, пресилват се душевно и им се отнема времето за игра, нужна през тая възраст. Частни уроци не бива да
се вземат и по учебните предмети, по които детето има слаб успех. Да се
предпочита повтаряне на отделението.(!)“
И все пак децата са си деца през всички времена! Ето какво пише
Андрея Тошев в своите „Ранни спомени. 1873 – 1879“, издадени през 1890
година: „В 1873 г. постъпих в първо отделение. То се помещаваше в суте261
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рена на петокласното училище. Буквите ни откри даскал Димитър, известен с прякора Офаджика, въздребен, тих, добър човек. През време на
послеобедните часове той обикновено позадрямваше, докато ние – учениците – вдигахме врява, разменяхме си разни играчки, ядяхме семки, рожкови, кюспе от шарлангаджийниците или пък дъвчехме дъвка с джагър,
правейки брумбали“. Ох, това май не е много възпитателно! Но…, по-късно
Андрея Славов Тошев става български учен, академик в БАН, дипломат и
политик, министър-председател на България в 52-рото правителство.
Полезно и здравословно е да припомняме традициите и наследствеността в учебното дело в Стара Загора. Да отдадем заслуженото признание
на учители, общественици, духовници, участвали в развитието му. Да препрочетем оставеното написано слово в книги и ръкописи.
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Ценности
Акварели на Никола Аръшев
в музейните фондове
Светла Димитрова
През 1924 година учителят по рисуване в Старозагорската мъжка
гимназия Никола Стоенчев подарява на музея към Археологическото дружество „Августа Траяна“ осем акварела. В тогавашната инвентарна книга
уредникът Атанас Кожухаров старателно отбелязва, че те са запазени от
Н. Стоенчев, но не записва кой е авторът на интересните рисунки. Почти
100 години те престояват в архивите на отдел „Етнография“, без да бъдат
експонирани. Единият от акварелите през 1960 година е предаден на отделилата се от музея Художествена галерия и става част от нейните фондове.
Рисунките са подписани и датирани. Върху една от тях ясно личи името
Н. Желязков, а върху останалите има само инициали Н. Ж. или част от
споменатото име. Всички са от 1912 година. Най-вероятно това са ранни,
неизвестни досега, творби на Никола Желязков Аръшев.
През 1912 година Никола Желязков Аръшев е на 17 години и учи в
Старозагорската мъжка гимназия. Негов учител по рисуване е Никола Стоенчев. Вероятно той е запазил и предал в музея акварелите на своя ученик,
защото те са творби на млад талантлив автор и същевременно представят
интересни детайли от миналото на Стара Загора. На тях могат да се видят
улица, дюкян, воденица, чешма. От информацията в инвентарната музейна
книга не става ясно какъв е поводът за направата на рисунките.
Никола Аръшев е роден на 20 декември 1895 година в Стара Загора.
Той произхожда от известния Аръшев род. Според някои краеведи земите на фамилията се намират в днешния квартал „Лозенец“ около боровата
гора и поради това мястото е известно като Аръшовия дол. Никола има
двама братя – Петър и Васил. Първият е учител, а вторият – офицер. Никола Аръшев завършва живопис в Художествената академия в София през
1927 година. Дълго време работи като учител по рисуване. Изявява се предимно в областта на живописта. Членува в Дружеството на новите худож263
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ници, Дружество „Съвременно изкуство“, Дружество на южнобългарските
художници. Участва във всички Общи художествени изложби у нас, както
и в представителни изложби на българско изкуство в чужбина. Награден е
с орден „Кирил и Методий“ I степен през 1963 и 1972 година. Умира през
1984 година.
През 2010/2011 година учениците на Никола Аръшев от Художествената гимназия Никола Манев, Лъчезар Ошавков и Павел Койчев организират изложба със свои творби и такива на учителя си в София и Стара
Загора. В нея са включени осем маслени платна и шестнадесет рисунки на
Н. Аръшев, предоставени от дъщерята на художника Райна Аръшева и зет
му Алфред Фосколо. През 2012 година музеят в Стара Загора прави копия
на три от акварелите, съхранявани в неговите фондове и ги продава в сувенирния си магазин.
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Белезниците на Кольо Ганчев
Светла Димитрова
Сред основателите на Археологическото дружество „Августа Траяна“
под номер 7 е записано името на майор Ханджиев. Той е избран за подпредседател както във временното настоятелство, така и в ръководството, конструирано след утвърждаване устава на дружеството през юни 1907 година.
Петър Ангелов Ханджиев е роден на 29 юни 1860 година в град Русе.
Завършва военно училище и на 7 септември 1885 година е вече подпоручик.
Кариерата му преминава през чин поручик, капитан, майор (1904 – 1908),
подполковник и полковник. Служи в 24-ти пехотен полк, 7-ми резервен
полк и е началник на второ полково военно окръжие. Уволнен е от армията
през 1918 година. През 1925 година Атанас Кожухаров, уредникът на музея към Археологическото дружество, отбелязва в отчета, че полковникът
е вече покойник.
Петър Ханджиев е един от първите дарители на експонати за сбирките на музея. В първата инвентарна книга от № 1 до № 8 са записани даренията, направени от майор Ханджиев. Преобладаващата част от тях са археологически находки с неизвестно местонахождение: бронзова статуетка,
мраморна плоча на тракийски конник, част от каменен чук, глинена тежест
за стан, железен връх на копие и стрела. Най-любопитният експонат са
стари железни белезници. Според информацията, подадена от майор Ханджиев, те са били снети от ръцете на старозагорския революционер Кольо
Ганчев. Повече подробности уредникът на музея не е записал, а в графата,
в която се дават данни за начините на намирането, е посочено – неизвестни
обстоятелства.
За личността на Кольо Ганчев, председател на революционния комитет в Стара Загора, съратник на Васил Левски, активен участник в Старозагорското въстание, любопитният читател може да прочете в книгите,
посветени на героя, написани от Величка Койчева и Христо Йонков. След
разгрома на Старозагорското въстание (1875) Кольо Ганчев е арестуван и
заедно с още шестима участници в него, през февруари 1876 година, е осъден от военния съд в Одрин на 101 години заточение в Диарбекирските
тъмници. След Априлското въстание през 1876 година решенията на съда
са преразгледани и присъдите са заменени със смъртни. Кольо Ганчев, заедно с Господин Михайловски са върнати в Стара Загора и на 19 май (сря265
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да) са обесени публично. На следващия ден са погребани в Старозагорските гробища.
Дали дарените от майор Ханджиев белезници действително са на Кольо Ганчев, днес едва ли може да се установи. Твърде е възможно това да
е така, защото едва ли някой ще пази 30 години белезници, ако те не са
свързани по някакъв начин с бележита личност. Но дори и записаното в
първата музейна инвентарна книга да не отговаря напълно на истината,
това не е толкова важно. Белезниците са единственият експонат от времето,
когато старозагорските революционери са подлагани на мъчения и заплащат с живота си за свободата на Отечеството. Днес те са изложени в новата
експозиция на музея.

266

Мозайка от миналото на Стара Загора

В дълг към първообраза
на българския национален флаг
Светла Димитрова
На видно място в залите на Регионалния исторически музей в Стара
Загора е изложено знамето на старозагорските въстаници от 1875 година.
Малко институции в страната могат да се гордеят с толкова ценен експонат,
свързан с борбите за национално освобождение. Знамето обаче крие загадки, които трябва да бъдат разрешени, за да се докаже, че то е първообразът
на цветовете в днешния ни национален трибагреник. В наши дни в преобладаващата част от литературата за първообраз се приема знамето, ушито
от Стиляна Парашкевова по поръка на нейния баща през 1877 година, известно още като Браилския трибагреник. Единственият, който оспорва тази
теза аргументирано, е Иван Войников. Подробни публикации за знамето на
старозагорските въстаници са направени от специалистите в отдел „История на България ХV – ХІХ век“ в старозагорския музей. Нейчо Кънев се
позовава на почти всички източници, но цветовете определя като син, зелен
и червен. Ваня Донева за първи път официално публикува версията за бял,
зелен и червен цвят, но нейната публикация е в малко познат сборник. За
знамето пише и Величка Койчева, най-големият изследовател на Старозагорското въстание, но то не е в центъра на нейните проучвания. В академичните многотомни История на България и Енциклопедия на България с
по едно изречение е посочено, че старозагорските въстаници са имали знаме. В монографията си „Български бойни знамена и флагове“ Иван Иванов
отбелязва, че знамето е трицветно – бяло, зелено и червено, но подминава
въпроса дали то е първообраз на националния флаг.
На 8 ноември 1907 година настоятелството на Старозагорския клон
на Българското опълченско дружество с председател Никола Стойков дарява знамето на Старозагорските въстаници от 1875 година, чрез окръжния управител Христо Милев, на Археологическото дружество в града.
Събитието е скрепено със специален акт, подписан от настоятелството на
Опълченското дружество. В него се отбелязва, че освен знамето, на музея
се предоставя списък на членовете на старозагорския революционен комитет и описание на историята на знамето. Родолюбивият жест е плод на
желанието на някогашните опълченци да запазят за бъдещите поколения
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старозагорската светиня. Но наред с това те искат да подкрепят създадения
същата година музей, като обогатят фондовете му с този толкова скъп за
старозагорци символ. Знамето, както става ясно от акта, вече е доста извехтяло. Опълченското дружество си изработва ново и по време на тържественото му освещаване предава старото на окръжния управител.
Атанас Кожухаров, уредник на музея при Археологическото дружество „Августа Траяна“, го вписва под № 66 в инвентарната книга по следния начин: „1 Знаме на Старозагорските въстаници. От опълченското дружество Стара Загора. 1908“. За първи път по-пълно описание на знамето е
направено в отчета на Археологическото дружество от 1913 – 1914 година:
„…Стефан Стамболов като съобразил критическото положение на четата, снел знамето от дръвцето, избягал в Търново, дето след пристигането на българските легии, го придал на една от дружините, именувана
по-късно 6-а Старозагорска дружина… То е съшито от копринен трикольорен плат (бял, зелен и червен) с надпис на едната страна СВОБОДА
ИЛИ СМЪРТ, а на другата нарисуван прав разярен лъв. Знамето е шито
от жените на въстаниците за запазване на тайната, а рисувано от тогавашния учител Христо Куртев“. За прототип на лъва върху емблемата на
знамето Христо Куртев използва популярния герб на България от Първата
печатна книга на български език – „Стематография“ на Христофор Жефарович, публикувана във Виена през октомври 1741 година. В нея гербът
на бъдеща свободна България е представен като изправен разярен лъв с
корона на главата върху черно поле. Рисунката на Христо Куртев обаче е
по-изразителна и направена с по-голямо майсторство.
Каква е по-нататъшната съдба на знамето на старозагорските въстаници, научаваме от архива на музея. През 1963 година то е преинвентирано
в тогавашния отдел „Възраждане“ под № 6 Сз-947 по следния начин: „Знаме на Старозагорската въстаническа чета 1875 г. – първоначални цветове – трибагреник – синьо, зелено, червено… Размери: 110/130 см. Консервирано и реставрирано в София. Поставено в рамка“. Преинвентирането е
в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 165 от 5 август
1958 година, с което се въвежда нова регистрация на музейните фондове.
Преди да бъде записано в отдел „Възраждане“ знамето е изпратено в Националния военно-исторически музей, където да бъде направена реставрация и консервация. То е прието там с протокол № 38 от 26 януари 1963
година. При първоначалния оглед специалистите забелязват, че някои от
буквите на надписа на знамето са оригинални, а други залепени по-късно.
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Реставрацията и консервацията е извършена от екип на художника Михаил
Малецки в продължение на шест месеца. Реставраторите изготвят предложение за етапите на консервиране, което е одобрено от специален съвет.
В него е дадено пълно описание на материалите, от които е изработено
знамето и състоянието, в което е прието. Преди изготвяне на предложението, през месец май 1963 година, седемчленна комисия обсъжда техниките,
които трябва да се използват при реставрацията, за което е съставен протокол. В него цветовете на знамето са описани като „синьо, зелено и червено“, макар от старозагорския музей да е изпратена справката от отчета на
Археологическото дружество, според която те са бял, зелен и червен. Седемчленната комисия се позовава на становище, отразено също в протокол,
на двама специалисти от тогавашния Научно-изследователски институт по
текстилна промишленост – Иван Бояджиев и Васил Костов, но документ за
извършено тестване на цветовете не е приложен. От запазения в старозагорския музей документ се разбира, че двамата специалисти са поканени в
реставрационното ателие и там определят вида на тъканта на знамето, на
елипсата с емблемата и на конците. Описват цветовете на копринения плат
като светлосин, зелен и червен. И така се появява първата голяма загадка –
светлосин или бял е първият най-горен цвят на старозагорския трикольор.
Възможно ли е мнението на специалистите да е повлияно от М. Малецки,
който през 1957 година е извършил реставрацията на Самарското знаме, в
което един от основните цветове е син? Използваните конци също будят
въпросителни. Странно е наличието и на два надписа „Свобода или смърт“,
поставени от двете страни на знамето, но твърде различни като изписване и
изработване. Ето как го описва през 2012 година главният уредник в старозагорския музей Ваня Донева: „То е еднокатно, с почти квадратна форма,
съшито е от три хоризонтални ивици копринен плат, като долната ивица
леко се различава по цвят от останалите две. В центъра, откъм лицевата страна на знамето, е монтирано чрез пришиване по контура парче
от тънък памучен плат с почти елипсовидна форма, върху което с молив
е изобразен лъв, изправен на задните си крака. Върху копринената тъкан
над елипсата са апликирани букви, изрязани от същата памучна тъкан,
които оформят надписа „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ“. От обратната страна на знамето също е пришито допълнително парче плат – то дублира
формата и местоположението на парчето с лъвското изображение, но е
изработено от коприна и върху него е пришит кръст от тънкия памучен
плат. Върху основната тъкан на знамето над задния елипсовиден елемент
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е прилепено дъговидно парче хартия с печатен надпис. Тъй като десният
край на обекта липсва, понастоящем елипсовидните парчета са композиционно изместени вдясно.“
Нека обаче да проследим описанието на знамето от запазените първоизточници – предимно спомени на участници в Старозагорското въстание.
Христо Шиваров: „...въстаника Койчо Георгиев се избра за знаменосец, развил приготвеното от Христо Куртев българско знаме с изправен
на задните си крака разярен лъв със смазан под крака му полумесец и над
главата с надпис „Свобода или смърт“…“.
Минко Минев: „….сам Стамболов взе знамето, запаса го на кръста
си и взе от Васил Манолов пушката, понеже нямаше пушка…“.
Захари Стоянов: „...За байрактар се избра Койчо Георгев, който отдавна чакаше навън с байряка, заобиколен от любопитните… Побихме
байрака навръх на могилата… (Чадър могила – б. С. Д.) …Когато байрактарят сне знамето от Чадър могила и ние се отправихме за към Хаинето през заарските лозя без път…. Тук (с. Нова махала – б. С. Д.) ние побихме байряка и насядахме наоколо да вечеряме. Мнозина селяни със свещи
в ръка ни носеха едно-друго и с голямо благоговение, гологлави, извървяха
се един по един да цалуват знамето, като че да беше то икона Божа матер… Байрактарят влизаше в числото на ония, които щяха да вървят за
града; затова разковахме знамето от дървото, което взехме със себе си
да не би да пропадне в неприятелски ръце“.
Иван Андонов: „...На другия ден имаше събрание. На него аз се запознах с… Христо Куртев, който е изработил знамето и го донесе в този
момент при Стамболова. Стамболов, като развя знамето и видя лева,
толкоз добре и изящно изработен, от радост почна да пее. …Той ми предаде две готови знамена с още неушити левове: едното предназначено за
чирпанци, другото – за хасковци. Даде ми наставления по въстанието,
което най-късно до 13 септември щяло да се обяви…“.
Димитър Хаджигенчев-Бечу: „…Знамето на Ескизаарската чета бе
изписано от учителя Христо Куртев, а извезано на гергеф от жена му“.
Димитър Илков (автор на първата история на Стара Загора):
„…Малката Стамболова чета потеглила през лозята, без път, към селото Хрищени и се скрила там, незабелязана от никого, в Глуханската
кория. Стамболов откачил знамето от прътът, с сълзи на очите, и го
препасал под пояса на кръста си. Това знаме сетне Стамболов връчил Михаилу Сарафову в Търново, който го съхранявал у себе си и у приятели, чак
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до като бил и сам арестуван (29 септември 1875 година – б. С. Д.) . То е
окачено по настоящем в Народния музей в София.“
Прави впечатление, че никой от изброените по-горе източници не
споменава за цветовете на знамето. Единствен Христо Шиваров съобщава за изображенията и надписите върху знамето, но неговите описания се
разминават със запазения в музея оригинал. Цветовете са упоменати само
в цитирания вече отчет на Археологическото дружeство: „…То е съшито
от копринен трикольорен плат (бял, зелен и червен) с надпис на едната
страна СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ, а на другата нарисуван прав разярен лъв.“
Нямаме обаче основание да се съмняваме в достоверността на това описание, защото то е направено през 1914 година и е дело на Атанас Кожухаров,
историк и уредник на музея при дружеството.
След откриването на новата експозиция на Регионалния исторически
музей в Стара Загора (март 2009) знамето на старозагорските въстаници
е поставено в специална витрина, но състоянието му е много лошо. По
идея на уредника Ваня Донева започва набиране на средства за неговата
реставрация. Проучени са възможностите на няколко ателиета и след като
средствата в размер на 5000 лв. са събрани, за изпълнител е определена д-р
Елица Цветкова от Галерията за чуждестранно изкуство в София. Тя работи върху знамето в продължение на 11 месеца през 2012 година. Реставраторката прави пълно описание на състоянието на знамето преди започване
на същинската работа: „…цветовете са силно променени и са се изравнили
като сила и тоналност до близки нюанси на тютюневото. В центъра,
откъм лицевата страна на знамето, е монтирано чрез машинен шев по
контура парче от тънък памучен плат с почти елипсовидна форма, върху
което с молив е изобразен коронован лъв, изправен на задните си крака.
Върху копринената тъкан над елипсата с брашнено лепило са апликирани букви, изрязани от същата памучна тъкан, които оформят надписа
„СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ“. Тъй като десният край на обекта липсва (там
е била прикрепена дръжката), понастоящем елипсовидното парче с лъвското изображение е композиционно изместено вдясно, а надписът е запазен до буквата „М“ („СВОБОДА ИЛИ СМ“). Самата апликирана буква
„М“ също липсва, мястото ѝ е маркирано от следите от използваното
лепило. От обратната страна композиционният център на знамето е оформен от кръст от същия памучен плат, който дублира местоположението на парчето с лъвското изображение. Подобно на предния елипсовиден
елемент, кръстът също е пришит на машина към копринената основа
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и тъй като шевът не преминава през елипсата с лъва, пришиването на
кръста най-вероятно предшества монтирането на предното парче памучен плат. Върху коприната над задния елипсовиден елемент е прилепено
дъговидно парче хартия с печатен надпис „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ“, което е частично повредено. Освен голямата липса в десния край, липси от
оригиналния копринен плат се наблюдават и в други части на знамето: от
долния десен ъгъл е загубен доста голям фрагмент с правилна правоъгълна
форма; отсъствие на фрагменти със сравнително големи размери се регистрира и в горната и долна лява част на обекта, а останалите многобройни малки по площ липси са разпределени по горната и долна ивица на
копринената основа. Знамето вече е било реставрирано, според наличните
сведения – през 70-те години на миналия век от екипа на Михаил Малецки. Тогава към обратната страна на знамето е била прилепена цялостна
нова основа от копринен воал. Той е бил обагрен в подходящ цвят, а като
дублажен адхезив очевидно е използван разтвор на поливинил алкохол, за
което свидетелства силното втвърдяване на оригиналните и добавените
при реставрацията текстилни материали. Дублажът е имал за цел само
да консолидира оригиналните тъкани, но не и да интегрира липсите, поради което в участъците със загуби не са изпълнени възстановки. Цялата
„система“ от оригинален и дублажен текстил е много крехка и чуплива,
дехидратирана и със силно понижена еластичност – копринената основа
на знамето е фино нацепена на малки твърди фрагменти, които са останали един до друг, „обединени“ в цялостно парче плат, само благодарение
на укрепващата ги дублажна основа…“
Според Е. Цветкова няма никакво основание да се твърди, че знамето
има син, зелен и червен, а не бял, зелен и червен цвят.
Внимателният прочит на различните описанията на знамето поставя
следните въпроси, които чакат своето решение:
1. В текста от 1912 година се говори за знаме, от едната страна, на
което има изобразен лъв, а от другата надпис „Свобода или смърт“. Сега
изображението и надписът са от една и съща страна. Кога е станало това?
2. В описание на реставраторския екип от 1963 година вече се говори
за три цвята на коприната – син, зелен, червен, без да е приложен протокол
за тестване на цветовете. Как са определени те?
3. Двете букви „С“ и „Л“ от надписа „Свобода или Смърт“, разположен над емблемата с лъва, са от същата материя като останалите букви, но
са с по-различно изписване. Кога са поставени?
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4. Платът, от които са изработени буквите „Свобода или смърт“, емблемата с изправения лъв и кръстът от другата страна на знамето са от един
и същи вид памучен плат. Кога е поставена емблемата с кръста?
5. Емблемата с лъва е прикрепена с машинен бод, а буквите над нея
са залепени с лепило от брашно. Кръстът от другата страна е зашит върху
копринената елипса също с машинен бод. Кога е направено това?
6. Парчето хартия с надпис – „или смъртъ“ залепено върху емблемата
на кръста, възможно ли е да е остатък от първоначалния надпис „Свобода
или смърт“.
7. Участвало ли е знамето в Руско-турската война като знаме на VІ
опълченска дружина?
8. Кой го предава на VІ опълченска дружина (Ст. Стамболов или друг
търновец)?
9. Било ли е Знамето в Народния музей в София, както пише Д. Илков, или става дума за друго знаме?
На някои от тях вероятно може да бъде даден отговор, а на други – не. По-важното в случая е, че знамето на старозагорските въстаници,
ушито през 1875 година, е първото българско знаме с три цвята – бял, зелен
и червен, подредени в такава последователност, каквито са цветовете и на
официалния трибагреник. Този факт трябва да бъде широко популяризиран.
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Глава на Пан
Светла Димитрова
На 4 март 1924 година Археологическото дружество „Августа Траяна“ получава известие, че в землището на с. Калугерово, по-точно на седем
км североизточно от днешния Симеоновград, някой е намерил мраморна
статуя. Уредникът на музея Атанас Кожухаров допуска, че тя вероятно е
използвана като украса в римската пътна станция Арзос, намираща се на
същото място и служеща за отдих на пътниците по централния римски път,
водещ към Адрианопол (дн. Одрин). Крепостта Арзос отстои на 1 км от
село Калугерово, близо до мост над река Съзлийка. Счита се, че името ѝ е
гръцки превод на наименованието на реката. Атанас Козухаров дава разпореждане статуята да бъде запазена и обещава на местните власти в най-скоро време да бъде изпратен представител на Археологическото дружество,
който да я огледа. Каква е изненадата му, когато на 6 март се озовава в
Калугерово и вижда вместо цяла статуя само една глава с височина около
15 см. По нея уредникът определя приблизителната височина на статуята,
която трябвало да е около метър.
Старозагорските представители на Археологическото дружество оглеждат внимателно мраморната глава и установяват, че тилната част не е
обработена. Те разбират, че находката не е статуя в истинския смисъл на
думата, а вероятно лицевата част на кариатида (скулптурна фигура, която
служи за подпора и като украса на сграда). Допускат, че този интересен
архитектурен детайл е използван за украса на фасадата на светилище на
антично божество. Години по-късно при експедиции на археолози от старозагорския музей са открити останките от стария римски път и руините
на внушителна сграда, вероятно храм на Зевс. Мраморната глава разкрива
още тайни. На темето ѝ специалистите забелязват две малки рогчета, не
по-високи от 2,5 см, от които едното е отчупено. Сред къдриците на косата пък се подават продълговати, щръкнали нагоре уши на козел с дължина около 3,5 см. За всички става ясно, че мраморната глава изобразява
гръцкото божество Пан – получовек, полуживотно с кози крака и опашка,
брада и рогчета на главата (любителите на митологията могат да прочетат
различни истории, свързани с него). Главата е изработена от восъчножълт
мрамор, непознат по българските земи. Твърде възможно е да е внос от
други провинции на империята, още повече, че земите около Калугерово в
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миналото са нещо като своеобразна митница между две провинции. Твърди
се, че при строежа на железопътната линия са открити и други интересни
находки, но съдбата им е неясна.
В Калугерово разговорите с човека, предоставил находката, не дават
особен резултат къде може да е останалата част от скулптурата. Членовете
на Археологическото дружество му дават подробни указания да разпитва
тук и там и ако научи нещо, веднага да се обади в Стара Загора. Те се страхуват, че ако долната част от статуята се намери, някой от невежество може
да я натроши. Откъде идват опасенията им за такива евентуални вандалски
действия? Долната част от тялото на Пан представлявала козел, а неуки
хора могат лесно да я сметнат за краката на дявол и без угризения да я
унищожат. Диренията не дават резултат. Днес в музея в Стара Загора може
да се види само главата на Пан. Специалистите я определят като едно от
най-хубавите скулптурни произведения в нашите земи от римската епоха.
През 1963 година в Стара Загора е намерена друга статуя на Пан, но далеч
не така красива и изящна.
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Дар от писателя фантаст
Георги Илиев
Светла Димитрова
През 1953 година в музея е инвентирана една интересна дървена теглилка. Тя е използвана за определяне грамажа на златни монети. Изработена е в Османската империя, което личи по малкия надпис на турски език.
Върху единия край е монтирана предварително установена тежест, а върху
другия се поставя монетата. За нея, в зависимост от големината ѝ, има определени няколко гнезда. Колкото по-голямо е гнездото, толкова по-тежка е
монетата. Теглилките се използват масово по българските земи през ХVІІ –
ХІХ век. Находката е предадена от Георги Илиев, който живее през 50-те
години на ул. „Граф Игнатиев“ в Стара Загора.
Привлечена от името на приносителя Георги Илиев, име и на първия писател фантаст в България, се зачетох по-внимателно в описанието на
предмета. След обстойно анализиране на различни биографични данни за
Георги Илиев стигнах до извода, че въпросната теглилка трябва да е дарена
на музея именно от него.
Георги Илиев е роден в с. Тарфа, околия Чаталджа, намираща се недалеч от Истанбул, на 25 юли 1881 година. Животът му преминава през
различни препятствия и обрати. Изпълнен е с премеждия и голямо разнообразие: обущарски чирак в Истанбул, гимназист в Одрин, семинарист в
турската столица, затворник и заточеник в Мала Азия, бежанец в България,
отново гимназист, но вече в Стара Загора, учител в село Руманя, студент
в Германия, чиновник в Областното инженерство в Стара Загора, поет и
писател. Името му се вписва завинаги в българската литература с романа
„О-Корс“ – първият български фантастичен роман. Георги Илиев е автор и
на други два романа, на повести и стихове. Освен български, владее добре
турски и гръцки език.
Голяма част от живота си в Стара Загора писателят преживява в „двукатна къща с разноцветни стъкла“ на улица „Граф Игнатиев“. Тя се намира срещу северозападния ъгъл на днешната картинна галерия. Къщата е
съборена в края на 70-те години и както пише бившият директор на старозагорското радио Георги Матев: „бе заличен един спомен, една диря в културното минало на града“. Мястото е в непосредствена близост до музея.
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От 1912 до 1958 година неговите експозиции се помещават в специално
построена сграда, разположена източно от стария театър. Постройката е
почти с квадратна форма, на два етажа. През 50-те години тя е свързана със
стария театър и някогашният ѝ вид може да се открие само по стари фотографии. Днес в нея провежда своите репетиции ансамбъл „Загоре“.
Георги Илиев умира на 80 години на 18 юни 1961 година. През 1953
година, когато находката е инвентирана в музея, той е на 73 години, възраст, в която доста хора преосмислят миналото и се разделят с дълго пазени
реликви – документи, снимки, вещи. Теглилката е лека, сгъваема и лесно
преносима. Тя вероятно служи на семейството, когато златните монети са
все още разменно средство. През 50-те години на ХХ век такава теглилка
има само етнографска стойност. Точно по това време, с назначаването за
уредник на Елена Пенева, старозагорският музей започва активна събирателска работа на предмети от бита. Теглилката за златни монети става част
от етнографската сбирка и днес може да бъде видяна в новата постоянна
експозиция на музея. Съвпадението на името и адреса на приносителя на
находката с името и адреса на писателя фантаст Георги Илиев е опосредствено доказателство за собствеността му върху нея. Това обстоятелство
прави теглилката за монети още по-ценна.
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Завесата на Стария театър
Светла Димитрова
В края на 40-те години на ХХ век музеят към Археологическото дружество „Августа Траяна“ преминава в разпореждане на Градския народен
съвет в Стара Загора. Въвеждат се нови документи, в които да се описват
събираните музейни ценности. В една от първите инвентарни книги след
одържавяването под № 802 е заведена „брезентова завеса“. За нея е записано още, че е рисувана от Димитър Гюдженов. Завесата е предадена на музея
от ръководството на читалище „Родина“ на 16 август 1951 година. Дали
наистина тя става част от музейните фондове, или е записана в книгите, но
продължава да се съхранява в театъра? През годината, в която е отбелязано
предаването ѝ на музея, театърът и музеят все още обитават една и съща
сграда. Музеят се намира в пристройката, която след един основен ремонт
през втората половина на 40-те години става неразделна част от цялата
сграда на театъра. Днес тя може да бъде различена само ако се познават
снимки от преди този период. Защо читалището предава завесата на музея?
Възможно е заради инвентаризация на имуществото тя да е бракувана, но
поради факта, че е рисувана от Димитър Гюдженов, чрез прехвърлянето да
е спасена от изхвърляне. Какво разказват архивните материали за рисувана
завеса на театъра?
През май 1914 година дружество „Театър“, което се сдобива с нова
сграда, обявява конкурс за изработване на завеса за сцената. По това време повечето театри използват рисувани завеси. Такива има в сградите на
читалищата в Плевен, Никопол, Свищов, Шумен, Търново, Сливен и др.
Предварителните условия на старозагорския конкурс изискват сюжетът да
е алегоричен, платното доброкачествено, а изработката да е с маслени бои.
Определените премии са доста скромни. Класиралият се на първо място
получава поръчка за изработване на завесата, а за заелите второ и трето
място е определен хонорар съответно от 60 и от 40 лева. През юни 1914
година в Стара Загора е подредена изложба с проектите за завеса и декори
на театъра, изработени от различни участници. За жури са поканени художниците Антон Митов и Петко Клисуров и двамата преподаватели в Рисувателното училище в София. Местният вестник „Зора“ информира, че сред
„многото изложени картини“ са одобрени само тези на младите художници
Никола Кожухаров и Димитър Гюдженов. Първа премия е присъдена на
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Н. Кожухаров, а втора – на Д. Гюдженов. И двамата са възпитаници на Художественото индустриално училище в София, което завършват през 1915
година. Те започват работа по изпълнение на проекта, класиран на първо място. На завесата е нарисуван бог Аполон, заобиколен от седем музи.
Аполон е син на Зевс и Лето и е предводител на музите. Според гръцката
митология музите са девет на брой и са дъщери на Зевс и Мнемозина. Те
покровителстват изкуствата и всяка се изобразява със свой атрибут. Тъй
като става дума за театрална завеса, вероятно поради тази причина сцената,
нарисувана от Н. Кожухаров, не включва музата на историята Клио и музата на астрономията – Урания. На 14 септември 1914 година жури в състав:
проф. Хараламби Тачев, Александър Миленков (декоратор от Народния театър), учителят художник Васил Маринов (от Старозагорското девическо
педагогическо училище) и 6-членният състав на Строителния комитет по
изграждане на театъра, провежда заседание за приемане на работата по
завесата на театъра. Журито намира, че художниците са се справили успешно, без да се отклоняват от утвърдения проект, но за да бъде приета
окончателно работата им, е необходимо те да нанесат някои поправки. Препоръчва се да подобрят изображението на централната фигура и на някои
детайли в другите фигури. Освен това трябва да отстранят онези елементи,
които претрупват рисунката. Направени са някои бележки и по цветовите
решения, но те не са от съществено значение.
Изображението на завесата достига до нас благодарение на картината
проект на Н. Кожухаров, която днес е част от фондовете на Художествената
галерия в Стара Загора. Тя е публикувана в луксозния албум на Марин Добрев „Художниците на Стара Загора“ (с. 56). Мара Шопова, ръководител,
режисьор и първа актриса на старозагорската трупа от 1921 година, разказва, че завесата на театъра е била поставена в рамка и се е вдигала и пускала
с въжета. Такава е практиката по всички театри от онова време.
Любопитни подробности за завесата на Стария театър разказва актьорът Нино Луканов. В съзнанието му се запечатва ярък спомен за този
важен театрален атрибут. След откриването на новата сграда на операта
(1971 г.), театър „Гео Милев“ започва да изнася там своите представления.
Това налага голяма част от реквизита да бъде пренесен в нея. По време на
местенето в едно долапче намират голямо платно. След като внимателно
го разгъват, виждат върху него изображенията на седем музи и на един бог.
Тогава разбират, че става въпрос за първата завеса на театъра, изрисувана
от Никола Кожухаров и Димитър Гюдженов. Според Нино Луканов плат279
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ното е сравнително добре запазено, но за да го съхранят още по-добре,
по негово предложение го навиват на руло и го пренасят в стаичката, определена за библиотека на театъра. Няколко години по-късно режисьорът
Димитър Стоянов решава да постави в Стара Загора пиесата на Ст. Костов
„Комедия без име“. Нино Луканов му споменава, че за декор може да се
използва старата завеса на театъра, която режисьорът много харесва. След
едно- две представления платът не издържа на опъването и за да не се разкъса, завесата отново е прибрана. По това време в Стара Загора е по работа
проф. Вера Динова-Русева, автор на фундаменталния труд „Българска сценография 1846 – 1947“. Нино Луканов ѝ показва завесата. След като внимателно се запознава с рисунките върху нея, тя определя, че за около 5000
лева завесата може да бъде реставрирана. Тъй като сумата не е намерена,
завесата продължава да стои в сградата на операта, в стаята, определена за
библиотека на театъра. При пожара в операта през 1991 година мястото е
силно засегнато от огъня и според Н. Луканов завесата е изгоряла. Остава
загадка дали записаната под номер 802 завеса в музейната инвентарна книга е идентична с изгорялата при пожара театрална реликва.
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Златните фиали
Светла Димитрова
През февруари 1958 година в село Даскал Атанасово засяват кооперативните ниви. В местността „Юрта“ работят трима души. Тракторът на
М. Н. изкарва на повърхността нещо лъскаво и трактористът бързо спира
машината. Заедно с другите двама съселяни трескаво разравят почвата и
откриват три „панички“. След дълъг оглед М. Н. прибира две от паничките, за да ги „изследва“ по-късно, а третата дава на М. К. и Е. И. Те, след
известно колебание и чудене какъв е този предмет, решават да го разчупят,
за да го проучат по-внимателно. Тъй като лесно отчупват няколко парчета,
мислят, че паничката е някаква тенекия, изпаднала преди това от трактор
или комбайн, и захвърлят парчетата в разораната нива. Трактористът М.
Н. отнася намереното вкъщи и решава при първа възможност да отиде до
Стара Загора. Приятели го посъветват да покаже двете панички на златар
или на зъболекар. Повечето от занаятчиите, при които отива трактористът,
изказват мнение, че най-добре е да се занесат в музея. Един от зъботехниците обаче проявява интерес и купува една от паничките. Тогава М. Н. решава да занесе другата в музея. Специалистите в старозагорския музей се
изумяват при вида на находката. Пред очите им е златна фиала, каквато те
не са виждали дотогава. Фиалата е паничка за течности при жертвоприношения и според директора на старозагорския музей най-вероятно е тракийска, което означава, че е на повече от 2500 години. След направения анализ
е установено, че златото е от висока проба – 18 карата. Самото ритуално
съдче тежи 80,5 грама.
Музейните специалисти предприемат бързи действия за издирване и на
другите две съдчета. Оказва се, че зъболекарят вече е претопил закупеното.
След като е разпитан, той споделя, че по време на разтапянето златото не
почернява. Без да е правил химически анализ, той изказва предположение,
че древните майстори вероятно са използвали самородно злато с примеси
на сребро в него за направа на съдчетата. В с. Даскал Атанасово е изпратен уредникът Петър Коев, който има задача да обходи мястото, посочено от
тракториста, за да намери изхвърлените разкъсани парчетата от третото съдче. Той успява да открие няколко парчета, които са по-голяма част от фиалата
– дъното и срещуположни части от стените. Златото, от което е изработена
тази фиала, се оказва по-тънко и това позволило тя да бъде лесно разкъсана.
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Музеят плаща на М. Н. 1 800 лв. за изцяло запазената фиала, а други 300 лв.
дава на работниците, участвали в разкопаването на нивата за търсене на захвърлените парчета. За съизмерване на възнаграждението е добре да се знае,
че тогава средната работна заплата в страната е 696 лв.
Случката с трите златни фиали дава повод на директора на старозагорския музей Димитър Николов в поредица от статии в местния вестник „Септември“, във вестник „Отечествен фронт“ и списание „България“
да опише случилото се и да прикани всички граждани и институции да
проявяват по-голяма бдителност при опазване паметниците на културата:
„Старинните предмети, които се намират навсякъде из нашите земи, са
буквите, с които е изписана далечната ни история. Събирайте ги и ги
предавайте в музеите!“
Историята има продължение. За деянието на тракториста и зъботехника
е сигнализирана прокуратурата. В края на 1958 година делото, заведено срещу,
тях приключва. Те са осъдени на три години лишаване от свобода, както и на
парична глоба. Първият – в размер на 1200 лв., а вторият – на 1000 лв.
Цялата фиала и парчетата от втората са заведени във фондовете на
музея. Находката е уникална, защото фиалите са златни, а не бронзови или
сребърни, каквато е била честата практика. Намерените край с. Даскал Атанасово съдчета вероятно са преизползвани като апликации, защото в средата имат малка дупчица.
Първата публикация за уникалната находка е направена от Димитър
Николов през 1961 година. В последните години към фиалите от с. Даскал
Атанасово има голям интерес сред научната общност. В изчерпателно изследване на Руслан Стойчев, чрез използване на интересни паралели, е направена по-прецизна датировка. Авторът смята, че фиалите са изработени
през първата половина на VІ в. пр. Хр. Това означава, че находките са близо
век по-стари от първоначалното им определяне.
През 1984 година по повод 13-вековния юбилей от създаване на българската държава, в залите на Софийската съдебна палата отваря врати
Националният исторически музей. Златната фиала от с. Даскал Атанасово
заедно с други уникати от фондовете на Старозагорския музей става част
от най-представителната музейна експозиция. През 2007 година фиалата е
върната обратно в Стара Загора. Днес тя може да бъде видяна в новата експозиция на Регионалния исторически музей. Парчетата от другата фиала са
изпратени за реставрация в ателиетата на Националния исторически музей –
София и след това отново върнати в Стара Загора.
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„Имането“ от глинения питос
Светла Димитрова
Една малка книжка с меки корици разказва историята за намерена в
Стара Загора голяма находка от бронзови предмети преди повече от 100 години. Книжката е отпечатана през 1911 година. В нея е публикувано всичко
обсъждано и случило се на Втората археологическа конференция във Варна, състояла се през лятото на същата година. Пред делегатите на конференцията Атанас Кожухаров, председател на Археологическото дружество
„Августа Траяна“ в Стара Загора, обстойно разказва съдбата на една уникална находка от града. По решение на Редакционния комитет изложението
му е публикувано с най-големи подробности. Целта на публикацията е да
се покаже недобронамереността на централните органи, натоварени да отговарят за културно-историческите ценности, спрямо местните структури.
За какво точно става дума?
През 1907 година Старозагорският градски общински съвет сключва
заем за водоснабдяване на града и наема предприемач да направи канализацията. Предприемачът Стоян Ж. Дацов за по-евтино набира работници кюрди
от Мала Азия. Как е станало привличането им, от наличните архиви не е ясно,
но само по себе си това е интересен факт. В централната градска част, на
улица със странното име „Между квартала“ (днес в района на къща-музей
„Градски бит ХІХ век“), копаейки каналите, работниците попадат на два глинени кюпа (глинени питоси). В единия от тях те намират около 60 бронзови и
метални предмети. Находката може да бъде предметно групирана най-общо
в четири категории: посуда (самовари, кани, цедки, легени), църковна утвар
(триножници, камбанки, кръст), осветителни тела (бронзова лампа, 3 свещника и части за тях) и инструменти (кран и тръбички). Предметите веднага са
предадени на Общината. Местната власт съобщава за тях в Народния музей,
а неговото ръководство изпраща в Стара Загора Г. Звончаров. Той прави опис
на предметите и ги предава на Окръжния управител. Става ясно, че те едва ли
ще останат в града, след като в него няма музей. Тогава група интелектуалци, общественици, политици и духовници решават да основат археологическо дружество, което да създаде музей. Събитията се развиват бързо, защото
идеята не е нова и има доста поддръжници. На 28 май (ст. ст.) 1907 година е
учредено Археологическо дружество, именувано по-късно „Августа Траяна“.
След като уставът на дружеството е утвърден от Министерството на народ283
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ното просвещение, Окръжният управител предава на дружеството находката и
тя е първото постъпление в новоуредения музей. Едва тогава предприемачът
разбира значението на намереното богатство и подава до общината заявление,
с което иска предметите да му бъдат върнати. То остава без отговор, защото първооткриватели са работниците кюрди, а те са временно пребиваващи
в страната. С. Ж. Дацов пише до директора на Народния музей в София и
предлага старините да се изземат от Стара Загора, да се оценят и да му се изплатят. Започва остра преписка между Народния музей и Министерството на
народното просвещение, от една страна, кметството и Археологическото дружество – от друга, по въпроса чия собственост е въпросната находка, кой има
право да я излага и какво отношение има към нея строителният предприемач.
С даване под съд е заплашен председателят на дружеството Ат. Кожухаров. В
крайна сметка находката е насилствено отнета от музея на 20 октомври (стар
стил) 1910 година. Силно възмутени от случилото се, членовете на Археологическото дружество определят като демагогско посещението (5 октомври 1910
година) на министъра на просвещението Владимир Моллов и на началника
на Културния отдел Андрей Протич в Стара Загора дни преди изземване на
находката. Лицемерна, според тях, е оценката им за добрия ред в музея и за
големите заслуги на Археологическото дружество по опазване на културното
наследство. На всичко отгоре, от 4 май 1911 година, когато от името на кмета
на Стара Загора е написано писмо до министъра на народното просвещение,
до 20 юли 1911 година, когато Ат. Кожухаров излага проблема пред делегатите
на археологическата конференция във Варна, не са спазени онези членове от
Закона за старините, по силата на които музеят e трябвало да получи копия на
предметите, а общината – обезщетение.
И до ден – днешен музеят в Стара Загора няма копие на уникалната находка. Любознателните могат да прочетат за предметите и да видят техните
изображения в публикацията на Павлина Илиева и Ивo Чолаков (A collective
find from the early Byzantine age found in Stara Zagora \south Bulgaria\, 2005) от
Националния археологически институт с музей в София. Авторите датират находката от VІ – VІІ век и смятат, че тя е изработена в местна леярна, работеща
за християнската църква.
Във връзка с откриването на новата музейна експозиция в Стара Загора
през май-юни 2009 година НАИМ при БАН гостува с артефакти от находките,
намерени в глинения питос. Почти 100 години по-късно старозагорци имат
възможност да се запознаят с културните ценности, станали повод за създаване на Археологическото дружество „Августа Траяна“ и за учредяване на музей
в града.
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Копията на Самарското знаме
Светла Димитрова
За повечето любознателни читатели историята на прочутото Самарско знаме е известна. Изработено в Русия, връчено на Българското опълчение, прочува се при боевете за Стара Загора през лятото на 1877 година.
Подробна информация може да се намери и в книги, и в различни сайтове
на интернет пространството. Доста е писано и за изображенията върху него
– за иконите на светите братя Кирил и Методий и на Света Богородица. Историците с увлечение разказват за подвига на знаменосците. Сравнително
непозната обаче е историята на копията на Самарското знаме.
След приключване на Руско-турската освободителна война Трета опълченска дружина, в която се намира Самарското знаме, е преобразувана в
Трета пехотна радомирска дружина. Нейният знаменосец Никола Корчев
пази знамето в Радомир до 1881 година. Същата година дружината получава друго знаме и реликвата от Самара е предадена в Двореца. През 1946 година знамето преминава в Националния военноисторически музей, където
се съхранява и до днес.
Частица от оригиналното Самарското знаме притежава и Старозагорският музей, благодарение на бившия кмет Минко Минев. В спомените си
той описва как я е придобил. През август 1923 година от София в Стара
Загора с влак пристигат около 40-50 опълченци от Северна България. Те са
предвождани от Харалампи Стоянов, аптекар от София. Целта на пътуването им са тържествата на връх Шипка по повод празника Преображение
Господне, които се състоят на 19 август. Опълченците отиват да се поклонят на мястото, където загиват техните другари през знойното лято на 1877
година. Преди да се отправят за върха, програмата им включва поклонение в Стара Загора, място на бойното кръщение на опълчението. В града е
организирано тържественото им посрещане. На гарата ги очаква огромно
мнозинство от граждани. Шпалир е образуван и в станционната градина, и
по днешния булевард „Митрополит Методий“. Там е изградена триумфална арка, пред която кметът Христо Фетваджиев очаква гостите. Авторът
на спомените Минко Минков е до самата арка заедно с генерал Иван Пашинов. До тях застава знаменосецът на Самарското знаме, което опълченците носят със себе си. На много места коприненият плат вече е нацепен,
особено в долните краища. Докато кметът държи приветствие, знамето се
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развява от излезлия вятър. Малка част от долния му край се откъсва и пада
в краката на М. Минков и ген. Пашинов. Генералът я взема, разделя я на
две, тъй като платът е двоен, дава едната част на М. Минков. Последният
я прикрепя към спомените си, дарени на музея от неговия син. Частицата
е част от червения плат. С времето той е силно променен и повече прилича
на кафяв. Приблизителните размери са 4/5 см.
През 1957 година Самарското знаме е реставрирано от художник-реставратора Михаил Малецки (1900 – 1991). Той постъпва на работа в Националния военноисторически музей през 1955 година и създава реставрационното му ателие. Художникът дори изобретява собствен метод за
възстановяване тъканите на знамената. Още преди да започне работа по
реставриране на Самарското знаме, М. Малецки получава задача да направи копие на знамето. Той извършва задълбочено проучване на материалите,
от които е изработено знамето. За копието поръчва копринен плат в една
тъкачница, след което го оцветява с анилинови бои, в палитри, близки до
оригинала. Сърмата и пайетите изработват в специализирани работилници,
а бродерията по знамето е дело на везбари. За да нарисува двете икони, М.
Малецки внимателно проучва грунда и техниката на изпълнение. Именно
тогава успява да открие името на художника, положено с инициали върху
иконите. За изработване на копието е нужна почти една година. Междувременно художникът получава още една поръчка за Централния военен
музей в Москва. Във връзка с тържествата по повод 100-годишнината от
Освобождението на България М. Малецки прави още три копия на знамето.
Едното през 1977 година е откупено за 3000 лв. от музея в Стара Загора.
Точно копие на пиката и дръжката на знамето изработва Жеко Й. Любенов.
Не е поставен само орденът за храброст върху пиката, тъй като е забранено
на този вид награди да се правят копия. За направа на пиката са използвани бронз, месинг и сребро. Музеят заплаща за тях 2800 лв. Днес копието
на Самарското знаме, изработено от Малецки, е изложено в новата сграда
на музея. Друго копие е предоставено на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, а пето копие е изпратено в гр. Самара. То тръгва от Стара Загора след специален ритуал и е дар за града побратим Куйбишев (днес Самара). Побратимяването между Стара Загора и Куйбишев става през 1957
година, когато за 80-годишнината от боевете през юли 1877 година старозагорският кмет Йордан Капсамунов кани тамошна делегация. В следващите
години връзките се задълбочават. Постепенно се утвърждава практиката
на взаимен периодичен обмен на работни, административни и творчески
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групи от сродни заводи и предприятия, учебни заведения, културни и научни институти и дружества. Подписват се договори за съвместна работа
и сътрудничество. Едни от най-атрактивните и оригинални форми на изява
на традиционните и многопосочни контакти между двата побратимени града са Влаковете на дружбата (1974 и 1975) с по 360 души. От 1977 година
се организират и Полети на дружбата. Както първият влак, така и първият
полет на дружбата, са от Стара Загора до Куйбишев. До 1986 година са
осъществени седем Полета на дружбата. Във връзка с тържествено отбелязаната 1300-годишнина на България, през 1981 година участниците в Старозагорския полет на дружбата отнасят в Куйбишев копие на Самарското
знаме, изработено от М. Малецки.
През 2004 година президентът на България Георги Първанов дарява
копие на Самарското знамето на Зографския манастир в Света гора при
посещението си там. В 2006 година монахините от Княжевския манастир
„Покров на Пресвета Богодорица“ даряват на Военноисторическия музей
свое копие на знамето. Ползваното дотогава в музейните експозиции знаме
отива при гвардейската рота в София за военни ритуали.
Свой принос в изработване на копия на Самарското знаме има и Стара Загора. През 1990 година ръководството на музея решава, че за военни
ритуали не е добре да се използва знамето на М. Малецки. Причина за това
решение е счупването на пиката по време на едно тържество. На художниците двамата братя Михаил Косев и Димо Генов е възложено да изрисуват
иконите и да ушият знамето. Те се запознават в детайли с изображенията,
направени от М. Малецки. М. Косев рисува иконата на св. св. Кирил и Методий, а Димо Генов – на Света Богородица. За да бъде олекотено знамето,
те не зашиват пайети. Коприната доставят от завод в Русе, като намират
цветове, близки до тези, използвани от Малецки. Пиката е изработена от
плексиглас от художника Борислав Кожухаров.
През 2007 година признателна Стара Загора дарява паметник на героя подполковник Павел Калитин на жителите на гр. Холм, Новгородска
област, родното място на известния защитник на Самарското знаме. Кулминация на празника е развяването на Самарското знаме – ново копие, което
ще се съхранява в тамошния градски музей. Изработката отново е дело на
Димо Генов. Той прави две копия, като изрисува сам иконите. Кръстовете
с пайетите, цялото знаме и лентите към него са ушити от дизайнера Росица Николова. За основа на иконите Д. Генов използва грундирано френско
ленено платно и маслени бои. Двете знамена са ушити за около 4-5 месеца.
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През 2008 година заместник-кметът на Стара Загора Мария Динева дарява
второто копие на монахините от Самарския девически манастир, там, където през 1876 година е ушит оригиналът.
Днес художникът Димо Генов е категоричен. НЕ ТРЯБВА ДА СЕ
ПРАВЯТ ПОВЕЧЕ КОПИЯ НА САМАРСКОТО ЗНАМЕ!
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Макет на крепостна порта
Светла Димитрова
През 1912 година Васил Черепов, полковник от запаса, подарява на
музея при Археологическото дружество „Августа Траяна“ ценен дар. Става
дума за макет на крепостна порта. Портата е представена релефно върху
плоча от жълтеникав мрамор с размери 45 на 37 см. Изображението ѝ е
подробно описано в отчетите на Археологическото дружество. Експонатът
е открит случайно, когато полковникът прави зимник за къщата си. Очевидно цялото дворно място на В. Черепов, разположено недалеч от южната
порта на Августа Траяна, изобилства от каменни находки. Преди миниатюрната порта той открива три поставки за статуи с гръцки надписи по тях.
Те са отнесени в Народния музей в София (дн. Национален археологически
музей) и стават част от неговите фондове. Самият полковник разказва, че
от двете страни на поставките е имало едни срещу други по три каменни
стъпала, открити на 2 метра под нивото на двора. Когато вдигат поставките
за статуи, пред очите на изкопчиите се открива широк канал. Близо до това
„интересно“ място лежи и мраморната плоча с макета на крепостна порта.
През 1915 година уредникът на музея Атанас Кожухаров изказва
предположение, че мраморната плоча вероятно е била зазидана някъде в
горния край на минаващата наблизо крепостна стена на античния град и
отворът е служил за наблюдение или за хвърляне на стрели срещу неприятеля. Няколко години по-късно той намира паралел между изображението
върху плочата и това върху една бронзова монета на Августа Траяна от
времето на император Септимий Север.
Членовете на Археологическото дружество толкова харесват дарението на В. Черепов, че поръчват изработването на стилизирано клише на макета на крепостната порта. Те го използват като запазена марка за украса на
корицата на брошурите с публикуваните отчети за дейността на дружеството. Графичното изображение на портата придава допълнителен символичен
смисъл на отчетите на дружеството – тя се явява врата към историята на
близкото и далечно минало на Стара Загора.
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През март 2009 година, във връзка с откриването на новата сграда
на старозагорския музей, реставраторът Никола Стоянов изработва четири
реплики на макета на античната порта. Те са предназначени за специални
подаръци за четиримата кметове на града – Антон Андронов, Цанко Яблански, Евгений Желев и Светлин Танчев, при които се извършва и приключва
строителството на новата сграда на музея. Оригиналният експонат може да
бъде видян на първо ниво в постоянната музейна експозиция.
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Мраморна Богиня
Светла Димитрова
През 1920 година правителството на Александър Стамболийски въвежда нова военизирана структура – трудова повинност. Причина са ограничителните клаузи на Ньойския договор, които значително намаляват
числеността на българската армия. Трудоваците поправят пътища, строят
железопътни линии и мостове, извършват залесявания, участват в благоустрояването на селища. По-късно военизираната структура прераства в
строителни войски.
През 1923 година именно войници трудоваци откриват на Старозагорските минерални бани странен предмет – схематична фигурка на жена,
изработена от мрамор и висока 10 см. Те я предават в Старозагорския музей. Фигурката, която уредникът на музея Атанас Кожухаров определя като
древен идол, му прави силно впечатление и той решава да се обърне за
консултация към създателя на праисторическия отдел в Народния археологически музей Рафаил Попов. Такъв случай му се удава през есента на
1924 година, когато Рафаил Попов, заедно със своя колега Георги Кацаров, посещава старозагорския музей. Ат. Кожухаров им показва сбирките на музея и мраморната статуетка. Година по-късно Р. Попов публикува
цялостно изследване върху намерените праисторически мраморни идоли
в България. За находката от Старозагорските минерални бани авторът специално благодари на Ат. Кожухаров. В публикацията Рафаил Попов описва
четири идола – от Новозагорско, Старозагорско, Пловдивско и Разградско.
Последните два са открити в селищни могили, докато тези от Новозагорско
и Старозагорско според него са с неясен произход. Старозагорският мраморен идол се оказва много важен, защото е единственият изцяло запазен.
На останалите липсват главите. Праисторикът прави подробно описание
на изображението и по този начин мраморната фигурка става достояние на
научната общност.
През 1939 година е отпечатана интересна публикация на друг виден
праисторик – Васил Миков. Тя се отнася за значими праисторически находки от българските земи. Заинтригуван от мраморната статуетка от Стара
Загора, която той определя като „един от най-интересните мраморни идоли в България“, авторът дава нови подробности около нейното намиране.
Той посещава Старозагорските минерални бани, среща се с различни хора
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и успява да установи, че идолът е открит в горните пластове на голямата
селищна могила, разположена в непосредствена близост до самите бани.
Според него през 1923 година от върха на могилата е вземана пръст за благоустрояване на района около нея. Същото се случва и през 1936 година.
Тогава пръстта е използвана за насипване на градинката пред баните. Поради невежество са нанесени щети на част от южната половина на селищната могила. В пръстта са намерени парчета от оцветени в черно и червено
глинени съдове, бойни топки, хромелни камъни и други находки. Те също
са предадени на музея в Стара Загора. Като локализира мястото, от което
произлиза мраморният идол от Стара Загора, В. Миков потвърждава тезата
на Р. Попов, че той вероятно е местно производство.
Дълги години мраморният идол е известен в историческата наука
като „човешка фигурка от село Сулица“. Това е така, защото Старозагорските минерални бани стават самостоятелно селище едва през 1956 година, а дотогава най-близкото населено място е споменатото село Сулица.
Последните проучвания датират фигурката от V хил. пр. Хр. Тя е един от
значимите експонати от фондовете на Старозагорския музей. Радва се на
голяма популярност не само сред научната общност, но и сред почитателите на праисторията. По тази причина мраморният идол е предпочитан
експонат при представяне богатото културно наследство на България в
чужбина. Той е включван в различни изложби, гостували в Канада (1969),
Германия (1985, 2004) и Русия (1990). Многократно е представян и в столицата София (1975, 1980, 2002). Днес мраморният идол е част от експозицията „Праисторическо изкуство“, разположена в музейния обект „Неолитни
жилища“. Изработени са и сувенири от глина.
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Мраморна розета
Светла Димитрова
В залите на Старозагорския музей в раздел „Османски период и Възраждане“ е експонирана квадратна мраморна розета. Историята на този интересен музеен експонат започва преди много години.
Капуджибашията хаджи Мехмед ага, както пише Димитър Илков, авторът на първата история на Стара Загора, е най-забележителният управител на Стара Загора в края на ХVІІІ век. Той е син на бедни родители от с.
Оряховица. Когато е на 18 години, баща му го води в града и го оставя за
слуга на тогавашния управител хаджи Емин ага. Момчето е разумно и послушно, с изключителна пъргавина и похватност и много чаровно. „Боят
на Мехмед ага е среден, плещите му развити, вървежа грациозен и лек, а
мустаците му черни...“. С хубавата си външност, разсъдливост и трудолюбие Мехмед пленява сърцето не само на хаджи Емин бей, но и на единствената му дъщеря – красивата Хатидже ханъм. Родителите не се противят на
любовните им трепети и в една августовска вечер Мехмед се сродява със
семейството. Оттогава старозагорци започват да го наричат Мехмед ага,
като прибавят към името уважителното определение за влиятелна особа.
Няколко месеца след сватбата хаджи Емин бей измолва от Цариград да
бъде освободен от поста управител на града поради напреднала възраст.
Мястото на Емин бей заема енергичният му зет.
Управлението на Мехмед ага дотолкова се отличава от това на неговите предшественици, че Димитър Илков го определя като „особена епоха за
този край“. За големите си заслуги Мехмед ага получава от Високата порта
отличието капуджибашия. В миналото то се носи от началника на платената стража на султанския дворец.
Старозагорският управител Мехмед ага живее в широка и красива
къща. Дворът ѝ е голям, постлан с плочи, а градината около него – пълна
с редки цветя и различни дървесни видове. Къщата и дворът са оградени с
големи дувари, покрити с плочи и обрасли с бръшлян. „Две бухлати круши
и една петровка ябълка засягали с короните си чешмата, а над целия двор
тъжняла от грозде многоклонеста асма с дебел корен“- допълва живописно картината Димитър Илков. Старозагорци наричат къщата на капуджибашията – войводница. Тя се намира близо до днешното Второ основно училище. При пожара през 1877 година от нея не остават никакви следи. Още в
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далечната 1908 година, когато Д. Илков публикува „Принос към историята
на град Стара Загора“, той отбелязва, че според градоустройствения план
на Либор Байер мястото на войводницата се заема от къщи и улици и едва
ли след години ще се намери човек, който да помни добре мястото.
Най-голямата заслуга на хаджи Мехмед бей е, че осигурява на Стара
Загора изобилна питейна вода. По негово нареждане и с негово активно
участие старите римски водопроводи в местността Беш бунар (петте кладенеца) са почистени и водата от всички жилки е докарана в града. Хаджи
Мехмед ага построява 25 чешми, които разпределя равномерно в града. Те
са градени от български зидари с камък и хоросан и имат каменни корита,
издълбани от скали. Водата се излива от здрави и дебели бакърени чучури.
За поддръжката на водопроводите и чешмите тогавашният старозагорски
управител осигурява средства от приходите на две свои воденици по река
Сютлийка. Капуджибашията умира около 1819 – 1820 година в Цариград.
Гробът му днес се намира в двора на султан Баязидовата джамия.
Хаджи Мехдем бей има две дъщери – Нефисе и Айше. Голямата се
жени два пъти, тъй като първият ѝ мъж загива млад през 1828 година.
Именно нейните наследници подаряват на музея мраморната розета от водоскока в двора на капуджибашията. Според видния старозагорец Атанас
Илиев тази розета е красила не къщата, а конака на бея. Розетата е сред
първите дарения на музея към Археологическото дружество „Августа Траяна“. Тя е изящно орнаментирана в персийски и мавритански стил. Дарителят, изписан в музейните книги като Шефкет бей Емин Пашов, предоставя
на Археологическото дружество в Стара Загора още три капитела – два в
коринтски и един в дорийски стил. Остава загадка дали розетата е дело на
автор от османския период, или е антична находка, преизползвана в двора
на капуджибашията. Допълнителна светлина върху историята на розетата
могат да осигурят нови археологически проучвания в района на войводницата или използване на сравнителен анализ с подобни артефакти.
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Музейни експонати
от Балканската война
Светла Димитрова
Когато се заговори или пише за Балканската война от 1912 година,
Стара Загора неизменно присъства като мястото, където цар Фердинанд
прочита Манифеста за началото на военните действия. Това предопределя
интереса на изследователите към града, превърнал се в Генерален щаб на
българската армия. Войната се води между Османската империя и съюзените България, Сърбия, Гърция и Черна гора. Тя продължава от 26 септември (9 октомври – н. ст.) 1912 до 17 (30) май 1913 година.
Във фондовете на Регионалния исторически музей са събрани завидно количество експонати, свързани с това голямо събитие от българската история. Освен снимки, документи, карти, лични вещи и оръжие има
една група предмети, които постъпват непосредствено след приключване
на военните действия. Част от тях Атанас Кожухаров, уредник на музея
към Археологическото дружество „Августа Траяна“, набавя благодарение
на собствената си находчивост, а други са подарени или откупени от непосредствени участници във военните действия.
След превземането на Одрин (26 март 1913) част от турските военнопленници са затворени в Сарай Ески на един остров на река Тунджа.
Друга част са отведени в България. Има сигурни данни, че някои от тях
престояват известно време в Стара Загора. Запазени са снимки на турските военнопленници на старозагорската гара. През май 1913 година Атанас
Кожухаров откупува от тях няколко интересни експоната. От офицера от
турската армия Мустафа Бехчет той взема отлично запазен морски охлюв.
За тогавашни 40 стотинки купува 2 бронзови значки от турските телеграфически служби, а за 20 стотинки – значка на турските огнестрелни служби. Добре е да се знае, че по това време цената на един килограм хляб
възлиза на 30 стотинки, на килограм сирене – на 1 лев и 20 стотинки, на
килограм свинско месо – 1 лев и 12 стотинки, а средната заплата е около
55 лева. Колекцията се разширява и с откупки от българи, участвали в частите на българската армия по време на военните операции на територията
на тогавашната турска държава. Отново за стотинки, от капитан М. Петков дружеството откупува добре запазена турска офицерска сабя с калъф
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и кавалерийска войнишка шашка (сабя), както и сръбски 12 мм шрапнел
от гаубица, всички донесени от Одрин. Две години по-късно същият капитан подарява на музея печата на Одринския командир на гарата. Запасният поручик Михалков, според данни от инвентарната книга на музейните
експонати, продава на музейната сбирка турски нож (ятаган) със сребърни
обкови на дръжката. Полковник М. Узунов пък дарява камея (украшение)
с образа на Атина Палада, за чието местонахождение е записано – Одрин.
Друго интересно дарение прави българският капитан Димо Кънев – турска статистическа таблица за образуването на Румелийския корпус. Това е
оригинален документ, изписан на старотурски и даващ сведения за личния
състав на пехотинските, кавалерийските и артилерийските части на Румелийската имперска армия през 1850 година. Запазен е в добро състояние
и е украсен от двете страни с панделки в синьо, лилаво, зелено и розово.
Димитър Начев дарява на музея части от бомба, хвърлена над Одрин върху
моста на р. Арда. Отново военен, този път запасният полковник Колчаков
предава на музея пушка „Маузер“, използвана в боевете край Одрин през
1912 – 1913 година. Тя е със строшена ложа, но е оригинален експонат.
В следващите години музейната колекция се обогатява с нови дарения и откупки, свързани с участието на страната в Междусъюзническата
и Първата световна войни. Макар че до 1950 година музеят се именува
археологически, работещите в него историци сформират различни колекции, водени от идеята да разкрият на бъдещите поколения многообразните
аспекти на живота в миналото.
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Нефритената скоба
Светла Димитрова
В продължение на пет години, от 1963 до 1968 година, старозагорските археолози осъществяват проучвания в местността „Чаталка“, разположена между селата Елхово, Яворово и Могилово. Тази местност трябва
да попадне под водите на проектирания тогава голям язовир. Проучват се
няколко обекта от различни исторически епохи. В една от надгробните могили, известна на местното население като „Рошава Драгана“, археолозите
попадат на пълно бойно снаряжение на тежко въоръжен конен воин. Подробно описание на находката прави старши научният сътрудник Христо
Буюклиев в няколко авторитетни научни списания. Особен интерес от намереното в гробното съоръжение нападателно оръжие представлява единият от мечовете. Той е от т. нар „сарматски тип“. Мечът е поставен в ножница, към която времето се оказва безмилостно. От нея не остава почти
нищо, с изключение на чудесно запазена нефритена скоба. С тази скоба
ножницата е закачана за ремъка на меча. Дължината ѝ е 11 см, а ширината –
2,5 см. Нефритената скоба е много добре полирана. Има бледозелен цвят,
а по лицевата ѝ повърхност има стилизирани релефни изображения. Те са
едно срещу друго и ст. н. с. Христо Буюклиев предполага, че изобразяват
грифон и лисица. Важното в случая е, че подобна скоба в българските земи
е открита за първи път на разкопките в „Чаталка“, докато в Северното Причерноморие, Сибир, Далечния изток, включително Китай и Корея, такива
са намирани на доста места. По украсите към меча археологът стига до заключение, че той е принадлежал на сарматския цар Енисмей. Сарматите са
племе, което живее от III век пр. Хр. до IV век в степите, северно от Черно
море. Загадка остава как мечът попада в гроба на тракийския войн, погребан в могилата „Рошава Драгана“.
От април до юни 2006 година в огромните изложбени площи на Kunstund Ausstellungshalle в Бон, Германия, е уредена изложба, посветена на наследството на китайските династии от Кси-Ан. Градът е с над 3000-годишна история и маркира най-източния край на известния в историята „Път на
коприната“. На около 40 км източно от него се намира мавзолеят Ши Хуанг
с неговата теракотена армия, определена за най-голямото археологическо
откритие на ХХ век. Уредниците на изложбата в Бон решават да представят
европейските проекции на невероятното културно наследство на Кси-Ан
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и прелиствайки многобройни изследвания и проучвания, попадат на публикацията на ст. н. с. Хр. Буюклиев за сарматския меч от „Чаталка“. Впечатлени от нефритената скоба, на която паралели има в Китай, те отправят
покана до музея в Стара Загора да участва в изложбата със сарматския меч.
Нефритът е минерал, който китайците ценят изключително много и неслучайно една стара тяхна поговорка казва: „Златото има цена, а нефритът
е безценен“. Още през второто хилядолетие пр. Хр., те постигат висоти в
обработката му. От нефрит се правят отличителните знаци на владетелите
и висшите сановници, великолепни предмети на изкуството, разнообразни
украшения, даже и оръжия. „Сарматският меч“ от Стара Загора и украсите по него са застраховани за 500 000 евро и отлитат за Германия. Там в
продължение на три месеца те се радват на невероятен интерес от страна
на посетители от цял свят. Днес уникалното сарматско оръжие, заедно със
златните украси и нефритената скоба от ножницата, може да бъде видяно в
залите на новата постоянна експозиция на музея в Стара Загора.
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Пистолет бастун от времето
на унгарския княз Ференц ІІ Ракоци
Светла Димитрова
През 1960 година музеят в Стара Загора откупува за 100 лв. един
твърде интересен експонат. Става дума за бастун от желязо, чиято дръжка е
оформена като кози крак. Бастунът е изкусно украсен с гравирани сребърни
растителни, животински и геометрични орнаменти. Дължината му е 76 см.
Невидимата част от експоната е пистолет, чието дуло е прикрито в бастуна.
Находката е предложена на музея от арменеца Бохос Тютюнджиян. Според
разказаното от него и описано в инвентарната книга на музея, бастунът е
част от семейните реликви. Преди много години неговият прадядо го откупува от някакъв унгарец. Оттук започва и интересната история на находката.
Бохос Тютюнджиян съобщава на музейните уредници, че според спомени на неговите близки, унгарецът, от когото прадядо му купува бастуна
пистолет, е от свитата на „унгарския принц Франсуа Раковски, политически емигрант в Родосто в началото на XVIII в.“. Грешката в изписване на
името на принца в инвентарната музейна книга, дължаща се на неточно
предадени данни, оставя предмета дълги години извън полезрението на музейните специалисти.
Фактически унгарският принц не е Раковски, а Ракоци. В град Родосто, намиращ се в границите на Османската империя, живее единствено
унгарският политически емигрант Ференц ІІ Ракоци (1676 – 1735). Според
някои данни той е доведен син на унгарския благородник Имре Тьольоли,
враг на Хабсбургската династия. През 1703 година Ф. Ракоци организира
бунт срещу управлението на Хабсбургите в Унгария. През 1704 година става княз на Трансилвания, а през 1707 – на Унгария. Четири години по-късно
неговите съратници – дворяните и католическото духовенство, се споразумяват с враговете и Хабсбургската династия възстановява властта си над
Унгария. Дълбоко разочарован от случилото се, Ференц ІІ Ракоци напуска
страната. Първоначално заминава за Полша, после за Русия и Франция, а от
1717 година се установява в Османската империя. Заселва се в град Родосто
(днес известен като Текирдаг), намиращ се на северния бряг на Мраморно
море. Там живее до смъртта си през 1735 година. Къщата, която обитава, е
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превърната в музей и днес е собственост на унгарското правителство. Изграден е и паметник на унгарския герой. По-голяма част от неговите сподвижници, придружили го в изгнанието, са погребани в тамошната църква
„Света Богородица Ревматократика“. През 1906 година прахът на Ференц ІІ
Ракоци е пренесен и препогребан в катедралата „Св. Елисавета“ в полския
град Кошице.
Родосто е град, свързан с някои важни събития от българската история, за които може да се прочете в различни източници. Той има древна
история, датираща още от тракийско време. Години наред е основно пристанище на Одринския вилает. Благоприятното му географско разположение
го прави привлекателен за различни етноси: турци, гърци, арменци, евреи.
През 1913 година, по време на Междусъюзническата война, голяма част от
арменската общност го напуска. Вероятно тогава са се изселили от Родосто
и роднините на Б. Тютюнджиян, носещи със себе си ценния бастун.
Бастуни или чадъри с приспособления за прикриване в тях на шпага,
кинжал или пистолет се появяват в края на ХVIII век в Европа. Причина
за тези нововъведения са наложените ограничения за свободно носене на
оръжие от цивилни лица в навечерието и по време на наполеоновите войни,
както и забрани на дуелите в различни държави. По едно време тези аксесоари с двойно предназначение стават доста модерни и се поява голямо
разнообразие на пазара. Пазеният в Старозагорският музей образец има не
само ювелирна, а и голяма историческа стойност.
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Първите украси от колесници
в Стара Загора
Светла Димитрова
През втората половина на месец февруари 1923 година Милчо Димитров от с. Могилово, тогава Чирпанска околия, оре собствената си нива, за
да насади лозе. Ралото му закача нещо. Той разравя земята и открива четири железни обръча, целите покрити с ръжда. Около тях намира още един
теглич, дълъг около 1 метър с две халки в краищата и 4 гвоздея за приковаване. Успява да изрови и 10 предмета от бронз, сред които има статуетки,
бюст, барелеф, маски и други неясни за него предмети. Това са украси на
колесница, които се поставят обикновено по дървените части. Именно те
стават обект на яростни иманярски набези в българските земи в края на ХХ
и началото на ХХI век.
Находката не е запазена в тайна. Дали откривателят се е похвалил, или
някой го е видял и съобщил в старозагорското Археологическо дружество
„Августа Траяна“, от запазените архиви не става ясно. Находката е разгледана от специалисти, които определят частите като елементи от бойна колесница. Тогава ръководството на Археологическото дружество решава да
започне кампания за набиране на средства и да я откупи от М. Димитров.
В онова време, когато радиото и телевизията все още не са част от бита на
старозагорци, единственият сигурен начин да се стигне до повече хора, е
като се използва печатарската техника. Честа практика е дружеството да
изработва специални позиви. В тях уредникът на музея описва културната
ценност. Определено е специално място, в което дарителят да впише името
си и да посочи сумата, която предоставя. За колесницата от с. Могилово са
напечатани 5 позива. С тях са събрани 4755 лв., а на М. Димитров са изплатени 4500 лв. Позивите са своеобразни дарителски свидетелства и ползотворна форма за набиране на средства. Още през 1923 година интересната
находка става част от сбирките на музея в Стара Загора.
Част от украсите на колесницата от с. Могилово веднага са публикувани в Известия на Археологическия музей, а през 1925 година уредникът
на музея Атанас Кожухаров им дава гласност в отчета на дружество „Августа Траяна“. За тях пише и учителят историк Христо Райков в местната
преса през 1927 и 1935 година. Този голям интерес се дължи на факта,
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че за първи път в музея попада цялостно оборудване на бойна колесница.
Според специалистите тя вероятно е използвана от келтите в битката им с
траките. Те я датират от ІV – ІІ в. пр. Хр.
Особено впечатление от апликациите, с които е украсена колесницата, прави бюстът барелеф на Херакъл, по-известен с латинското си име
Херкулес. Той има доста големи размери за украса – 29/26 см. Богът е представен с всички важни атрибути – лъвска кожа върху главата и рамената
(на убития лъв от първия му подвиг), златни ябълки от градината на Хесперидите в лявата ръка (от единадесетия му подвиг) и кривак в дясната
ръка. Апликацията е била закрепена към колесницата посредством желязна
пръчка и скоби. Друга интересна украса е бронзова статуетка на амазонка
върху кон. Амазонката е паднала мъртва върху гърба на коня, който също
е поразен и агонизира. Известно е от митологията, че Херакъл отнема в
битка с амазонките златния пояс от тяхната царица Иполита (деветият подвиг). Третият впечатляващ предмет от Могиловската находка е статуетка на
жена, с разположени симетрично лебедови шии от двете ѝ страни. За нея се
предполага, че изобразява богинята Леда.
Колекцията от бронзови апликации включва още един барелеф, една
статуетка на дете, маска с изображение на медуза, накрайници на оси с
изображения на лъвски глави с разтворена паст, звездовидни гвоздеи, пластини, използвани като огърлие на конете, и две железни пръчки с бронзови
главички за придържане на колелата към оста.
След откриване на новата музейна експозиция в Стара Загора през
2009 година и уреждането на сувенирен магазин са направени сувенири с
изображението на Херакъл и на умиращата амазонка. Бюстът на Херакъл е
изработен от глина, докато амазонката е направена от бронз. Тя е продадена
на търг при една благотворителна инициатива на музея, свързана с набиране на средства за реставрация и консервация.

302

Мозайка от миналото на Стара Загора

Саркофагът чешма
Светла Димитрова
Почти в центъра на село Богомилово, отстоящо от Стара Загора на
около 7 км., се намира святото място „Бабата“. В двустайно помещение е
изграден символичен гроб. Мюсюлманите го свързват с техен светец и го
наричат „мюмюн баба“, а българите го приемат като гробница на Свeти
Никола. В непосредствена близост до това необикновено светилище се намира известната Богомиловска чешма. Какво е по-особеното в нея. Интересното е, че коритото ѝ е направено от долната част на римски саркофаг.
През 1912 година, след решение на комисията за старините в София, той е
инвентиран към сбирките на Народния археологически музей в столицата.
Грижите по опазването му са възложени на Археологическото дружество в
Стара Загора и на общинските власти в селото. През 1968 година чешмата
със саркофага е декларирана като паметник на културата.
Саркофагът е дълъг 2.70 м, широк 1.45 м и висок около 1.50 м. Височината му, както пише някогашният уредник на музея Атанас Кожухаров,
е приблизителна, защото самото дъно е спуснато в специално издълбано
място и е трудно да се измери точно. Едната от тесните стени е отсечена
и пригодена за отвор, през който да се почиства дъното от тиня. На срещуположната страна е запазен гръцки надпис: „На двамата е този гроб,
на Сабина и Емилий, на благородния мъж и разумната съпруга“. Южната
страна на саркофага е профилирана, там, където е чучурът. „Арабеската“
е изваяна след като саркофагът е превърнат в чешма. За първи път превод
на надписа прави Константин Иречек при посещението си в Стара Загора
през септември 1880 година. Той е посрещнат при текето от старозагорска
делегация начело с Атанас Илиев, с когото се познават още от 1874 година.
Как се озовава римската находка в село Богомилово? Кой превръща
гробното съоръжение в чешма?
Легендата разказва, че преди повече от 200 години влиятелен турчин
превозва саркофага от Стара Загора в Богомилово. Той има намерение да го
използва за „хазне“ (място за дарове) на „Бабата“. Вместо това саркофагът
става корито на Богомиловската чешма. Откъде обаче той пристига в Богомилово, е втората част на неговата история.
През 1909 година собствениците на едно лозе в местността „Червената могила“, намираща се югоизточно от Стара Загора, търсят уредника
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на музея при Археологическото дружество „Августа Траяна“ и му разказват, че като обработват лозето си, откриват стар зид с хоросан. Направен
е оглед на място и специалистите констатират, че разкритата част от зида
е от свода на коридор, който води към гробница в центъра на могилата.
Стопаните на лозето искат да засадят американски сортове грозде, но се
притесняват, че постройката под могилата може да им повлияе зле. Затова
се обръщат към Министерството на Просвещението и получават разрешение да проучат предполагаемата гробница. Комисията за старините възлага
това на един от собствениците – Теньо Михалев, като му поставя условие
разкопките да се проведат под ръководството на Атанас Кожухаров от Археологическото дружество в Стара Загора. Проучванията продължават 12
дни и завършват на 3 ноември 1911 година. Атанас Кожухаров констатира
големи разрушения както в коридора, така и в същинското помещение на
гробницата. Липсата на каквито и да било находки го навежда на мисълта,
че гробницата е ограбена още в миналото. Вниманието му обаче е привлечено от един голям отвор в задната стена на гробницата. Той предполага, че
през него е измъкнат голям и тежък предмет, а такъв е можело да бъде само
саркофаг. Атанас Кожухаров свързва саркофага от Богомиловската чешма
с това свое предположение. Основание му дават и фактите, че по онова
време са известни само два саркофага от Стара Загора и нейните околности: единият от въпросната чешма, а другият – от кухнята на 12-ти пехотен
полк. Той допуска, че саркофагът в казармите не е изваден от гробницата
в „Червената могила“, защото е доста обикновен, за да се положи за него
такъв тежък труд при измъкването му. Пък и както сам пише, по онова
време „едва ли е имало човек, който да цени значението на един от прост
мрамор саркофаг“.
Днешните археолози отхвърлят предположението на Атанас Кожухаров за произхода на саркофага от Богомиловската чешма от гробницата при
„Червената могила“. Те са на мнение, че саркофагът в Богомилово е намерен или на самото място, или в близките околности. Бъдещи проучвания на
района ще докажат коя от двете версии е вярна.
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Старозагорска сова
Светла Димитрова
През февруари 1924 година куюмджията (златар) Стою Рахнев предава на музея един интересен експонат. В инвентарната книга на Археологическото дружество „Августа Траяна“ е записано, че това е маска на
кукумявка (птица от семейство сови), изработена от бронз и с размери 9/7.5
см. Приносителят разказва, че релефът е намерен край с. Ердуванлий, Новозагорско (днес с. Сокол). Находката е откупена от Археологическото дружество за 61 лв. Совата (кукумявката), както е записано бронзовото изображение в музейната инвентарна книга, са птици от един и същи род. За тях
се знае, че са символ на мъдростта и знанието и че виждат всичко, скрито
от човешките очи. Според археолога от старозагорския музей Мария Камишева, вероятно става въпрос за украса на колесница, но тя не е срещала
в литературата друго подобно на предаденото в музея изображение. Около
село Сокол са правени археологически проучвания и има регистрирани няколко надгробни могили, както и антично селище. Твърде вероятно е „маската на кукумявка“ да е точно от него.
През 1995 година уникалният античен предмет е използван като прототип за изработване на плакет, с който да се награждават млади учени. Изборът е направен както заради символичното значение, което птицата има,
така и заради превъзходно изработеното изображение. Наградата получава наименованието „Старозагорска сова“. Автор е скулпторът Александър
Козаров (1954 – 2000), работещ тогава като реставратор в Историческия
музей. Решението за провеждане на ежегоден конкурс за най-добра научна
разработка е взето от Съюза на учените в Стара Загора през 1990 година.
На следващата година са разписани условията за неговото провеждане. Определят се сериозни правила за журиране, като се приемат разработки от
различни научни направления, а специално сформирана комисия класира
предложенията. След 1995 година финансовите затруднения, които изпитва
организацията на старозагорските учени, принуждават ръководството ѝ да
промени условията за номинациите и вместо ежегодно, конкурсът се провежда на всеки две години. Наградата обаче вече не е една, а се присъжда в
три области – хуманитарни науки, технически науки и аграрно-медицински
науки.
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Щастието да получат плакета на Съюза на учените в Стара Загора
имат малцина. Тежката финансова криза, в която изпада страната през втората половина на 90-те години на миналия век, прави невъзможно поръчването и изработването на наградата. Вследствие на внезапно заболяване
скоропостижно си отива от този свят и невероятно талантливият скулптор
Александър Козаров. Така приключва и вторият живот на Кукумявката.
Днес този забележителен експонат може да бъде видян в новата експозиция
на Регионалния исторически музей.
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Старозагорски образец
на електрическа пералня
Светла Димитрова
Преди години една интересна изложба със заглавие „Битът преди и
след... електричеството“ поставя редом два интересни експоната, съхранявани в Регионалния исторически музей – Стара Загора. Това са две перални. Едната е ръчна, внесена от Франция в края на ХІХ век и използвана в
семейството на съпругата на художника Димитър Чехларов. За изпиране
дрехите се поставят в корпус от дърво и се задвижват чрез система от механични предавки. Пералнята е подарена на музея и след реставрация тя е
един от интересните експонати. Втората пералня е електрическа и е дарена
от създателя ѝ инж. Минчо Мухтаров. Разказът е за нея, защото е родно
старозагорско производство.
В началото на 50-те години на миналия век в страната се създават
няколко държавни предприятия за електродомакински уреди, наречени по
съветски образец със съкращението „Елпром“ (електрическа промишленост). Старозагорското предприятие включва в своите активи бившата кооперация „Ерми“, която има подобен предмет на дейност. Новата структурна
промяна предвижда отделните предприятия в страната да се специализарат
в определен вид производства. За ДИП „Елпром“ – Стара Загора, е отредено
да започне производство на електрически уреди за бита. Един от бъдещите
артикули е електрическа перална машина. На инженер Минчо Мухтаров,
работил в кооперация „Ерми“, е възложено да разработи опитен образец.
Той създава метален контейнер с почти правоъгълна форма и капак. В него
отгоре се поставя прането. В долната му част е монтирана перка, която завърта водата. Контейнерът е прикрепен към метална стойка. Електрическото захранване става с помощта на електромотор, разположен в долната част
на конструкцията. Електромоторът е изработен в някогашната кооперация
„Ерми“ и също е конструиран от инж. Мухтаров. Цялата пералня трябва да
бъде облечена с емайлиран корпус, в който да се поместят електромоторът
и контейнерът за пране. Прототипът е тестван няколко пъти и след като издържа изпитанията, е подготвен за серийно производство. Капацитетът на
електроуреда е разчетен за 1,5 кг дрехи на едно пране.
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Докато инж. Мухтаров прави своите изпитания, е направено ново
преразпределение на предприятията, свързани с производството на електроуреди в страната. На „Елпром“ Варна е възложено изработване на техника за бита – бойлери, перални, печки, а на „Елпром“ Стара Загора – производство на осветителни тела. Пералнята на инж. М. Мухтаров остава без
изпълнител. В продължение на доста години той използва опитния образец
в собственото си домакинство. Накрая я подарява на музея като първата
електрическа пералня, предназначена за старозагорско производство.
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Старозагорските релефи
Светла Димитрова
През 1906 година ветерани, начело с опълченеца Стойчо Ленков,
копаят в нива, намираща се до воденицата на известния старозагорец Досьо Вълев. Воденицата е построена на около 200 м по-надолу от местността
„Беш бунар“ (петте кладенеца). В тази местност е каптажът на римски водопровод. Той захранва с питейна вода античния град Августа Траяна и се
използва до наши дни. Каква е причината ветераните да работят там, не е
известно от наличните източници. При изкопните работи те разкриват един
шадраван, от който „извадили пет плочи с различни големини и различни релефи“. Здравите плочи фактически са четири, защото още при намирането
едната е счупена на две парчета.
Плочите са от червен пясъчник. Изследователите допускат, че като
материал е използван пясъчник от Средна гора, който в района около село
Борилово е с подобен цвят. Тъй като плочите имат интересни релефи, те
стават притежание на Народния музея (днес Националния археологически
музей – София), защото в Стара Загора по това време няма създаден музей.
Върху плочите са изобразени пауни, лъв, грифон и двуглав орел. Не е ясно
дали откривателите им са овъзмездени за находката. За първи път две от
плочите са публикувани от археолога Богдан Филов през 1919 година, първоначално на немски език, а няколко години по-късно и на български език.
Той избира за коментар плочите с изображенията на двуглавия орел и на
лъвчето. Отбелязва, че всеки един от образите върху плочите е рамкиран, а
резбата е плоска. Б. Филов ги датира от VІІ или VІІІ век, а стилизирането
на изображенията определя като ориенталско.
През 1949 година в музея постъпва още една плоча, подобна на предишните. Изображението върху нея е на лъвица с лъвче. Плочата е предадена от Т. Вълевски, който твърди, че е използвана като стъпало към къщата.
При един основен ремонт, след като я отместват от терена, собствениците
разбират, че плочата е с украса от едната страна. Според друга версия Т.
Вълевски открива плочата в лозето си, което се намира в близост до днешния зоопарк на Стара Загора и оттам я пренася в двора си. През 1955 година директорът на музея Димитър Николов я публикува. Върху плочата
е изобразена лъвица с лъвче. Д. Николов намира връзка на новооткритата
плоча с намерените преди това четири плочи. Разлика установява само по
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отношение на рамкирането, което при четирите плочи е отгоре на изображението, а при лъвицата с лъвчето – отдолу. Д. Николов не пише нищо за
датировката ѝ. Години по-късно (през 70-те години на ХХ век) младият
тогава археолог Димитър Янков определя, че плочите са изработени през
ХІ – ХІІ век.
Оригиналното изображение на плочата, постъпила в музея в Стара
Загора, е причина то да бъде използвано при изработка на официален печат
на институцията. Започва да се ползва и като запазена марка на музея. През
1979 година става част и от герба на града, изработен от художника Христо Танев. Така уникалната находка добива още по-голяма популярност. Не
по-малка известност получава и една от плочите, открити през 1906 година. Тя е с изображение на лъвче със завита около тялото опашка. Лъвчето
става емблема на създаденото през 70-те години на миналия век Българско
историческо дружество. Използва се и при изработката на сувенири, тъй
като е препратка към лъва от националния герб.
Оригиналът на плочата с изображението на лъвицата с лъвчето може
да се види в Старозагорския музей, а част от останалите плочи са експонирани в Националния археологически музей. Интересът към старозагорските релефи не стихва и до днес. Включват се нови предположения както за
мястото на изработка, така и за датировката им. Възможно е бъдещето да
предостави ключ към решаване на загадките.
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Статуя на Аполон
Светла Димитрова
В югозападния край на Стара Загора през октомври 1901 година Ив.
Г. разорава нивата си. Усеща, че ралото закача нещо твърдо. Оказва се, че
с разораната пръст на повърхността се показва метална статуетка. Зачуден,
собственикът оглежда внимателно мястото и тогава забелязва, че наоколо
има останки от тухли, камъни и хоросан „колкото един харман“. Допуска,
че в миналото е имало някаква сграда, но не знае нищо повече. Отнася
статуетката в къщи. Там я измерва и претегля. Оказва се, че е висока 50
сантиметра и тежи около 7 килограма и половина. Тъй като не знае какво
да прави с находката, Ив. Г. решава да се посъветва с директора на Девическата гимназия Атанас Кожухаров, историк и известна в града личност.
Атанас Кожухаров разглежда внимателно статуетката и определя, че е на
бог Аполон. Откупува я от Ив. Г. и я подарява на дружеството, отговарящо
за безплатната трапезария на учениците в гимназията. Идеята му е дружеството да препродаде находката, а с получената сума да осигури за известен
период издръжката на трапезарията. Безплатната трапезария е създадена от
предишния директор на Девическата гимназия Атанас Илиев и в нея намират прехрана ежедневно над 120 ученички. Атанас Кожухаров обаче няма
представа каква е реалната цена на статуетката. Затова той изпраща снимки
с изображението ѝ в Лувъра в Париж и на видния руски археолог Фьодор
Успенски, който по това време е директор на основания от него Руски археологически институт в Константинопол (Истанбул). Не след дълго Ат.
Кожухаров получава от Лувъра писмо, че проявяват интерес и могат веднага да откупят статуетката. Тогава директорът на Девическата гимназия си
дава сметка, че е по-добре находката да остане в България. Той решава да
я предложи на Народния музей в София (дн. Национален археологически
музей), но на цена, близка до предложението от чужбина. Така тя няма да
напусне страната, а ученическата трапезария ще се обезпечи финансово.
Ат. Кожухаров информира за уникалната находка Атанас Илиев, който от
1889 година е член на археологическата комисия при Министерството на
просвещението. Тази комисия е натоварена със задачата да дава мнение за
различни археологически материали. Междувременно висока оценка бронзовата фигурка получава и от друг старозагорец – художника Антон Митов,
който е преподавател в Държавното рисувателно училище (днес Художест311
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вената академия). Той настоява Народният музей да не позволи находката
да попадне в частни лица и да не напуска пределите на страната. В преговорите между Народния музея и Дружеството в Стара Загора се намесва
Министерството на народното просвещение. В крайна сметка дружеството
се съгласява да отстъпи статуята за сумата от 1999 лв. Добре е да се знае,
че според статистиката от 1895 година в България цената на един килограм
захар е 0,81 лв., на телешко месо – 0,51 лв., на свинско месо – 0,75 лв., на
сирене – 0,78 лв., на боб – 0,24 лв. и т.н. Бронзовата статуетка на бог Аполон е заведена в инвентарната книга на средновековния отдел на Народния
музей. По-късно, когато вече е създаден музеят към Археологическото дружество „Августа Траяна“ в Стара Загора, по искане на неговото ръководство е направено копие на статуетката. Днес тя е изложена на видно място в
постоянната експозиция на музея в раздела „Античност“. Оригиналът пък
е експониран в Археологическия музей в София.
През 1925 година археологът Богдан Филов прави пълна публикация
на находката. Той изказва предположение, че тя трябва да се свързва с времето на античния град Августа Траяна и направата ѝ да се отнесе към ІІ
– ІІІ век. Той прави пълно описание и тъй като част от едната ръка на Аполон липсва, ученият смята, че отчупените части се дължат на правени още
навремето поправки върху нея. След като издирва различни паралели, Б.
Филов заключава, че статуетката на Аполон от Стара Загора с голяма вероятност може да се приеме за римска реплика на произведение, изработено
от майстор, принадлежащ към школата на великия древногръцки скулптор
Праксител (ІV в. пр. Хр.). Близо 70 години по-късно изследователката Л.
Огнянова пише, че в дясната си ръка Аполон е държал музикален инструмент. Вероятно неговата тежест е причина за счупването на показалеца на
дясната ръка и на цялата лява ръка, непосредствено под рамото.
През 2008 година наред с няколко други уникални експоната от Стара
Загора, статуетката на Аполон е част от забележителната изложба „Маски,
богове, хора“, показана във Варна.
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Статуя на Ерос
Светла Димитрова
Част от мраморна статуя, прекрасно реставрирана от екипа на Никола
Стоянов във връзка с откриване на новата експозиция на Старозагорския
музей, спира погледа на посетителите в новата сграда на музея. Статуята
е на дете, на възраст около 8-10 години. Част от нея, от коленете надолу,
липсва. Вероятно е била висока около 1,10 м. Над лявото бедро се спуска
крило, а върху него се вижда върхът на наведена стрела, държана в лявата
ръка. От детското изображение и описаните атрибути става ясно, че статуята е на бога на любовта от гръцката митология Ерос (Купидон в римската
митология).
Как този интересен артефакт попада в музея? Описанието е направено от уредника Атанас Кожухаров. Селяни от село Елхово, Старозагорско,
извършват строителни работи и търсят подходящ материал в купчина от
камъни и хоросан. Според тяхната версия, те намират там случайно въпросната фигурка. Отиват в Стара Загора и я предлагат за откупка на музея.
Атанас Кожухаров я заплаща и през 1915 година тя става част от музейната
антична колекция.
Какви обаче са тези развалини и защо статуята е сред тях? Камъните и
хоросанът са останки от антична крепост. Тя е разположена на конусообразен връх над селото. Непристъпна е от три страни. Единствено от запад наклонът на хълма е полегат и вероятно там е входът на калето. В началото на
миналия век в ниската част на терена, според Атанас Кожухаров, все още
добре личи широк ров, достигащ на ширина от 6 до 7 метра. Крепостта до
с. Елхово е разположена на площ от около 10 дка, като вероятно в миналото
цялата западна част на хълма е застроена. От това място произхождат камъните и хоросанът и в продължение на дълги години те са използвани за
строителен материал от жителите на селото. Фигурката на Ерос може би е
стояла в храм, намиращ се в крепостта.
Въпросната Елховска крепост отстои на около 5 км северно от друга
римска крепост, известна с името Каменен хълм (Ташлъктепе). Двете укрепления се намират на десния бряг на Лозенската река. Заедно с няколко
други подобни съоръжения през античността те служат за охрана на проходи от и към днешна Стара Загора.
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Уникален оперен
сценичен костюм в музея
Светла Димитрова
В Старозагорския музей се пази сценичен костюм, ушит специално
за незабравимия бас Николай Гяуров. Той е изработен по проект на художника Петър Русков и се състои от дълга роба от черно кадифе с брилянтена
подплата, бяло копринено жабо и дълго наметало от червена коприна.
Как тази интересна находка попада в музея?
На 14 март 1971 година тържествено е открита специално построената сграда на операта в Стара Загора. Освен успешните премиери, на новата сцена публиката слуша и гледа и постановки на старозагорската опера
от по-ранни години. Ръководството ѝ непрекъснато се стреми да привлича
разнообразна публика и решава да покани като гост в една от оперите световно известния бас Николай Гяуров. Той се познава с ръководството на
операта и колектива ѝ покрай предишни свои гастроли на старозагорска
сцена. Като преглежда репертоара, Николай Гяуров се спира на операта
„Симон Боканегра“ от Джузепе Верди. Причина за това му решение са големите успехи, които жъне като благодорника от Генуа Якопо Фиеско в
оперните театри във Виена, Милано и Ню Йорк. Премиерата на оперета
„Симон Боканегра“ в Стара Загора се е състои на 5 декември 1968 година
под диригентството на маестро Димитър Димитров. След изнасянето ѝ в
София през 1942 година това е първото представяне на операта на извънстолична сцена. С Николай Гяуров се провеждат многократко разговори за
вмъкване в натоварения му график. Уточнява се, че на 30 ноември 1972 година той ще пее пред старозагорска публика. Именитият бас пристига ден
преди това в града, за да участва в последните репетиции. Оказва се, че не
е взел със себе си сценичния си костюм. Започва суетня в гардероба на операта в търсене на подходящи за изпълнението одежди. Ръстът на Николай
Гяуров е доста внушителен и нищо от реквизита не му е по мярка. За да не
се стигне до комични ситуации на сцената, ръководството възлага на ателието за една нощ да ушие костюм специално за Николай Гяуров. Изработват
му и обувки. Постановката преминава блестящо пред изпълнен до краен
предел салон. Уредникът в Старозагорския музей Петър Коев решава, че
това важно събитие в музикалния живот на Стара Загора трябва да бъде до-
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кументирано. След спектакъла той постига договореност с ръководството
на операта да прибере костюма, с който е пял Николай Гяуров, във фондовете на музея. Правилно преценява, че един ден старозагорският музей ще
притежава уникат, ушит само за една нощ от сръчните ръце на работещите
в ателието на операта. Журналистът Георги Матев в есето си за връзките на
Николай Гяуров със Стара Загора (виж книгата „В града на поетите“) не
пропуска да отбележи съобразителността на музейния специалист.
При едно от честванията, посветени на кръгла годишнина от създаването на старозагорската опера, музеят урежда изложба, част от която е и
въпросният костюм. Тогава той е показан за първи път пред старозагорска
публика.
Връзката на Николай Гяуров (1929 – 2004) с операта „Симон Боканегра“ още веднъж е осъществена през 2019 година. Тогава оперният театър
във Варна отбелязва 90-годишнината от рождението на великия изпълнител, като събира именити певци за участие в операта „Симон Боканегра“.
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Херкулес и Стара Загора
Светла Димитрова
В Старозагорския музей има интересна колекция от експонати, свързани с един от най-известните герои в гръцката митология – Херакъл, син
на Зевс и простосмъртната Алкмена. В днешно време този герой е по-популярен с латинското име Херкулес. На неговите подвизи са посветени
не един и два филма, в които подробно се разказва за 12-те му спечелени
битки. Какво ли не му се случва и с кого ли не трябва да воюва древният
герой, за да се докаже: убива ужасни чудовища, преборва се с различни
животни, побеждава владетели, почиства Авгиевите обори и т. н. Подвизите на Херкулес са предпочитан сюжет в античността. Представят ги върху
камък, глинени вази, бронзови предмети. В околностите на Стара Загора
са намерени значителен брой паметници с изображения на героя. Повечето
от тях се пазят в Старозагорския музей, а други са част от фондовете на
Националния археологически музей. Тази наситеност на експонати с Херкулес кара археолозите да изказват различни предположения, за които ще
стане дума по-надолу. Още през 1925 година част от паметниците правят
впечатление на уредника на Старозагорския музей Атанас Кожухаров и той
отделя на намерените дотогава експонати специално място в публикувания
в книжно тяло отчет на Археологическото дружество.
Още преди да се създаде Археологическото дружество „Августа Траяна“, са открити и отнесени в Народния музей в София две находки с изображения на Херкулес. Първата е голяма плоча от варовик с височина
1,48 м и широчина 0,51 м. В средата ѝ релефно е представен четвъртият
подвиг на Херкулес, при който той улавя керинейската кошута, която опустошавала нивите на хората. Втората находка е открита през 1902 година
в района на тогавашните пехотински казарми (днес част от парк Аязмото).
Тя представлява камък, издялан във форма близка до куба, който вероятно
е служил като постамент на статуя. Релефно изображение върху камъка
представя петия подвиг на героя – залавянето на глигана, живеещ в гората
Еримант, който избивал хора и животни.
Третата находка, свързана с Херкулес, е намерена през 1908 година
в близост до старата църква „Св. Никола“. Тя е каменен релеф, от който е
запазена само долната му част. Описание на паметника прави археологът
от Народния музей Георги Кацаров. Според него, в средата на релефа е из316
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образен Херкулес. Отдясно на него – глава на критския бик с изплезен език
(от седмия подвиг) и кривак върху нея. Отляво – Цербер, кучето с три глави
(от дванадесетия подвиг).
Четвъртата находка от Стара Загора е откупена за 200 лв. от Археологическото дружество „Августа Траяна“ през втората половина на месец
март 1925 година. Тя е предадена от Кольо Трандев, който обяснява, че я
намерил близо до чешмата „Трите чучура“, в западния край на града. Находката представлява каменна плоча, само с 2 см по-висока от тази, която
се пази в Археологическия музей (първата находка с Херкулес). Релефно е
изобразен античният герой, вземащ вълшебния колан на царицата на амазонките Иполита (деветият подвиг). Подробни публикации на двете каменни плочи (ари) – тази и другата с четвъртия подвиг на героя, прави прочутият български археолог Богдан Филов.
Пета находка от камък с изображение на Херкулес е открита през
1960 година по време на залесяване на Аязмото, източно от днешните бадминтонови площадки. Кирката на учителя Атанас Атанасов удря на камък,
когато стига на дълбочина около 40 – 50 см, за да направи дупка за фиданка. След като разравят внимателно почвата, залесителите откриват мраморна плоча с правоъгълна форма. На нея е изобразен Херкулес, подпрян на
кривак с дясната си ръка, а с лявата – преметнал лъвска кожа.
Част от колекцията с изображения на Херкулес, притежание на Старозагорския музей, са един бронзов релеф и едно бронзово котле. И двете
находки са открити заедно с тракийски колесници. Релефът е апликация
към колесница, намерена в село Могилово, Чирпанско, през 1923 година.
На него героят е представен с преметната върху главата и раменете лъвска
кожа, в дясната ръка с кривак, а в лявата – с ябълки. Особено интересна е
втората находка – ваза с релефни изображения на 12-те подвига на Херкулес. Тя е висока 12 см, а подвизите са изобразени в два реда. Вазата е
открита заедно с частите на пет тракийски колесници през 1960 година в
местността „Трите могили“, близо до Стара Загора. По някое време тя е
била променена, като са прибавени уши, за които е била закачена дръжка.
Съдчето от ваза се превръща в котле. Подробно описание на този интересен експонат прави тогавашният директор на старозагорския музей Димитър Николов. В публикацията (1986) той изрично подчертава, че в България
друг такъв съд не е открит, а подобни има в Румъния и Югославия. Според
него котлето с подвизите на Херакъл не е за широка употреба. Той допуска,
че е възможно в близката могила да е погребан атлет, а съдчето да е специа317
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лен приз за победителя. Допълнителната дръжка пък навява на мисълта, че
то вероятно е използвано като балсамарий, в който атлетът носи масло, с
което се обмазва преди състезание.
По повод многобройните експонати с изображение на Херкулес археологът от старозагорския музей Димитър Янков изказва предположение, че
вероятно в античния град Августа Траяна е имало светилище на този бог.
Той допуска, че всички каменни релефи произхождат от него, а са разпръснати из града, защото са използвани впоследствие като вторичен строителен материал. Д. Янков дори ситуира вероятното светилище в подножието
на Аязмото. Бъдещето ще покаже дали хипотезата му е вярна. Повечето от
находките с изображения на Херкулес могат да бъдат видяни в новата експозиция на Регионалния исторически музей в Стара Загора.
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кн.
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НИК
НИНКН
ОВК
ПТТ
РИМ
СДС
СНЦ
СП
СССР
ст. н. с.
ст. ст.
ЦК

Акционерно дружество
архитект
Българска академия на науките
Българска комунистическа партия
Българска социалистическа партия
Вода и канализация
Германска демократична република
Завод за запаметяващи устройства
Държавно индустриално предприятие
Държавно предприятие
книжка
Национален археологически институт с музей
Научно-изследователски комбинат
Научен институт за недвижимо културно наследство
отопление, вентилация, климатизация
поща, телеграф, телефон
Регионален исторически музей
Съюз на демократичните сили
Сдружение с нестопанска цел
строително предприятие
Съюз на съветските социалистически републики
старши научен сътрудник
стар стил
Централен комитет
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